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Introdução ao Currículo 
de Formação do EASO

O apoio às administra-
ções nacionais e aos 
serviços nacionais dos 
Estados-Membros com-
petentes em matéria de 
asilo através da criação 
e da realização de ações 
de formação constitui uma 
das obrigações do EASO 
conforme definido no ar-
tigo 6.° do Regulamento 
(UE) n.° 439/2010 (o «Re-
gulamento EASO»). Des-
de a criação do Gabinete, 
em 2012, o Currículo de 
Formação do EASO tem fornecido aos Estados-Membros material didático de 
elevada qualidade destinado aos agentes responsáveis pela apreciação de pe-
didos de asilo, aos agentes responsáveis pelo acolhimento e a outros agen-
tes que trabalham no domínio do asilo e da migração. Podemos afirmar com 
orgulho que, até à data, mais de 23 000 funcionários já seguiram o Currículo 
de Formação do EASO, tanto na UE como noutros países. Este número reflete 
o êxito da implementação da estratégia de formação e aprendizagem do EASO.

O Currículo de Formação do EASO continuará a atender às necessidades das 
autoridades nacionais e, ao fazê-lo, continuará a apoiar as administrações 
nacionais na procura de um entendimento comum e de uma aplicação 
harmonizada das normas da UE no domínio da proteção internacional. Através 
da formação, da aprendizagem e do desenvolvimento, continuaremos a apoiar 
a implementação prática do Sistema Europeu Comum de Asilo e a melhoria dos 
padrões de qualidade.

©
 EASO
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Em que consiste 
o Currículo 
de Formação 
do EASO?

Trata-se de um sistema de 
formação comum destina-
do a agentes responsáveis 
pela apreciação de pedi-
dos de asilo e agentes res-
ponsáveis pelo acolhimen-
to, bem como a outros 
profissionais no domínio 

do asilo nos Estados-Membros da UE, na Noruega e na Suíça (Estados da UE+).

O sistema de formação é composto por uma série de módulos interativos que 
abrangem na íntegra o domínio da proteção internacional e são elaborados no 
quadro da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e respetivo 
Protocolo de 1967, dos instrumentos jurídicos do Sistema Europeu Comum de 
Asilo, bem como de outra legislação internacional e europeia relevantes.

O sistema é desenvolvido por equipas de peritos experientes e conhecedores 
dos Estados-Membros e exaustivamente revisto por um grupo de referência 
do EASO cujos membros são provenientes da Comissão Europeia e de outras 
instituições da UE, bem como de organizações internacionais, do mundo 
académico e da sociedade civil.

Baseia-se numa metodologia de aprendizagem mista que abrange tanto um 
formato de aprendizagem eletrónico (e-learning) em linha como sessões 
presenciais. Essa abordagem permite uma transmissão ideal de aspetos 
teóricos e práticos da formação.

Foi adotada uma metodologia de formação de formadores com vista 
a apoiar o desenvolvimento de competências, conhecimentos e aptidões dos 
formadores, os quais, após a conclusão de um módulo de formação, estarão 
aptos a dar formação a pessoal das administrações nacionais, criando um 
efeito multiplicador.

©
 EASO
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O material de formação é elaborado em inglês, com a possibilidade de ser 
traduzido para as línguas nacionais. As versões traduzidas permitem uma 
melhor implementação a nível nacional.

O Currículo de Formação é também utilizado como base para a formação 
operacional, bem como para aumentar e desenvolver a capacidade  
em países terceiros.

Quem pode utilizar o Currículo de Formação do EASO?

O Currículo é utilizado em toda a UE como ferramenta de apoio permanente. 
No entanto, pode ainda ser utilizado em contextos de emergência ou apoio 
especial em resposta a situações ou operações específicas.

O Currículo também pode ser utilizado como um instrumento de reforço das 
capacidades no âmbito da dimensão externa.

O Currículo destina-se às autoridades competentes em matéria de asilo 
e acolhimento nos Estados da UE+. Também podem beneficiar do Currículo 
outras partes interessadas que trabalhem no domínio da proteção internacional 
e da migração.

Certificação

O EASO continua igualmente a trabalhar no processo de certificação europeia. 
Um Currículo de Formação certificado do EASO garantirá que o pessoal 
responsável no domínio do asilo e do acolhimento seja formado de acordo com 
o quadro legislativo da UE e possua os conhecimentos, as competências e as 
aptidões adequados para o desempenho das suas funções.

Para o efeito, 13 módulos do Currículo de Formação do EASO foram acreditados 
e certificados, na versão inglesa, pela Middlesex University ao abrigo do quadro 
nacional de qualificações de Inglaterra e do País de Gales.

Como posso obter mais informações sobre o Currículo 
de Formação do EASO?

Se tem interesse em saber mais sobre o Currículo de Formação do EASO, 
contacte training@easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
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Módulos do Currículo de Formação 
do EASO

Conhecimento aprofundado
• Inclusão avançada
• Acolhimento
• Regulamento de Dublim III
• Diretiva «Procedimentos 

de asilo»
• Informações sobre os 

países de origem
• Exclusão
• Fim da proteção
• Direitos fundamentais 

e proteção internacional 
na UE

• Reinstalação

Para públicos específicos
• Intérpretes
• Gestores

#EASOtraining

Módulos de base
• Inclusão
• Técnicas de entrevista
• Apreciação de provas

Módulos introdutórios
• SECA
• Introdução à proteção internacional

Atenção às pessoas 
com necessidades especiais
• Entrevista a pessoas vulneráveis
• Entrevista a crianças
• Género, identidade de género 

e orientação sexual
• Tráfico de seres humanos
• Acolhimento de pessoas vulneráveis

©
 iStock.com
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Módulos do Currículo de Formação do EASO

• Inclusão
• Técnicas de entrevista
• Apreciação de provas
• Entrevista a pessoas vulneráveis
• Entrevista a crianças
• Género, identidade de género e orientação sexual
• Tráfico de seres humanos
• Inclusão avançada
• Acolhimento
• Regulamento de Dublim III
• Diretiva «Procedimentos de asilo»
• Informação sobre o país de origem
• Exclusão
• Fim da proteção
• Reinstalação
• Interpretação no contexto do asilo
• Gestores no domínio do asilo
• Direitos fundamentais e proteção internacional na UE
• Sistema Europeu Comum de Asilo
• Introdução à proteção internacional
• Introdução à didática.

Os módulos do Currículo de Formação do EASO são complementados por 
um Manual do Formador e um Manual de Formação. O Manual do Formador 
destina-se a auxiliar os formadores no domínio da formação de formadores 
e nas sessões de formação nacionais. O Manual de Formação constitui um 
instrumento de referência e acompanha os formadores no seu trabalho 
quotidiano, facultando-lhes um resumo dos principais elementos dos materiais 
de formação.
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Principal 
grupo-alvo

Agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo

Resumo 
do conteúdo

O módulo «Inclusão» proporciona formação sobre a interpretação 
e aplicação da Convenção de Genebra de 1951 e sua relação com 
a diretiva da UE relativa às condições a preencher pelos nacionais de 
países terceiros ou por apátridas para poderem beneficiar de proteção 
internacional (Diretiva «Qualificação»). Este módulo apresenta, 
através de um método estruturado e interativo, a definição de 
refugiado e os fundamentos para a proteção subsidiária. Explica ainda 
termos-chave, tais como perseguição, segundo o manual do ACNUR 
e a Diretiva «Qualificação», os fundamentos da Convenção, a saber, 
a raça, a religião, a nacionalidade, a opinião política e um grupo 
social específico, a relação entre perseguição (receio fundado) e os 
fundamentos da Convenção, os princípios essenciais da não repulsão, 
bem como outros elementos importantes das condições a preencher 
para poder beneficiar do estatuto de refugiado ou de beneficiário de 
proteção subsidiária.

O módulo «Inclusão» é um dos módulos de base, destinando-se aos 
agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo. Juntamente 
com os módulos «Técnicas de entrevista» e «Apreciação de provas», 
lança as bases dos conhecimentos, competências e aptidões 
necessários para desempenhar as funções de agente responsável pela 
apreciação de pedidos de asilo.

1 Inclusão

©
 iStock.com
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Resultados 
da aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• identificar aqueles que devem ser incluídos no processo de asilo;

• analisar o caso de um requerente para determinar que estatuto 
de proteção lhe deve ser concedido;

• explicar a sua decisão à luz da legislação e das práticas pertinentes.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

30 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Búlgaro, checo, croata, dinamarquês, eslovaco, esloveno, espanhol, 
estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, inglês, italiano, letão, 
lituano, neerlandês, norueguês, polaco, português, romeno e turco.

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: anterior a 2011
Última versão: 2013
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Principal 
grupo-alvo

Novos agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de 
asilo com conhecimentos básicos da legislação em matéria 
de asilo e das condições a preencher para poder beneficiar  
de proteção internacional.

Agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo 
experientes que pretendam atualizar os seus conhecimentos 
e ampliar as suas competências e aptidões na condução de 
entrevistas a requerentes de proteção internacional.

Resumo 
do conteúdo

O módulo «Técnicas de entrevista» apresenta aos participantes 
os conhecimentos e as competências de que necessitarão para 
conduzir uma entrevista pessoal de forma profissional.

Neste módulo, o protocolo de entrevista estruturado proposto 
pelo EASO para a realização da entrevista pessoal é referido como 
«Método de entrevista no domínio do asilo» ou AIM («Asylum 
Interview Method»). O AIM baseia-se em estudos e na experiência 
adquirida com outros protocolos de entrevista estruturados 
e incorpora estudos pertinentes de psicologia, direito e estudos 
sociais. Ao mesmo tempo, adapta-se às características específicas 
da entrevista pessoal e do processo de asilo.

Os participantes aprenderão a utilizar o AIM, que, se corretamente 
aplicado, os ajudará a recolher informações suficientes, relevantes 
e fiáveis para examinar o pedido de proteção internacional.

2 Técnicas de entrevista

©
 iStock.com
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O módulo «Técnicas de entrevista» é um dos módulos de base, 
destinando-se aos agentes responsáveis pela apreciação de pedidos 
de asilo. Juntamente com os módulos «Apreciação de provas» 
e «Inclusão», lança as bases dos conhecimentos, competências 
e aptidões necessários para desempenhar as funções de agente 
responsável pela apreciação de pedidos de asilo.

Resultados 
da aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• conduzir uma entrevista eficiente a um requerente de proteção 
internacional usando o método de entrevista adequado para 
recolher as informações suficientes, detalhadas e fiáveis 
necessárias para avaliar o pedido;

• demonstrar uma atitude profissional numa situação 
de entrevista.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

25-30 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Búlgaro, checo, croata, dinamarquês, eslovaco, esloveno, espanhol, 
estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, inglês, italiano, letão, 
lituano, neerlandês, norueguês, polaco, português, romeno e turco

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: anterior a 2011
Última versão: 2017
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Principal 
grupo-alvo

Agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo

Resumo 
do conteúdo

Este módulo centra-se no processo de apreciação de provas. 
Explora a forma como são estabelecidos os factos de um caso 
individual através do processo de recolha, análise e comparação dos 
elementos de prova disponíveis.

O módulo desenvolve-se em torno do pressuposto de que os 
casos semelhantes devem ser tratados de forma semelhante, 
justa e coerente. Permite que os participantes adquiram os 
conhecimentos, as competências e as atitudes necessários para 
adotar uma abordagem estruturada no domínio da apreciação 
de provas. Este tipo de abordagem pode minimizar o risco de 
subjetividade em casos individuais.

Os participantes ficarão a conhecer os aspetos teóricos e a 
legislação pertinente de um ponto de vista prático. Terão também 
a oportunidade de aprender aplicando esses conhecimentos em 
cenários específicos. O módulo «Apreciação de provas» é um 
dos módulos de base, destinando-se aos agentes responsáveis 
pela apreciação de pedidos de asilo. Juntamente com os 
módulos «Técnicas de entrevista» e «Inclusão», lança as bases 
dos conhecimentos, competências e aptidões necessários para 
desempenhar as funções de agente responsável pela apreciação de 
pedidos de asilo.

3 Apreciação de provas

©
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Resultados 
da aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• aplicar um método estruturado de apreciação de provas 
e demonstrá-lo por escrito numa avaliação de credibilidade 
bem fundamentada;

• considerar os fatores suscetíveis de conduzir a distorções.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

20-30 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Búlgaro, checo, croata, dinamarquês, eslovaco, esloveno, espanhol, 
finlandês, francês, grego, húngaro, inglês, italiano, letão, lituano, 
neerlandês, norueguês, polaco, português, romeno, russo e turco

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: anterior a 2011
Última versão: 2015
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Principal 
grupo-alvo

Agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo

Resumo 
do conteúdo

Este módulo visa desenvolver as aptidões, os conhecimentos 
e as competências necessários para a identificação precoce e a 
realização de entrevistas a pessoas vulneráveis. O módulo fornece 
informações sobre vulnerabilidades, deficiências mentais e físicas, 
doenças e experiências traumáticas, bem como conselhos sobre 
como lidar com situações difíceis e como atender às necessidades 
do entrevistador. Esses fatores podem ter um impacto significativo 
na quantidade e na qualidade de informações que o requerente 
pode fornecer durante a entrevista. Desta forma, é fundamental 
que os agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo 
tenham os conhecimentos, as competências e a atitude que lhes 
permitam identificar e fazer face às necessidades processuais 
específicas desses requerentes.

Este módulo avançado é desenvolvido na sequência do módulo 
«Técnicas de entrevista». Segue o mesmo quadro de entrevistas 
estruturadas, destacando os elementos específicos que 
é necessário ter em consideração ao entrevistar um requerente com 
necessidades especiais.

4 Entrevista a pessoas vulneráveis

©
 iStock.com

/kupicoo



CURRíCULO DE FORMAçãO DO EASO — 19

Resultados 
da aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes terão adquirido os 
seguintes conhecimentos, competências e aptidões:

• situar a entrevista a uma pessoa vulnerável no contexto 
jurídico, processual e social subjacente ao requerente e ao 
entrevistador;

• identificar necessidades processuais especiais e o efeito que 
estas possam ter no pedido de proteção internacional;

• adotar uma abordagem apropriada para estabelecer um 
entendimento com requerentes vulneráveis, entrevistá-
los e facilitar a divulgação de informações por parte desses 
requerentes.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

30-40 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: anterior a 2011
Última versão: abril de 2018



20 —  CURRíCULO DE FORMAçãO DO EASO

Principal 
grupo-alvo

Agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo 
com experiência na realização de entrevistas a requerentes 
de proteção internacional

Resumo 
do conteúdo

As crianças são intrinsecamente vulneráveis devido à sua 
imaturidade, à sua dependência e às suas necessidades de 
desenvolvimento. O objetivo do módulo «Entrevista a crianças» 
do EASO consiste em ajudar os participantes a adquirir os 
conhecimentos, as competências e a atitude que lhes permitam 
realizar eficazmente uma entrevista pessoal profissional a uma 
criança que tenha solicitado proteção internacional.

Neste módulo, os participantes tomarão conhecimento dos 
estágios de desenvolvimento infantil, das salvaguardas jurídicas 
e processuais aplicáveis a crianças no procedimento de proteção 
internacional e das técnicas de entrevista especificamente 
direcionadas para crianças. Os participantes aprenderão também 
a avaliar a maturidade da criança antes e durante a entrevista, 
a fim de adaptar a entrevista à maturidade e à situação específica 
de cada criança.

Este módulo dedica especial atenção ao interesse superior 
da criança.

5 Entrevista a crianças
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Resultados 
da aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• realizar eficazmente uma entrevista a uma criança no contexto 
da proteção internacional, respeitando o interesse superior 
da criança;

• avaliar a maturidade da criança antes e durante a entrevista;

• adaptar a entrevista à maturidade e à situação específica 
dessa criança.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

25-30 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: anterior a 2011
Última versão: abril de 2018
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Principal 
grupo-alvo

Agentes responsáveis pela apreciação de pedidos  
de asilo experientes

Resumo 
do conteúdo

Este módulo destina-se a ampliar os conhecimentos e a consciência 
sobre questões de género, de identidade de género e de orientação 
sexual. Os participantes aprenderão a aplicar as competências 
desenvolvidas através deste módulo de forma a tomarem essas 
questões em consideração no tratamento de pedidos relacionados 
com as mesmas.

O módulo apresenta uma breve panorâmica do desenvolvimento 
de normas, ao mesmo tempo que explora a forma como essas 
normas influenciam tanto os agentes responsáveis pela apreciação 
de pedidos de asilo quanto os requerentes na avaliação de 
pedidos de proteção internacional. Os participantes irão adquirir 
conhecimentos sobre violações de direitos humanos relacionadas 
com questões de género, identidade de género e orientação 
sexual. É também apresentado o enquadramento jurídico aplicável 
ao tratamento de pedidos relacionados com questões de género, 
identidade de género e/ou orientação sexual.

Este módulo destina-se ainda a fornecer uma abordagem prática 
que permitirá aos participantes aprender a realizar e conduzir 
entrevistas que promovam a divulgação de questões de género, 
identidade de género e orientação sexual.

Por fim, o módulo cria um enquadramento para realizar uma 
apreciação de provas que tenha em devida conta as especificidades 
dos pedidos relacionados com questões de género e/ou de 
orientação sexual e identidade de género.

6 Género, identidade de género 
e orientação sexual
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• explicar de que forma as experiências e atitudes em relação 
a questões de género, identidade de género e orientação sexual 
influenciam o modo como os pedidos de proteção internacional 
são tratados;

• identificar os fatores relativos a questões de género, de 
identidade de género e de orientação sexual no tratamento de 
pedidos de proteção internacional;

• adotar uma abordagem adequada em relação às questões 
de género, identidade de género e orientação sexual no 
tratamento desses pedidos.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

20-30 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Alemão, esloveno, inglês e finlandês.

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: 2015
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Principal 
grupo-alvo

Qualquer funcionário que possa entrar em contacto com vítimas ou 
potenciais vítimas de tráfico de seres humanos.

Resumo 
do conteúdo

O módulo «Tráfico de seres humanos» é composto por dois níveis.

O primeiro nível visa promover a consciência dos funcionários 
suscetíveis de entrar em contacto com uma vítima ou potencial 
vítima de tráfico. Destina-se a proporcionar aos participantes os 
conhecimentos e as competências que lhes permitam identificar 
potenciais vítimas de tráfico e lidar com o primeiro contacto com 
essas vítimas.

O segundo nível centra-se nas vítimas de tráfico que possam 
necessitar de proteção internacional. Explica como preparar 
e conduzir uma entrevista no domínio do asilo a uma vítima ou 
potencial vítima e qual a abordagem ao processo de tomada de 
decisão num pedido de proteção relativo a essas pessoas.

De acordo com a diretiva antitráfico (Diretiva 2011/36/UE), os 
Estados-Membros devem promover a formação regular dos 
funcionários suscetíveis de virem a estar em contacto com vítimas 
ou potenciais vítimas de tráfico de seres humanos. Este módulo 
também visa apoiar os Estados-Membros no cumprimento das suas 
obrigações legais nesta matéria.

7 Tráfico de seres humanos (TSH)
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

Nível 1

• detetar indícios de tráfico de seres humanos no desempenho 
dos seus deveres profissionais quotidianos;

• explicar que atitude ter no primeiro contacto com uma vítima 
ou potencial vítima de tráfico de seres humanos.

Nível 2

• explicar como preparar e conduzir uma entrevista para 
efeitos de asilo a uma vítima ou potencial vítima de tráfico 
de seres humanos;

• explicar como abordar o processo de tomada de decisões num 
pedido de proteção que envolva uma vítima ou potencial vítima 
de tráfico de seres humanos.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

Nível 1: 8-10 horas
Nível 2: 8-10 horas

Duração do 
estudo presencial

Nível 1: 1 dia
Nível 2: 1 dia

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: 2017
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Principal 
grupo-alvo

Agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo 
experientes e decisores

Resumo 
do conteúdo

Este módulo vem na sequência do módulo «Inclusão». Centra-se nos 
aspetos mais complexos das condições a preencher para poder 
beneficiar de proteção internacional relacionada com atos de 
perseguição, motivos de perseguição, ofensas graves (proteção 
subsidiária) e proteção da perseguição ou de ofensas graves.

Os participantes irão avaliar de forma crítica o seu próprio trabalho 
no contexto da prática do Estado-Membro e da jurisprudência 
relacionada com o SECA aplicando conclusões extraídas do trabalho 
do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) e do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem.

Os participantes irão ainda aprender a aplicar um método para 
interpretar a legislação da UE e a legislação em matéria de proteção 
internacional na ausência de orientações do TJUE perante 
questões interpretativas complexas relacionadas com as condições 
a preencher para poder beneficiar de proteção internacional.

No final do módulo, os participantes deverão ser capazes de prestar 
um aconselhamento estruturado e pormenorizado aos colegas em 
questões interpretativas complexas relacionadas com as condições 
a preencher para poder beneficiar de proteção internacional.

8 Inclusão avançada
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• avaliar de forma crítica o seu próprio trabalho no contexto da 
prática dos diferentes Estados-Membros e da jurisprudência 
relacionada com o SECA;

• aplicar conclusões retiradas da jurisprudência europeia ― em 
especial da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE) e da jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem (TEDH) ― no seu próprio trabalho;

• resolver questões interpretativas complexas relacionadas com 
as condições a preencher para poder beneficiar de proteção 
internacional em conformidade com o método de interpretação 
do TJUE do direito da UE, na ausência de orientações diretas 
do TJUE;

• prestar aos colegas um aconselhamento estruturado 
e pormenorizado em questões interpretativas complexas 
relacionadas com as condições a preencher para poder 
beneficiar de proteção internacional.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

30 horas

Duração do 
estudo presencial

2-2,5 dias (adaptável)

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Alemão, inglês, russo

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: 2017
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Principal 
grupo-alvo

Profissionais no domínio do asilo que estão em contacto direto 
com requerentes de proteção internacional num contexto 
de acolhimento

Resumo 
do  conteúdo

Este módulo destina-se a abranger a formação básica necessária 
das autoridades de acolhimento, conforme referido na Diretiva 
«Condições de acolhimento».

Neste módulo de formação, os participantes irão tomar 
conhecimento dos desenvolvimentos históricos internacionais 
e europeus e do contexto jurídico em que foram definidas as atuais 
condições de acolhimento. Serão apresentadas aos participantes as 
várias fases do processo de acolhimento, incluindo a identificação 
de possíveis necessidades especiais de acolhimento de requerentes 
de proteção internacional, o trabalho com grupos vulneráveis e a 
questão da saúde mental em contexto de acolhimento. Por fim, 
o módulo explica o papel do agente responsável pelo acolhimento, 
bem como um vasto leque de competências que podem ser úteis 
no trabalho quotidiano. Essas competências incluem estabelecer 
limites profissionais, comunicar num ambiente intercultural, lidar 
com as partes interessadas e gerir conflitos.

9 Acolhimento
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• compreender e explicar o enquadramento jurídico 
e organizacional do acolhimento de requerentes de proteção 
internacional (compreensão, competências práticas);

• aplicar, na prática, a diretiva relativa ao acolhimento 
(conhecimento, competências práticas);

• identificar as necessidades especiais de acolhimento e as 
necessidades de apoio psicossocial no processo de acolhimento 
e fornecer respostas adequadas (conhecimento, compreensão, 
reflexão e competências práticas).

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

15-20 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Eslovaco, grego e inglês

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: 2015



30 —  CURRíCULO DE FORMAçãO DO EASO

Principal 
grupo-alvo

Funcionários a trabalhar em unidades de Dublim

Resumo 
do conteúdo

O módulo permite que os participantes adquiram os conhecimentos 
e as competências necessários para aplicar o Regulamento de 
Dublim III em conformidade com o acervo da UE em matéria de 
asilo e no pleno respeito pelos instrumentos jurídicos internacionais 
em matéria de direitos humanos. Os participantes terão ainda 
oportunidade de se familiarizar com o sistema Eurodac e a rede 
eletrónica «DubliNET».

Uma vez que o módulo Regulamento Dublim III é um módulo de 
aprendizagem avançada, os participantes são aconselhados a seguir 
primeiro o módulo «Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA)» e o 
módulo «Direitos fundamentais e proteção internacional na UE».

10 Regulamento de Dublim III

©
 iStock.com

/rigam
ondis



CURRíCULO DE FORMAçãO DO EASO — 31

Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• compreender e explicar a função básica e o âmbito do sistema 
de Dublim;

• compreender e aplicar as regras e os procedimentos Dublim III;

• compreender e utilizar as ferramentas Dublim III disponíveis 
(por exemplo, Eurodac, VIS, DubliNET).

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

20-25 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Alemão, inglês, romeno

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: anterior a 2011
Última versão: junho de 2016
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Principal 
grupo-alvo

Agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo e agentes 
encarregados das políticas

Resumo 
do conteúdo

Este módulo fornece um mapa que pode ser seguido por todos os 
funcionários no domínio do asilo. Permite aos participantes adquirir 
conhecimentos e fornece exemplos práticos dos princípios, garantias 
e obrigações comuns tanto da parte dos requerentes como da parte 
das administrações nacionais. Neste módulo, os participantes terão 
acesso a uma explicação circunstanciada de questões inerentes 
ao acesso a procedimentos de asilo, à admissibilidade, ao direito 
à assistência e representação jurídica, à tomada de decisões, 
a soluções eficazes e a procedimentos especiais.

11 Diretiva «Procedimentos de asilo»
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• descrever o contexto em que a DPA foi adotada, o seu âmbito 
de aplicação e os seus objetivos;

• identificar e diferenciar as várias autoridades envolvidas e os 
respetivos papéis;

• identificar e explicar os vários procedimentos envolvidos;

• aplicar as disposições da diretiva a todos os requerentes, 
incluindo aqueles com necessidades diferenciadas.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

25-30 horas

Duração do 
estudo presencial

1 dia

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: anterior a 2011
Última versão: 2015
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12 Informações sobre o país de origem

Principal 
grupo-alvo

Investigadores de IPO

Resumo do 
conteúdo

Este módulo descreve o papel das Informações sobre o país de origem 
(IPO) em procedimentos de proteção internacional e apresenta 
padrões de qualidade para esse tipo de investigação. Fornece 
informações sobre como desenvolver questões relacionadas com 
o conhecimento e a avaliação de fontes, competências práticas de 
investigação e a apresentação final dos resultados da investigação.

As IPO dizem respeito a informações sobre o país de origem, de 
trânsito ou de anterior residência habitual do requerente. Essas 
informações são utilizadas para determinar se um requerente 
é elegível para o estatuto de refugiado ou para proteção 
subsidiária. Abrangem um leque alargado de informações, como 
o enquadramento jurídico, as situações em matéria de direitos 
humanos, as atitudes culturais e societais, o contexto político, 
a geografia, as condições humanitárias ou a situação no que respeita 
à segurança. As IPO podem servir de base ao desenvolvimento 
de políticas.
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• recolher e avaliar informações relevantes, precisas 
e equilibradas sobre países de origem a partir de fontes fiáveis;

• apresentar as informações de forma transparente e rastreável;

• efetuar o controlo de qualidade de acordo com os critérios 
de qualidade.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

20-30 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Italiano, húngaro e inglês

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: anterior a 2011
Última versão: 2014; nova versão prevista para 2019
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Principal 
grupo-alvo

Agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo

Resumo do 
conteúdo

Este módulo permite aos agentes responsáveis pela apreciação 
de pedidos de asilo especializarem-se na avaliação e aplicação das 
cláusulas de exclusão do artigo 1.°, secções D, E e F, da Convenção de 
Genebra de 1951, refletidas igualmente na Diretiva «Qualificação» 
da UE.

Os participantes ficarão igualmente cientes de que a aplicação da 
cláusula de exclusão é ainda influenciada pelo direito internacional, 
pela legislação nacional, pelas políticas e práticas operacionais, pela 
jurisprudência nacional ou internacional, como a do Tribunal de 
Justiça Europeu e a do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, pelas 
orientações do ACNUR e pelas orientações de outras importantes 
organizações ou autores.

Os participantes irão adquirir os conhecimentos e competências 
necessários para aplicar as disposições com rigor, tendo ao mesmo 
tempo em conta o ónus e a medida da prova relevantes nos casos 
de exclusão.

13 Exclusão
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• detetar casos elegíveis para exclusão e abordá-los  
de forma adequada;

• identificar os dois tipos de pessoas que podem ser excluídas 
porque já estão a beneficiar de proteção internacional ou são 
elegíveis para a mesma;

• identificar aqueles que não merecem proteção;

• encontrar, interpretar e aplicar corretamente os instrumentos 
jurídicos internacionais envolvidos.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

20-30 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Alemão, inglês, russo

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: anterior a 2011
Última versão: 2014
Nova versão prevista para 2019
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14 Fim da proteção

Principal 
grupo-alvo

Agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo

Resumo 
do conteúdo

Este módulo proporciona aos agentes responsáveis pela apreciação 
de pedidos de asilo a oportunidade de se especializarem na 
aplicação das cláusulas de revogação e de cessação, bem como 
das garantias processuais. Os participantes irão ainda aprender 
a interpretar as condições que conduzem ao fim da proteção, tal 
como previsto na Diretiva «Qualificação». No final deste módulo, 
os participantes terão os conhecimentos teóricos e práticos 
necessários para preparar e redigir uma decisão sobre este tema.

Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• detetar casos elegíveis para exclusão e abordá-los de forma adequada;

• aplicar os procedimentos relevantes ao final da proteção.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

20-30 horas

Duração do 
estudo presencial

1 dia

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: anterior a 2011
Última versão: setembro de 2018
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15 Reinstalação

Principal 
grupo-alvo

1. Agentes responsáveis pela apreciação de pedidos de asilo 
(experientes) e agentes responsáveis pela reinstalação (novos 
e experientes);

2. Agentes responsáveis pela orientação cultural;

3. Chefes de missão de seleção/missão de orientação cultural.

Resumo 
do conteúdo

Nos últimos anos, os Estados-Membros têm vindo a recorrer cada 
vez mais à reinstalação como uma das soluções duradouras para 
situações prolongadas de refúgio. O objetivo deste módulo consiste 
em melhorar os conhecimentos dos participantes na gestão bem 
sucedida das diferentes fases do processo de reinstalação. Para 
esse efeito, o conteúdo do módulo aborda os principais aspetos 
do processo. Esses aspetos incluem a conceção e o planeamento 
do programa de reinstalação, as medidas de seleção e prévias 
à partida e a prestação de serviços de transferência e subsequentes 
à chegada.
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• explicar como implementar um processo de reinstalação 
bem sucedido;

• identificar os desafios inerentes ao processo de reinstalação;

• conceber atividades de reinstalação que funcionem bem.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

20-30 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: 2018
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Principal 
grupo-alvo

Intérpretes que trabalham para as autoridades nacionais 
competentes em matéria de asilo

Excecionalmente, o módulo também pode ser aberto a outras 
partes interessadas envolvidas na interpretação ou interpretação 
linguística nos processos nacionais de asilo.

Resumo 
do conteúdo

Este módulo destina-se a apoiar os intérpretes no desempenho das 
suas funções, sobretudo para facilitar o processo de comunicação 
entre os requerentes de proteção internacional e as autoridades 
nacionais e outras partes interessadas relevantes ao longo do 
processo de asilo.

Dada a diversidade das origens dos intérpretes envolvidos 
no processo de asilo (desde profissionais qualificados sem 
antecedentes em matéria de asilo até antigos requerentes de asilo 
contratados pelo seu conhecimento de línguas menos comuns), 
o módulo abrange as diferentes necessidades de aprendizagem. 
Fornece uma panorâmica do contexto do asilo na perspetiva dos 
intérpretes e as principais técnicas de interpretação necessárias nos 
procedimentos de asilo.

Este módulo de formação consiste apenas numa componente em 
linha. No entanto, pode ser organizada uma sessão presencial 
a pedido dos Estados-Membros.

16 Interpretação no contexto do asilo
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• descrever e explicar o contexto e os procedimentos gerais 
do asilo;

• explicar o papel de um intérprete em termos gerais, bem como 
no processo de asilo;

• ilustrar como aplicar os princípios e as competências necessárias 
para interpretar em termos gerais e no contexto do asilo.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

20-25 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias (a pedido dos Estados-Membros)

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: 2018
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Principal 
grupo-alvo

Gestores responsáveis por funcionários que lidam com questões 
relacionadas com o asilo

Resumo 
do conteúdo

O Módulo «Gestores no domínio do asilo» abrange diferentes 
aspetos relacionados com as funções normais de um gestor que 
trabalha no domínio da proteção internacional. Este módulo, 
que abrange conhecimentos teóricos e práticos, visa ajudar os 
participantes a desenvolver aptidões que os ajudarão a garantir que 
os respetivos serviços utilizam normas de qualidade eficazes e em 
conformidade com os requisitos legais internacionais e da UE.

Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes estarão munidos de 
ferramentas que lhes permitirão enfrentar os desafios de gestão e liderança 
no domínio da proteção internacional.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

15-20 horas

Duração do 
estudo presencial

2 dias

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês, romeno, russo

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: 2014

Nova versão prevista para 2019

17 Gestores no domínio do asilo
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Principal 
grupo-alvo

Este módulo destina-se a funcionários no domínio do processo 
de asilo e do acolhimento. O módulo também é útil para 
guardas de fronteira e decisores políticos. Poderão beneficiar da 
formação tanto os funcionários experientes como os funcionários  
recém-recrutados.

Resumo 
do conteúdo

Este módulo analisa os direitos fundamentais no contexto do 
processo de asilo. A Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia está no centro deste projeto. As disposições pertinentes 
da Carta são apresentadas e explicadas aos participantes no quadro 
das fases consecutivas dos processos de asilo e de acolhimento. 
São apresentadas de um ponto de vista jurídico e prático, com uma 
clara incidência nos últimos desenvolvimentos, nomeadamente os 
visados pela jurisprudência relevante do Tribunal de Justiça da UE. 
Este módulo foi desenvolvido em estreita cooperação entre o EASO, 
a FRA e a FRONTEX e está disponível para uso comum destas 
três agências.

18 Direitos fundamentais e proteção 
internacional na UE
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• descrever e explicar os direitos e princípios fundamentais e a 
sua relevância no contexto da proteção internacional na UE;

• descrever a noção de proteção internacional;

• explicar os principais instrumentos internacionais e europeus 
em matéria de direitos fundamentais e proteção internacional, 
com especial ênfase na Carta da UE;

• explicar a relevância prática da Carta dos Direitos Fundamentais 
da UE e a sua inter-relação com outros instrumentos em 
matéria de direitos humanos;

• aplicar os princípios e instrumentos dos direitos fundamentais 
e da proteção internacional no que diz respeito ao acesso 
ao território, ao processo de asilo, ao conteúdo da proteção 
internacional e ao regresso;

• aplicar a Carta da UE a pessoas que possam ter, ou possam 
ter tido, necessidade de proteção internacional, bem como 
a pessoas em procedimentos de regresso;

• facilitar e promover a implementação dos direitos fundamentais 
no processo de asilo (incluindo o acesso ao território) e no 
processo de regresso.

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês

Duração do 
estudo em linha

25-30 horas

Duração da 
sessão presencial

2 dias 

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: 2016
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19 Sistema Europeu Comum de Asilo

Principal 
grupo-alvo

Todos os profissionais no domínio do asilo

Resumo 
do conteúdo

Este módulo oferece aos participantes uma visão geral do Sistema 
Europeu Comum de Asilo, de como este se desenvolveu e evoluiu, 
bem como perspetivas do seu desenvolvimento futuro. Explora os 
objetivos que levaram à existência do SECA e a forma como esses 
objetivos orientaram a implementação do mesmo. O módulo 
examina os instrumentos jurídicos relevantes, a jurisprudência, as 
ferramentas e os recursos que serão úteis para os profissionais do 
domínio do asilo no seu trabalho diário. Através da consciencialização 
dos profissionais no domínio do asilo, pretende-se permitir 
o desenvolvimento de um entendimento comum do seu papel 
enquanto principais intervenientes na implementação do SECA.
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• definir os objetivos e os valores subjacentes ao desenvolvimento 
do SECA;

• consultar os instrumentos jurídicos, a jurisprudência, as 
ferramentas e recursos relevantes para implementar o SECA;

• explicar a necessidade de reforma do SECA.

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês

Duração do 
estudo em linha

25-30 horas

Duração da 
sessão presencial

2 dias 

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: 2016/Atualização: 2018
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20 Introdução à proteção internacional

Principal 
grupo-alvo

Funcionários responsáveis pelas questões de asilo  
recém-contratados

Resumo 
do conteúdo

Este módulo destina-se a servir de introdução ao domínio da proteção 
internacional. O material do curso apresenta os instrumentos e a 
terminologia jurídicos essenciais em matéria de asilo e proporciona 
uma breve panorâmica das principais fases do processo de asilo. 
Os participantes que seguirem este módulo acabarão por adquirir 
os conhecimentos básicos essenciais necessários para trabalhar no 
domínio da proteção internacional.

No entanto, trata-se de um módulo introdutório, sendo necessárias 
mais ações de formação para que os Estados-Membros possam 
cumprir os requisitos previstos na legislação da União em matéria 
de formação, em especial os módulos de base do EASO identificados 
para o grupo-alvo.

©
 iStock.com

/patpitchaya



CURRíCULO DE FORMAçãO DO EASO — 49

Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• compreender a importância do direito de asilo e do princípio 
de não repulsão;

• explicar a noção de proteção internacional decorrente do 
acervo da UE;

• explicar as principais fases do processo de asilo e definir 
o papel do funcionário responsável pelas questões de asilo 
no procedimento;

• demonstrar conhecimentos básicos dos critérios de 
elegibilidade e conhecimentos básicos da apreciação de provas;

• identificar os materiais de formação e guias práticos do EASO 
disponíveis para formação contínua.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

8-10 horas

Duração do 
estudo presencial

1 dia

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

Criação: 2016
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21 Introdução à didática
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Principal 
grupo-alvo

Futuros formadores dos módulos de formação do EASO

Resumo 
do conteúdo

O objetivo deste módulo consiste em preparar os participantes nas 
sessões de «formação de formadores» do EASO para se tornarem 
formadores nacionais utilizando os módulos do EASO. Para o efeito, 
pretende-se como resultado da aprendizagem da componente em 
linha que os participantes possam, em primeiro lugar, preparar 
uma formação adaptada ao seu público aplicando metodologias 
e princípios diversos e, em segundo lugar, ponderar a aplicação de 
métodos próprios no sentido de resolver problemas específicos 
que possam surgir aos formadores durante as suas formações. 
O programa presencial irá centrar-se numa sessão prática em que os 
participantes terão a oportunidade de praticar um tema específico 
do módulo.
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Resultados da 
aprendizagem 
(geral)

Após a conclusão deste módulo, os participantes saberão:

• orientar eficazmente os seus participantes na fase de 
aprendizagem eletrónica de um módulo do EASO;

• organizar a sessão presencial de um módulo do EASO;

• identificar estratégias para lidar com os vários desafios com que 
se poderão confrontar enquanto formadores.

Tempo necessário 
para o estudo 
em linha

7-12 horas

Duração do 
estudo presencial

1 dia

Versões 
linguísticas 
disponíveis

Inglês, russo

Criação/ 
/última versão/  
/atualização

2016
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Formação operacional do EASO

A formação operacional do EASO tem como base jurídica o artigo 6.° (Apoio 
à formação) do Regulamento EASO (1), sob a forma de formação especializada 
ministrada a peritos que integram o contingente de intervenção em matéria de 
asilo. Conforme descrito no artigo 6.°, a formação deve ser relevante para as 
tarefas e funções que lhes incumbem. A formação insere-se também no conjunto 
de medidas dos planos operacionais do EASO assinados com Estados-Membros 
particularmente sujeitos a pressões específicas sobre o sistema de asilo.

Inicialmente implementada como uma forma de apoio no quadro do sistema 
de centros de registo («hotspots») da UE e do sistema de recolocação da UE 
no âmbito da Agenda Europeia da Migração de maio de 2015 (2), a Formação 
operacional do EASO está em constante desenvolvimento e ajustamento, em 
função das necessidades no terreno e dos contextos operacionais variáveis.

Dada a natureza operacional das sessões, o formato das ações de formação 
operacional consiste essencialmente em sessões presenciais e centra-se, em 

(1) Regulamento (UE) n.° 439/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, que cria um 
Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo.

(2) Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: Agenda Europeia da Migração, Bruxelas, 13 de maio de 2015, COM(2015) 240 final.

©
 EASO



CURRíCULO DE FORMAçãO DO EASO — 53

grande parte, em exercícios práticos. A duração das sessões presenciais varia 
de um a cinco dias (em média) e as sessões são ministradas por formadores 
internos do EASO, por peritos dos Estados-Membros e por peritos externos com 
vasta experiência nos temas específicos. As sessões presenciais são organizadas 
no local das operações do EASO. As ações de formação operacionais contam 
frequentemente com a participação de representantes das autoridades 
locais nacionais, bem como dos organismos internacionais/da UE envolvidos  
na operação, na qualidade de formadores ou de oradores. O elemento 
de aprendizagem eletrónica também é incorporado nos programas 
de formação aprofundada.

Até à data, a formação operacional tem sido ministrada sob a forma de 
um programa de formação específico ou como uma sessão de formação 
personalizada que atende a um pedido específico.

O EASO desenvolveu vários programas de formação em resposta a algumas 
necessidades de formação recorrentes no terreno, bem como no contexto 
de operações específicas. Esses programas de formação são ministrados no 
âmbito das operações do EASO, mas também podem ser ministrados mediante 
pedidos individuais recebidos de Estados-Membros que não possuam um 
plano operacional assinado com o EASO.

Os programas de formação operacional do EASO consistem em ações de 
formação temáticas relacionadas com tarefas a realizar no terreno, bem 
como no contexto operacional. Os programas de formação são geralmente 
complementados por um conjunto de materiais de formação, como o Manual 
do Formador e o Manual. Os materiais de formação são desenvolvidos pelos 
representantes dos Estados-Membros, bem como por peritos externos com 
amplo conhecimento e experiência no que respeita aos temas em questão.

Os programas de formação do EASO atualmente implementados são 
enumerados abaixo:

• Formação operacional para peritos destacados do EASO
• Programa de formação aprofundada para novos agentes responsáveis pela 

análise de processos.
• Programa de formação aprofundada para peritos em questões  

de vulnerabilidade
• Formação operacional relativa ao acesso ao processo de asilo
• Formação operacional relativa ao registo de pedidos de proteção internacional
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• Formação operacional relativa ao Regulamento de Dublim III
• Formação operacional relativa ao acolhimento
• Formação operacional para chefes de equipa
• Formação operacional relativa à interpretação em contexto de asilo
• Formação operacional relativa ao coaching
• Outras ações de formação operacional (sessões de formação personalizadas)

1. Formação operacional para peritos destacados do EASO

A formação operacional do 
EASO para peritos desta-
cados destina-se a funcio-
nários dos Estados-Mem-
bros da UE+ destacados 
nas operações do EASO. 
Dependendo das tarefas 
dos peritos destacados, 
a formação operacional 
oferece sessões presen-
ciais temáticas, incluindo 
estudos práticos de casos. 
As sessões variam de acor-
do com o trabalho a ser 

realizado pelos peritos destacados e podem abranger temas como:

• revisões dos módulos «Inclusão», «Técnicas de entrevista» e «Apreciação de 
provas» (revisões dos módulos de base do Currículo de Formação do EASO);

• procedimentos e processos nacionais de asilo;
• procedimentos operacionais normalizados e modelos a serem utilizados no 

quadro da operação;
• avaliação da vulnerabilidade;
• procedimento de Dublim;
• informações relativas aos países de origem;
• exclusão;
• tráfico de seres humanos.
A duração destas ações de formação varia entre dois e três dias.
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2. Programa de formação aprofundada para novos agentes 
responsáveis pela análise de processos.

O programa de formação 
aprofundada foi desenvol-
vido para preparar os novos 
agentes responsáveis pela 
análise de processos que se-
rão destacados para apoiar 
as autoridades nacionais 
que conduzem o processo 
de asilo.

O programa de formação 
divide-se em várias fases:

• Fase 1 ― Módulos de base do Currículo de Formação do EASO (em linha + 
presencial, duração total de três semanas)
Os novos agentes responsáveis pela análise de processos seguem os três 
módulos de base do Currículo de Formação do EASO: «Inclusão», «Técnicas 
de entrevista» e «Apreciação de provas». Estes módulos foram considerados 
fundamentais para que um funcionário responsável pela análise de 
processos esteja operacional e seja capaz de cumprir as suas tarefas em 
conformidade com as normas do acervo da UE em matéria de asilo. Cada 
módulo é composto por uma parte em linha e uma sessão presencial. Para 
cada módulo, os participantes têm três dias de estudo em linha (cerca de 20 
a 25 horas) e dois dias de sessões presenciais.

• Fase 2 ― Formação operacional (sessão presencial, duração de três dias)
A formação operacional para novos agentes responsáveis pela análise de 
processos consiste em sessões presenciais sobre temas específicos. Estes são 
selecionados com base no tipo de apoio do EASO às autoridades nacionais 
e nas tarefas dos agentes responsáveis pela análise de processos. As sessões 
podem abranger temas como a identificação de requerentes vulneráveis, 
o tráfico de seres humanos, a identificação de potenciais casos de Dublim, 
informações sobre o país de origem e a exclusão. As sessões temáticas 
incluem exercícios práticos, como estudos de caso e visitas no local de 
trabalho. A formação operacional para novos agentes responsáveis pela 
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análise de processos também contempla sessões sobre o contexto nacional 
de destacamento dos agentes responsáveis pela análise de processos, 
bem como sobre as ferramentas e os modelos utilizados nas operações. 
Essas sessões específicas são essencialmente realizadas pelo EASO, pelas 
autoridades nacionais e por outras partes interessadas envolvidas na mesma 
operação.

• Fase 3 ― Coaching no local de trabalho (opcional, duração de duas semanas)
O coaching no local de trabalho, realizado preferencialmente no local de 
destacamento, é articulado nas seguintes fases:

 — os novos agentes responsáveis pela análise de processos acompanham os 
agentes experientes responsáveis pelas questões de asilo no desempenho 
de suas funções e começam gradualmente a desempenhar as suas tarefas 
sozinhos, com o apoio de peritos experientes;

 — o trabalho dos agentes responsáveis pela análise de processos recém-
destacados/recém-contratados é revisto e discutido com os supervisores 
do EASO. Esta fase também inclui a avaliação pelos pares.

3. Programa de formação aprofundada para peritos 
em questões de vulnerabilidade

Este programa de formação 
destina-se aos peritos 
destacados nas operações 
do EASO, responsáveis pela 
realização de avaliações de 
vulnerabilidade. Fornece 
ainda orientações aos 
entrevistadores do EASO no 
que respeita à identificação 
de vulnerabilidades.

O programa de formação consiste nas seguintes fases:

• Fase 1 ― Módulos do Currículo de Formação do EASO sobre a entrevista 
a requerentes vulneráveis e questões de género e de orientação sexual 
e identidade de género (em linha + presencial, duração total de duas 
semanas)
Os peritos destacados do EASO seguem os módulos do Currículo de Formação 
do EASO «Entrevista a requerentes vulneráveis» e «Género, identidade de 

©
 EASO



CURRíCULO DE FORMAçãO DO EASO — 57

género e orientação sexual». O módulo «Entrevista a requerentes vulneráveis» 
fornece aos formandos os elementos específicos a serem levados em 
consideração numa entrevista a um requerente com necessidades especiais, 
bem como conhecimentos avançados sobre vulnerabilidade e deficiências 
mentais e físicas. Também aconselha os formandos sobre como lidar com 
situações difíceis. O módulo «Género, identidade de género e orientação 
sexual» promove a consciência e fornece aos formandos os conhecimentos 
e as competências necessários para gerir e avaliar um pedido com base em 
questões relacionadas com género e/ou identidade de género e orientação 
sexual. Para cada módulo, os participantes têm três dias de estudo em linha 
(cerca de 20 a 25 horas) e dois dias de sessões presenciais.

• Fase 2 ― Formação operacional (sessão presencial, duração de quatro 
a cinco dias)
A formação operacional para os peritos em vulnerabilidade consiste em 
sessões presenciais sobre temas específicos cuja seleção se baseia no 
tipo de apoio do EASO às autoridades nacionais e nas tarefas dos peritos, 
tais como entrevistar crianças e o tráfico de seres humanos. A formação 
operacional para peritos em vulnerabilidade também contempla sessões 
sobre o procedimento nacional em matéria de vulnerabilidade, bem como 
sobre as ferramentas e os modelos utilizados nas operações.

• Fase 3 ― Coaching no local de trabalho (duração de seis dias)
Atualmente implementado para peritos em vulnerabilidade destacados nos 
centros de registo gregos, consiste em:

 — acompanhar os agentes experientes responsáveis pelas questões de 
asilo no desempenho da suas funções relacionadas com a avaliação da 
vulnerabilidade, começando gradualmente a desempenhar as suas tarefas 
sozinhos, com o apoio de peritos experientes;

 — rever o trabalho realizado pelos peritos em vulnerabilidade e discutir com 
os supervisores do EASO. Esta fase também inclui a avaliação pelos pares.

4. Formação operacional relativa ao acesso ao processo de asilo

Esta formação operacional destina-se a funcionários de primeiro contacto, 
nomeadamente agentes da polícia, guardas de fronteira, autoridades de 
imigração e funcionários de centros de detenção que desempenham um papel 
importante na garantia do acesso à proteção internacional. A duração da 
formação é de 1 a 2 dias.
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A formação operacional 
oferece uma introdução 
à proteção internacional 
do ponto de vista dos 
funcionários de primeiro 
contacto, incluindo os 
direitos fundamentais 
diretamente relacionados 
com o acesso ao processo 
de asilo (como o direito 
à vida, a não repulsão, 
o direito de asilo e a 
proibição de expulsões 
coletivas) e o quadro 
jurídico da UE em matéria 

de proteção internacional, com ênfase no acesso ao processo de asilo. 
A formação inclui sessões temáticas com exercícios práticos centrados na 
identificação de pessoas que possam necessitar de proteção internacional; na 
identificação de indicadores de vulnerabilidade; no tráfico de seres humanos; 
e em técnicas de comunicação sobre como fornecer informações a pessoas que 
possam necessitar de proteção internacional. O programa de formação tem 
como objetivo preparar funcionários de primeiro contacto para que apliquem 
os mecanismos necessários para encaminhar as pessoas que possam necessitar 
de proteção internacional para a autoridade competente em matéria de asilo.

5. Formação operacional relativa ao registo de pedidos 
de proteção internacional

A formação operacional 
destina-se a funcionários 
que trabalham no registo 
de pedidos de proteção 
internacional e consiste 
em sessões temáticas 
presenciais com exercícios 
práticos. Dependendo das 
necessidades no terreno, 
a formação tem uma 
duração de 1 a 2 dias.
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Em primeiro lugar, a formação destina-se a fornecer aos agentes de registo 
informações relevantes relacionadas com o quadro jurídico da UE, ou seja, 
uma visão geral do Sistema Europeu Comum de Asilo, centrando-se no acesso 
ao processo de asilo e na relevância dos direitos fundamentais (em particular, 
a não repulsão e o direito de asilo) no processo de registo. Em segundo lugar, 
o programa de formação inclui sessões temáticas com exercícios práticos para 
melhor preparar os funcionários de registo para as suas tarefas e para garantir 
que são respeitados todos os direitos e obrigações de um requerente de 
proteção internacional. Essas sessões centram-se em temas como as técnicas 
de comunicação, a identificação de requerentes vulneráveis (incluindo menores 
não acompanhados e vítimas de tráfico de seres humanos), a identificação de 
potenciais casos de Dublim e informações sobre o país de origem. Por último, 
o programa de formação inclui uma sessão sobre o procedimento nacional de 
registo de pedidos de proteção internacional, bem como exercícios práticos 
com as ferramentas, os modelos e as plataformas utilizados para o registo de 
pedidos de proteção internacional a nível nacional.

6. Formação operacional relativa ao Regulamento de Dublim III

Baseando-se no módulo 
«Regulamento de Dublim 
III» do Currículo de Forma-
ção do EASO, a formação 
operacional destina-se 
às autoridades nacionais 
envolvidas nos procedi-
mentos de Dublim, de 
diferentes perspetivas ― 
por exemplo, agentes da 
Unidade de Dublim, agen-
tes de registo, agentes 
responsáveis pelo acolhi-
mento, representantes de 
instituições locais (como municípios) ― que poderão lidar com os requerentes 
de proteção internacional.

Dependendo das necessidades, tanto do grupo-alvo como no terreno, 
a formação operacional sobre o Regulamento de Dublim III destina-se a cobrir 
uma parte específica do procedimento de Dublim, tal como a identificação 
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de potenciais casos de Dublim (a), ou todo o procedimento definido no 
Regulamento de Dublim III (b).

a) A formação operacional sobre a identificação dos potenciais casos de Dublim 
(presencial, duração de um dia) inclui sessões com exercícios práticos sobre 
a visão geral do sistema de Dublim (procedimento e aplicação prática, 
formulários e prazos), indicadores para a identificação de potenciais casos 
de Dublim (com base nos critérios de determinação da responsabilidade de 
Dublim) e o mecanismo de referência de Dublim a nível nacional.

b) A formação operacional sobre o Regulamento de Dublim III (presencial, 
duração de dois dias) proporciona aos formandos uma visão geral do 
procedimento de Dublim, desde a fase de identificação até à fase de 
transferência, e consiste em sessões sobre a identificação dos potenciais 
casos de Dublim e o mecanismo de referência, a aplicação dos critérios 
de responsabilidade, as regras processuais e as ferramentas. A formação 
operacional inclui também sessões sobre as práticas nacionais/locais 
relacionadas com a aplicação do Regulamento de Dublim III (mecanismos de 
referência, modelos).

7. Formação operacional relativa ao acolhimento

Baseando-se no módulo 
«Acolhimento» do Cur-
rículo de Formação do 
EASO, esta ação de forma-
ção operacional com a du-
ração de um dia destina-se 
principalmente aos agen-
tes responsáveis pelas 
questões de acolhimento, 
bem como a assistentes 
sociais e profissionais de 
saúde que lidam com re-
querentes de proteção 
 internacional.

O programa proporciona aos formandos uma visão geral do processo de asilo da 
UE e das normas da UE aplicáveis ao acolhimento de requerentes de proteção 
internacional. Existem ainda sessões temáticas com exercícios práticos sobre 
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necessidades especiais de acolhimento, saúde mental e vulnerabilidade, 
atitude profissional, código de conduta e comunicação intercultural.

8. Formação operacional para chefes de equipa

Foi desenvolvida uma formação operacional específica para os peritos do EASO 
destacados como chefes de equipa, sobretudo no âmbito das operações do 
EASO na Grécia. Esta formação operacional consiste numa sessão presencial 
de aproximadamente 2 dias com formação teórica e exercícios práticos. Alguns 
segmentos são abordados repetidamente durante as ações de formação 
e formam o núcleo do programa de formação operacional para chefes de 
equipa, como sessões sobre competências de gestão, feedback da qualidade 
e questões processuais de acordo com os procedimentos operacionais 
normalizados. O conteúdo desses segmentos é ajustado em função das 
necessidades no terreno, do feedback dos participantes e dos relatórios de 
feedback da qualidade mais recentes. Poderão ser incluídos outros segmentos 
na formação com base em avaliações contínuas das necessidades. Essas 
componentes variáveis incluem, por exemplo, sessões sobre técnicas de 
entrevista, apreciação de provas, vulnerabilidade e exclusão.

9. Formação operacional relativa à interpretação em contexto 
de asilo

A formação operacional do EASO relativa à interpretação em contexto de asilo 
visa apoiar os intérpretes destacados nas operações do EASO no desempenho 
do seu papel no processo de asilo, ou seja, facilitar o processo de comunicação 
entre nacionais de países terceiros ou apátridas e os funcionários nacionais/ 
/peritos destacados no EASO, em conformidade com as normas do acervo da UE 
em matéria de asilo. A formação é ministrada na forma de sessões presenciais 
de 1 a 1,5 dias com exercícios práticos. A formação aborda os seguintes temas:

• o quadro jurídico da UE em matéria de asilo;
• aspetos gerais e específicos da interpretação no contexto do asilo;
• o papel e o código de conduta do intérprete no processo de asilo;
• a interpretação ou interpretação linguística em contextos específicos de asilo 

(entrevista pessoal, prestação de informações, interpretação para pessoas 
com necessidades especiais, interpretação de grupo).
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10. Formação operacional relativa ao coaching

Devido à necessidade de supervisionar peritos que trabalham no terreno, 
o EASO está atualmente a desenvolver um programa de formação em 
coaching. A fim de permitir aos supervisores a máxima flexibilidade ao delinear 
e ministrar as suas sessões, a formação não visa fornecer-lhes um modelo de 
formação fixo. Em vez disso, a intenção é fornecer técnicas e ferramentas que 
estes possam escolher de acordo com as necessidades. A formação abrange, 
nomeadamente, os seguintes elementos:

• como estabelecer contacto com os participantes;
• técnicas de feedback produtivo;
• como reagir a situações de coaching «difíceis»;
• como facilitar discussões de grupo;
• como facilitar as avaliações pelos pares;
• como criar uma estratégia de coaching.

11. Outras ações de formação operacional 
(sessões de formação personalizadas)

A formação operacional também pode ser organizada ad hoc e dizer respeito 
a uma necessidade específica no terreno que não possa ser abordada no 
âmbito dos programas de formação existentes. Essas sessões baseiam-se nos 
materiais de formação operacional existentes e nos módulos do Currículo de 
Formação do EASO, sendo muitas vezes específicas dos Estados-Membros. 
Serão exemplo dessa formação: a formação relativa ao acolhimento de 
menores não acompanhados e a formação para guardas voluntários, ambas 
realizadas em Itália.
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Notas
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