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O Modelo Comum Integrado de Análise de Riscos (CIRAM) 
desenvolvido pela Frontex está dividido em dois documen-
tos. O primeiro (à esquerda) descreve as premissas gerais 
do modelo, enquanto que o segundo (à direita) centra-se 
na sua implementacão prática descrevendo a estrutura e 
as ferramentas para a aplicação do modelo. Esta brochura 
é um resumo destes dois documentos.
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Introdução

O Modelo de Análise Comum e Integrada de Risco (CIRAM) tem por ob-
jetivo estabelecer uma metodologia clara e transparente para a análise 
de risco, por forma a facilitar um intercâmbio de informações e uma co-
operação eficientes no domínio da segurança das fronteiras. O CIRAM 
procura promover um entendimento comum da análise de risco e contri-
buir para uma maior coerência na gestão das fronteiras externas. O de-
senvolvimento e implementação do CIRAM são uma obrigação legal nos 
termos do artigo 4.º do Regulamento que cria a Frontex.

Artigo 4.º do Regulamento «Frontex»
(CE 2007/04)

Análise de risco
A Agência desenvolverá e aplicará um modelo comum e integrado de análise de 
risco. A Agência efetuará análises de risco, tanto gerais como específicas, que 
apresentará ao Conselho e à Comissão. Na elaboração do tronco comum de for-
mação dos guardas de fronteiras, a Agência integrará os resultados de um mo-
delo de análise comum e integrada de risco.

O que significa CIRAM?

Embora o  legislador não tenha avançado com uma definição dos ter-
mos, a versão 2.0 foi elaborada com base nos conceitos que se seguem:

«Comum» remete para uma metodologia, desenvolvida pelos Estados-
-Membros e pela Frontex e aplicável tanto a nível nacional como da UE.

«Integrada» remete para o objetivo da Frontex de promover a gestão 
integrada da fronteira, garantindo um nível de controlo uniforme e ele-
vado sobre as fronteiras externas. Uma abordagem integrada da aná-
lise de risco permite a ligação com outras entidades/órgãos responsáveis 
pela aplicação da lei ativos nas fronteiras e com outras autoridades res-
ponsáveis em matéria de migração, como alfândegas, entidades compe-
tentes na regulação da imigração e polícia nacional.

«Análise de risco» remete para o exame sistemático de componentes de 
risco com vista a fundamentar a tomada de decisão.

«Modelo» remete para um quadro analítico, que fornece uma estrutura 
e vocabulário comuns para a análise de risco nos Estados-Membros. Não 
se trata de um algoritmo que possibilita resultados absolutos.
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Panorama do risco

No que respeita à gestão das fronteiras externas, o risco é determinado 
pela extensão e probabilidade de ocorrência de uma ameaça nas fron-
teiras externas, em função das medidas existentes quer nas fronteiras 
quer no interior da UE, que venha a ter impacto na segurança interna da 
UE, na segurança das fronteiras externas, no normal fluxo de passagei-
ros regulares, ou que venha a ter consequências humanitárias.

Pode pois entender-se, no contexto da gestão das fronteiras externas, 
que o risco tem três componentes: (1) a ameaça que será avaliada em ter-
mos de dimensão e probabilidade –, (2) a vulnerabilidade à ameaça – ou 
seja, o nível e a eficácia da resposta à ameaça –, e (3) os impactos – ou 
seja, o impacto, no caso de se concretizar a ameaça, na segurança in-
terna da UE, na segurança das fronteiras externas, bem como o impacto 
humanitário e as consequências sobre a eficaz gestão da travessia bona 
fide da fronteira.

Os três componentes não estão isolados e a sua avaliação não deverá 
obedecer a uma ordem sequencial rígida. Ao invés, cada componente é 
visto como um ângulo diferente a partir do qual se estuda o risco, sendo 
que a avaliação de um componente fornece material para a avaliação 
dos outros dois componentes.

A análise de risco obriga a um período de referência – um dia, uma se-
mana, um mês ou um ano – de acordo com as exigências de informa-
ção para a tomada de decisão em causa. Por exemplo, a análise de risco 
ao nível dos postos de fronteira será efetuada por forma a facilitar deci-
sões de curto prazo, como a mobilização de recursos para o dia ou a se-

mana seguintes, ao passo que a análise de risco com vista ao processo 
de decisão no Conselho de Administração da Frontex será enquadrada 
num período de um ano.

Os riscos são identificados e, posteriormente, avaliados, tendo em conta 
o nível de ameaça, vulnerabilidade e impacto, sendo em seguida comuni-
cados aos decisores. Enquanto os analistas são responsáveis pela identi-
ficação e avaliação da ameaça, os decisores são responsáveis, no âmbito 
das competências decisórias, pela gestão dos riscos.

Exemplo: os analistas de riscos estratégicos da Frontex comunicam os 
riscos ao Conselho de Administração, de modo a que este órgão possa 
tomar uma decisão informada sobre as dotações orçamentais anuais 
destinadas a uma variedade de riscos. Os analistas de riscos ao nível 
dos postos de fronteira comunicam os riscos operacionais ao chefe do 
posto de fronteira, que poderá então tomar uma decisão informada 
quanto ao pessoal a afetar para operações de controlo e vigilância.

Definir a probabilidade com rigor, utilizando, por exemplo, métodos de 
probabilidade, nem sempre é possível. Contudo, é útil recorrer de forma 
coerente ao mesmo vocabulário a fim de remeter para estados de pro-
babilidade semelhantes.
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RISCO

VulnerabilidadeAmeaça Impacto

Dimensão e Probabilidade
Nível de Vulnerabilidade 

(UE, EM de entrada/destino)
Nível de Impacto da Ameaça 
(UE, EM de entrada/destino)

Permeabilidade da Fronteira 
(terreno, infraestrutura, fluxos)

Segurança interna e das fronteiras

Quem, onde, quando

Rotas (dificuldade e distância), 
acesso a facilitação

Tendências e previsões (aumento, 
redução, estabilidade, histórico)

Fatores de Repulsão

Atividade operacional 
(pessoal, formação, interoperabilidade)

Eficácia das contramedidas

Fatores de Atração

Capacidade de gerir o fluxo 
de passageiros legítimos na fronteira

Impacto humanitário

Modus Operandi
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Ameaça

A ameaça é definida como uma força ou pressão exercidas sobre as fron-
teiras externas. Pode ser caracterizada pela sua dimensão e probabili-
dade de ocorrer.

Identificar ameaças significa ser capaz de resumir, da forma mais apro-
priada para o processo de decisão, os dados e  informações que foram 
comunicados ou recolhidos pelos analistas. Existem muitas técnicas que 
permitem a identificação das ameaças e muitas delas complementam-se.

Para efeitos de tomada de decisão, uma descrição exaustiva de todas as 
ameaças seria demasiado extensa. Regra geral, é preferível comunicar 
aos decisores entre cinco e dez ameaças. Por vezes, apenas será consi-
derada uma ameaça.

A descrição da ameaça inclui, normalmente, a descrição do modus ope-
randi, objetivos, motivos e capacidades do seu autor (quem, onde, quando, 
quantos), as tendências e previsões e ainda os fatores de repulsão que 
afetam a sua dimensão e probabilidade.

Os analistas devem transmitir aos decisores uma avaliação da dimensão 
da ameaça, de modo a permitir uma comparação entre as várias ame-

aças existentes e o estabelecimento de prioridades. Por exemplo, a di-
mensão da ameaça de travessia ilegal das fronteiras ao longo da fronteira 
externa é muito variável, de vários milhares por mês durante um período 
de crise na zona do Mediterrâneo a menos de dez por ano numa deter-
minada secção da fronteira externa. Quando não são possíveis avalia-
ções rigorosas, podem utilizar-se escalas ou níveis relativos.

Uma vez que a finalidade da análise é produzir informações com vista à 
tomada de decisões e garantir que estas surtam efeitos no futuro, a análise 
da ameaça é, por natureza, prospetiva e deve remeter para uma proba-
bilidade num horizonte temporal determinado. A avaliação da probabi-
lidade de uma ameaça faz parte das informações que contribuirão para 
o processo de decisão.

Por exemplo, o analista deve indicar que a ameaça de travessia ile-
gal de fronteiras entre o posto de fronteira X e o posto de fronteira Y 
é muito provável, tendo em conta os dados obtidos no passado e as 
informações atualmente disponíveis, ao passo que entre o posto de 
fronteira Y e o posto de fronteira Z é improvável. Esta informação per-
mite aos decisores afetarem recursos prioritariamente à área situada 
entre o posto de fronteira X e o posto de fronteira Y.
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Vocabulário utilizado na avaliação da probabilidade de uma ameaça

Probabilidade Medidas da Probabilidade
(muitas vezes indisponível) Frases definidoras da probabilidade

Certo 100% – certeza
Sem sombra de dúvida 
Sem dúvida

Quase certo 93% (mais ou menos 6%)

Irá / Será 
Praticamente certo 
Muito provável 
Elevado grau de probabilidade 
Extremamente provável

Provável 75% (mais ou menos 12%)
Possível 
Provável 
Razoavelmente provável

Hipóteses quase iguais 50% (mais ou menos 10%)
Hipóteses iguais 
Probabilidade média

Improvável 30% (mais ou menos 10%)

Improvável 
Baixa probabilidade 
Duvidoso 
Probabilidade mínima

Quase impossível 7% (mais ou menos 5%)

Virtualmente impossível 
Quase impossível 
Pequena hipótese 
Altamente duvidoso 
Muito improvável 
Altamente improvável 
Extremamente improvável 
Poucas perspetivas 
Improvável 
Possibilidade remota 
Probabilidade extremamente baixa

Impossível 0% – impossibilidade
Sem hipóteses 
Nula 
Impossível
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Vulnerabilidade

A vulnerabilidade é determinada pela capacidade de um sistema para 
mitigar uma ameaça.

A vulnerabilidade no caso vertente não é a vulnerabilidade dos grupos cri-
minosos, uma definição frequentemente utilizada na literatura dos servi-
ços de informação criminal. Trata-se, antes, de uma descrição do grau de 
capacidade dos sistemas vigentes para detetar ou prevenir uma ameaça.

Entre os principais fatores que afetam a vulnerabilidade encontram-se 
os atributos geográficos das áreas de fronteira que podem variar entre 
áreas desérticas e áreas urbanas densas. É igualmente importante saber 
se o número de agentes disponíveis para a vigilância ao longo de uma 
determinada secção da fronteira se situa entre as dezenas ou as várias 
centenas. O conhecimento da capacidade instalada permite ao analista 
determinar as razões da tendência observada nos dados recolhidos re-
gularmente. Por exemplo, um aumento na deteção de casos de traves-
sia ilegal de fronteira pode ficar a dever-se a um aumento do número de 

tentativas por parte de migrantes, ou a um aumento de agentes aptos 
a detetar os migrantes.

A vulnerabilidade prende-se com questões que, muitas vezes, podem ser 
cuidadosamente estudadas e para as quais as estimativas são razoavel-
mente rigorosas, baseando-se, por exemplo, nos registos dos agentes ou 
no inventário do equipamento existente nos postos de fronteira. Na prá-
tica, simples sinais de mudança ao longo do tempo podem ser suficien-
tes para indicar em que sentido evoluem as medidas em vigor.

Os analistas devem dispor de ferramentas que permitam indicar aos de-
cisores quais as secções de fronteira mais vulneráveis a ameaças espe-
cíficas, de modo a possibilitar uma resposta rápida aos acontecimentos. 
Da mesma forma, os decisores devem conhecer o vocabulário utilizado 
pelos analistas na avaliação do nível de vulnerabilidade. É, pois, impor-
tante que o analista defina os diferentes níveis de vulnerabilidade, como 
no exemplo proposto infra.
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Exemplo de estimativas qualitativas do nível de vulnerabilidade relativamente a diferentes aspetos da vulnerabilidade

Nível Permeabilidade da fronteira Capacidades operacionais e respostas 
legais

Fatores de atração: grandes comunidades 
em Estados-Membros, perceção de um 
acesso fácil e fraudulento à proteção 
internacional e benefícios sociais

Vulnerabilidade muito 
elevada

Terreno ou condições naturais das fronteiras 
externas são explorados pela ameaça

Não existem respostas legais ou 
competências para fazer face a esta ameaça

Presença de todos estes fatores

Vulnerabilidade elevada
Terreno ou condições naturais das fronteiras 
externas são favoráveis a esta ameaça

Existe um número muito limitado de 
respostas legais ou competências para fazer 
face a esta ameaça

Presença de vários fatores

Vulnerabilidade média
Terreno ou condições naturais não 
condicionam o desenvolvimento da ameaça

Existe um número moderado de respostas 
legais ou competências para fazer face a esta 
ameaça

Presença de um destes fatores

Vulnerabilidade baixa
Terreno ou condições naturais impedem 
o desenvolvimento da ameaça

Existem respostas legais ou competências 
suficientes para fazer face a esta ameaça

Ausência destes fatores
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Impacto

O impacto caracteriza-se pelos efeitos de uma ameaça à segurança in-
terna e à segurança das fronteiras externas. Os impactos podem igual-
mente ser analisados em termos dos efeitos sobre o fluxo ótimo dos 
passageiros nas fronteiras, bem como das consequências humanitárias.

A manutenção da segurança interna e das fronteiras da UE constitui 
a principal razão de ser do trabalho da Frontex e das autoridades frontei-
riças dos Estados-Membros. Os riscos são avaliados, consequentemente, 
pelo seu impacto na segurança interna e das fronteiras.

Uma parte da avaliação inclui uma apreciação do impacto sobre a capa-
cidade de gerir o fluxo de passageiros, a fim de assegurar níveis otimiza-
dos de fluxo de pessoas que atravessam a fronteira, conforme estipulado 
no Código das Fronteiras Schengen.

Os guardas de fronteiras são também com frequência as primeiras au-
toridades que estabelecem contacto com a pessoa que necessita de as-
sistência internacional. Os direitos fundamentais orientam e enquadram 
as atividades operacionais e de análise da Frontex e, consequentemente, 

o impacto humanitário dos riscos identificados pela Unidade de Análise 
de Risco é cuidadosamente considerado.

No caso de não existirem avaliações quantitativas ou qualitativas, o im-
pacto pode ser medido através da descrição de resultados decorrentes 
da análise indutiva («suposição») ou da análise de cenários. À semelhança 
de outro tipo de avaliação, é útil definir claramente os diferentes níveis 
de impacto utilizados na avaliação.

Exemplo de estimativas qualitativas do nível de impacto relacionado 
com a migração ilegal

Impacto Crítico Muito relevante Relevante Baixo

Perda 
de vidas 
humanas

Uma maioria 
de casos (por 
exemplo, > 75%) 
coloca vidas 
humanas em risco

Um número 
elevado de casos 
(por exemplo, 
20% < x < 75%) 
coloca vidas 
humanas em risco

Um número 
moderado de 
casos coloca vidas 
humanas em risco 
(< 20%)

Não afeta 
vidas humanas
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Avaliação do risco

A expressão numérica do nível de risco, por exemplo, em percentagens, 
poderá dar aos decisores uma falsa impressão de rigor. As estimati-
vas quantitativas dos níveis de risco só se aplicam em casos específicos, 
quando existe uma grande quantidade de dados e os resultados podem 
ser validados ao longo do tempo. No caso da gestão das fronteiras, este 
não será, muito provavelmente, o caso, pelo que os analistas devem uti-
lizar sobretudo descrições de riscos qualitativas.

Na maioria dos casos, recomenda-se a utilização de avaliações quali-
tativas e a classificação dos riscos em categorias de importância. É da 
responsabilidade do analista selecionar o número de níveis de risco e do-
cumentar os seus pontos de vista relativamente aos riscos existentes.

Os níveis de risco podem ser descritos utilizando terminologia diferente, 
mas os exemplos que se seguem oferecem alguma orientação. As des-
crições dos níveis de risco são um dos principais resultados do processo 
de análise de risco e são fundamentais para contribuir para o processo 
de decisão. Os analistas devem ter presente que o seu trabalho influen-
cia as decisões e devem procurar usar da maior clareza possível nas suas 
descrições e explicações.

Exemplo de três níveis de risco

Nível de Risco Descrição

Baixo

Risco aceitável. É possível gerir o impacto e a vulnerabilidade 
é aceitável, mas as ameaças devem ser monitorizadas de 
modo a identificarem-se alterações que possam aumentar 
o nível de risco.

Médio

O risco é tolerável, mas não é fácil gerir o impacto tendo 
em conta a capacidade instalada. Um ligeiro aumento 
da dimensão da ameaça pode pôr em risco a eficácia da 
resposta. A evolução da ameaça deve ser monitorizada de 
forma regular e a implementação das medidas necessárias 
deve ser considerada.

Elevado
O risco é inaceitável. Dadas as capacidades instaladas, 
não é possível gerir adequadamente os impactos antes da 
implementação de medidas de redução do risco.
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Recolha de dados e informações

A eficácia de qualquer análise de risco depende do acesso a dados e in-
formações suficientes. A recolha de dados/informações é fruto de um 
esforço de cooperação entre as unidades de análise e outras entidades 
que procedem à recolha de dados. Os dados/informações podem provir 
de uma variedade de fontes e ser de acesso restrito ou público.

Os dados (métricos) são utilizados, mais frequentemente, para descrever, 
padrões e tendências, no âmbito de avaliações de ameaças, bem como 
a extensão da ameaça, podendo igualmente ser tidos em conta como 
parte de avaliações da vulnerabilidade ou do impacto.

A nível nacional, as potenciais fontes de dados prontamente disponí-
veis incluem:
 ◆ bases de dados especializadas, como o VIS, o SIS e o Eurodac;
 ◆ bases de dados de registo do fluxo de passageiros;
 ◆ registos de números de agentes.

A nível da Frontex, a Rede de Análise de Riscos da Frontex recolhe men-
salmente, desde 2008, dados relativos a: deteção de entradas ilegais en-
tre postos de fronteira, deteção de clandestinos nos postos de fronteira, 
deteção de alegados facilitadores, deteção de permanência ilegal, recu-
sas de entrada, pedidos de asilo, deteção de documentos falsos, decisões 
de regresso emitidas e regressos efetuados.

A informação (dados não métricos) é essencial para identificar e carac-
terizar os riscos, as ameaças, a vulnerabilidade e os impactos.

A nível nacional, as potenciais fontes de dados prontamente disponí-
veis incluem:
 ◆ As bases de dados nacionais que registam informações relativas aos 

passageiros (país de origem, motivo da chegada à fronteira, informação 
sobre a viagem, tipo de veículo utilizado na travessia da fronteira, etc.)

 ◆ As bases de dados das entidades responsáveis pela aplicação da lei, 
incluindo as relativas a pessoas procuradas, registos criminais, regis-
tos das declarações de pessoas intercetadas, informações secretas, 
documentos roubados, etc.

 ◆ Relatórios que fornecem quadros analíticos ou de situação, e  fon-
tes abertas.

A nível da Frontex, a sua Rede de Análise de Riscos recolhe, desde 2008, 
relatórios analíticos bimensais que fornecem aos Estados-Membros aná-
lises sintéticas relativamente a quatro temas: países terceiros, situações 
na fronteira, permanências ilegais na UE, alterações institucionais a ní-
vel nacional.
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O sistema de avaliação e classificação da informação

Existem diversos sistemas de avaliação da informação, mas o mais co-
mum é o sistema de avaliação e classificação de dados / informações 4×4. 
No âmbito deste sistema, os dados / informações são avaliados em fun-
ção de duas dimensões, sendo a primeira a credibilidade da fonte de da-
dos / informações e a segunda a validade dos dados / informações. Ambas 
as dimensões são avaliadas numa escala de 4 níveis, como segue:

Avaliação da credibilidade da fonte

Classificação Descrição

A
Não há dúvidas quanto à autenticidade, credibilidade 
e competência da fonte; a informação é fornecida por uma 
fonte que se tem mostrado fiável em todos os casos

B
A informação é fornecida por uma fonte cuja informação 
mostrou ser fiável na maior parte dos casos

C
A informação é fornecida por uma fonte cuja informação 
mostrou não ser fiável na maior parte dos casos

X
A informação é fornecida por uma fonte cuja fiabilidade não 
pode ser avaliada

Avaliação da validade dos dados / informações

Classificação Descrição

1 Informação cuja exatidão não levanta dúvidas

2
Informação conhecida pessoalmente pela fonte, mas não 
conhecida pessoalmente pelo funcionário que a transmite

3
Informação não conhecida pessoalmente pela fonte mas 
corroborada por outra informação já registada

4
Informação não conhecida pessoalmente pela fonte e que não 
pode ser corroborada

Por exemplo, a informação proveniente de uma fonte credível (classi-
ficada como A) e avaliada como exata (classificada como 1) será refe-
rida como informação «A1». A informação proveniente de uma fonte 
que não possa ser avaliada e que não seja factualmente conhecida 
será referida como informação «X4».
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Exemplos de produtos desenvolvidos pela Unidade de 
Análise de Risco da Frontex

ARA – Análise de Risco Anual

Relatório anual sobre a situação da migração ilegal no ano anterior, pers-
petivas e recomendações para o futuro, para servir de apoio ao planea-
mento das atividades operacionais da Frontex no ano seguinte.

ARS – Análise de Risco Semestral

Atualização da ARA, efetuada a meio do ano, incluindo, caso necessário, 
a revisão e o ajustamento das recomendações.

FRAN Trimestral

Relatório trimestral que proporciona feedback e análise das tendências 
da migração ilegal com base no intercâmbio de informações no quadro 
da FRAN.

ARE – Análise de Risco Específica

Relatório analítico centrado numa zona geográfica ou fenómeno espe-
cíficos; por exemplo, a migração ilegal iraquiana para a UE, ou o impacto 
da crise financeira na migração ilegal para a UE.

ATF – Avaliação Tática Focalizada

Relatório analítico de apoio ao planeamento de uma Operação Con-
junta específica.

RAS – Relatório Analítico Semanal

Análise semanal das informações recolhidas durante uma Operação 
Conjunta, destinada à equipa operacional e às autoridades do país de 
acolhimento.

©
 F

ro
nt

ex
 2

0
10



15

Frontex · Modelo Comum e Integrado de Análise de Risco
[Conteúdo]

O Ciclo da Informação

A informação secreta está no cerne da análise de risco, sendo definida 
como qualquer informação recebida ou gerada relacionada com um dos 
componentes do risco, ou seja, a informação relacionada com uma ame-
aça, vulnerabilidade ou impacto.

No contexto do controlo das fronteiras, a  informação secreta prende-
-se, habitualmente, com informações sobre acontecimentos específicos 
de travessia das fronteiras, em particular, as atividades ilegais, que po-
dem ser utilizados para fins operacionais. São exemplos de informação 
secreta no âmbito da segurança nas fronteiras as informações sobre os 
migrantes com intenções de atravessar a fronteira ilegalmente, ou as in-
formações sobre carregamentos de droga específicos.

O processo estruturado das informações secretas é designado Ciclo da 
Informação, um ciclo definível que garante a eficiência das atividades de 
aplicação da lei através de um sistema de controlos e equilíbrios.

1.  
Definição 
de tarefas

8. 
Revisão

7.
Disseminação

6.
Relatório

5. 
Análise 

& 
Interpretação

 

4. 
Verificação

3. 
Avaliação

2.  
Recolha
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Criação de unidades de análise de risco nos 
Estados-Membros

Cada Estado-Membro é encorajado a criar e manter uma unidade de 
análise de risco.

A função de uma unidade de análise de risco consiste em reunir informa-
ções que digam respeito à segurança das fronteiras e, de forma mais ge-
ral, à segurança interna da UE. Para esse fim, as unidades de análise de 
risco elaborarão e divulgarão relatórios analíticos e avaliações, que in-
cluirão as tendências gerais ou específicas, rotas, modi operandi e meios 
de transporte utilizados nas atividades criminosas, bem como o even-
tual envolvimento de redes de criminalidade organizada.

As unidades de análise de risco são responsáveis pela transmissão das 
informações com possível impacto para além das fronteiras dos seus Es-
tados-Membros, quer à Frontex, quer aos Estados-Membros em causa. 
A cooperação é indispensável para uma gestão eficaz das fronteiras 
externas.

A gestão eficaz da unidade de análise de risco é fundamental para a qua-
lidade das atividades de análise. Assim, os responsáveis pelas unidades es-
tão incumbidos de uma série de responsabilidades de liderança, incluindo:
 ◆ Direção e gestão de recursos;
 ◆ Ligação com outras agências / departamentos interessados;
 ◆ Contacto entre as autoridades nacionais e internacionais;

 ◆ Garantia da coesão, cooperação e intercâmbio de informação / infor-
mação secreta;

 ◆ Contribuição para o planeamento de atividades e a definição de 
prioridades;

 ◆ Desenvolvimento de soluções para quaisquer problemas ou 
insuficiências;

 ◆ Atualização e modificação dos métodos de trabalho da unidade;
 ◆ Realização de quaisquer outras iniciativas que permitam reforçar 

o funcionamento da unidade de análise de risco.
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Técnicas de avaliação

Uma considerável variedade de técnicas de avaliação pode ser utilizada 
para diferentes fins analíticos. A escolha de uma técnica de avaliação 
depende dos dados e informações disponíveis, do tipo de decisão a fun-
damentar, dos prazos concedidos para a elaboração da análise, assim 
como da familiaridade do analista com as técnicas em causa. A título de 
orientação, apresenta-se em seguida uma seleção de alguns dos méto-
dos mais utilizados e versáteis, embora a lista não pretenda ser exaus-
tiva. Os analistas devem optar pela técnica com a qual se sentem mais 
confortáveis e que, no passado, lhes tenha permitido obter os melhores 
resultados. Estas diferentes técnicas podem ser aplicadas com vista a ge-
rar diferentes produtos contendo informação secreta, tais como avalia-
ções de ameaças, vulnerabilidades ou impactos.

Sessões de Reflexão (Brainstorming): As sessões de reflexão (Brains-
torming) consistem numa técnica de imaginação aplicada que passa por 
estimular uma discussão livre entre um grupo de participantes conhece-
dores da matéria. A forte ênfase que esta técnica coloca na imaginação 
e polinização cruzada de ideias torna-a particularmente útil nos casos em 
que não existam dados disponíveis, ou em que seja desejável um afasta-
mento face a uma mentalidade prevalecente.

Consulta de peritos: Esta metodologia proporciona uma via para o en-
volvimento estruturado de peritos nas principais áreas de preocupação 
no âmbito da segurança das fronteiras (migração irregular, criminalidade 
e terrorismo). Inclui uma abordagem diferenciada no que respeita ao alar-
gamento do conjunto de conhecimentos e possui essencialmente uma 
natureza qualitativa. É possível combiná-la com alguns métodos quan-
titativos (por exemplo, solicitando aos peritos que procedam a uma or-
denação das ameaças).

Análise de padrões e tendências: Uma abordagem que permite com-
binar diferentes instrumentos. Para esta metodologia, é crucial dispor 
de acesso a dados históricos (estatísticas sobre ocorrências passadas).

Inquéritos: Visam sobretudo estudar as vulnerabilidades (utilizando uma 
abordagem assente nas ciências naturais e fazendo uma extrapolação 
para a população em geral, com base em técnicas de captura-recaptura, 
por exemplo, o número de criminosos capturados a nível transfrontei-
riço em comparação com o número total de criminosos que atravessam 
as fronteiras nesse mesmo período). Esta informação é igualmente útil 
para a análise de ameaças.
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Glossário dos principais termos

Análise: o estudo dos riscos, ameaças, vulnerabilidades ou impactos que 
conduz à sua identificação, descrição e avaliação.

Avaliação: o juízo que o analista faz da importância dos riscos, ameaças, 
vulnerabilidades ou impactos identificados.

Fronteiras externas: as fronteiras de Estados-Membros da UE com pa-
íses terceiros. Aplica-se igualmente, por extensão, às fronteiras entre os 
Estados Associados de Schengen e países terceiros. Por exemplo, a fron-
teira da Polónia com a Ucrânia é uma fronteira externa e, por extensão, 
a fronteira entre a Noruega e a Rússia é igualmente uma fronteira ex-
terna. Em contrapartida, as fronteiras entre a Suécia e a Noruega, entre 
a França e o Reino Unido (via comboio), entre a Hungria e a Roménia ou 
entre Espanha e Portugal não são fronteiras externas.

Impacto: o impacto caracteriza-se pelos efeitos de uma ameaça na segu-
rança interna e na segurança das fronteiras externas. Os impactos podem 
igualmente ser analisados em termos dos efeitos sobre o fluxo ótimo de 
passageiros nas fronteiras, bem como das consequências humanitárias.

Indicador: refere-se a um único elemento dos dados que funciona como 
indicação ou pista a partir da qual se pode inferir uma sugestão, con-
dição ou estado. Por exemplo, um indicador pode apontar para um de-
terminado acontecimento ou atividade que esteja a ocorrer, sugerir um 
conjunto de condições para a ocorrência desse acontecimento, ou ainda 
sugerir as possíveis intenções de um dado alvo. Para ser útil e convincente, 
é preferível desenvolver, reunir e avaliar os indicadores como «conjuntos».

Informação: material não avaliado de todos os tipos, inclusivamente o pro-
veniente de observações, relatórios, denúncias e boatos, fotografias e ou-
tras fontes, que, quando processado, pode produzir informação secreta.

Informação secreta: qualquer informação, recebida ou gerada, relacio-
nada com um dos componentes do risco, isto é, relacionada com uma 
ameaça, vulnerabilidade ou impacto. Em termos mais práticos, no con-
texto do controlo nas fronteiras, entende-se habitualmente por infor-
mação secreta a  informação relativa a acontecimentos específicos de 
travessia das fronteiras, em particular, atividades ilegais, que podem ser 
utilizados para fins operacionais.
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Risco: para efeitos de gestão das fronteiras externas, o risco é determi-
nado pela extensão e probabilidade de ocorrência de uma ameaça nas 
fronteiras externas, em função das medidas existentes, quer nas fron-
teiras, quer no interior da UE, que venha a ter impacto na segurança in-
terna da UE, na segurança das fronteiras externas, no normal fluxo de 
passageiros regulares, ou que venha a ter consequências humanitárias.

Unidade de Análise de Risco (UAR): Trata-se, no contexto da gestão das 
fronteiras externas, de uma unidade organizacional (célula, secção, etc.) 
encarregada de conduzir atividades de análise de risco, a fim de propor-
cionar à gestão alertas / avaliações / relatórios de risco sobre questões re-
lacionadas com a segurança nas fronteiras, a migração irregular, o tráfico 
de seres humanos e o tráfico de imigrantes.

Tráfico de imigrantes: ao contrário da definição de tráfico de seres hu-
manos e tal como definido na Convenção das Nações Unidas contra a Cri-
minalidade Organizada Transnacional (designada UNTOC), a expressão 
«tráfico de imigrantes» refere-se geralmente a transações consensuais 
em que o transportador e a pessoa transportada concordam em contor-
nar o controlo de fronteira por razões mutuamente vantajosas.

Tráfico de seres humanos: abreviadamente, o tráfico de seres huma-
nos é a transação ilegal de seres humanos com o fim de serem explora-
dos sexualmente e / ou para trabalho forçado. A Convenção das Nações 
Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional define este trá-
fico criteriosamente.

Ameaça: é definida como uma força ou pressão exercidas nas frontei-
ras externas. Pode ser caracterizada pela sua dimensão e probabilidade 
de ocorrer. O analista deverá descrever os processos ou fatores, den-
tro e fora da UE, que afetam a dimensão e a probabilidade da ameaça.

Vulnerabilidade: é determinada pela capacidade de um sistema para mi-
tigar uma ameaça. Entende-se por vulnerabilidade os fatores que, nas 
fronteiras ou na UE, podem aumentar ou diminuir a dimensão ou pro-
babilidade da ameaça.
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