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Resposta do EASO 

Ponto 84. O EASO salienta que os planos operacionais foram acordados com base nas 
prioridades identificadas pelo EASO e pelos Estados-Membros de acolhimento.  

Ponto 91. O EASO salienta que, a partir de 2019, começou a reforçar as capacidades 
para avaliar o desempenho das suas operações nos Estados-Membros com base em 
metas e cenários de referência definidos. 

Caixa 7. O EASO acrescenta que, a partir de 1 de julho de 2019, as avaliações de 
vulnerabilidade passaram a ser novamente da responsabilidade do serviço de asilo 
grego. O EASO mantém a obrigação de reencaminhar possíveis candidatos vulneráveis 
para o serviço de asilo grego para efeitos de avaliação. 

Ponto 148. O EASO salienta que a falta de consonância se deve ao facto de os Estados-
Membros não destacarem peritos suficientes, o que está fora do controlo do EASO. A 
fim de ultrapassar esta situação, o EASO destacou mão de obra adicional, ou seja, 
pessoal temporário. 

Recomendação 3, alínea a). O EASO aceita a recomendação. O EASO está a explorar 
diferentes modalidades de destacamento complementares, que poderiam ser 
utilizadas em paralelo e que limitariam o impacto da escassez estrutural de peritos dos 
Estados-Membros, incluindo não só a utilização de pessoal temporário, mas também a 
viabilidade de uma lista de peritos externos e a criação de equipas de reserva internas. 

Recomendação 3, alínea b). O EASO aceita a recomendação. Foram acordados 
indicadores de resultados de alto nível, cenários de referência e metas para os planos 
operacionais de 2019. Os quadros de acompanhamento do desempenho e a recolha de 
dados conexos serão continuamente melhorados, tal como previsto no manual de 
operações do EASO, que será concluído em 2020. 



 

 

Recomendação 3, alínea c). O EASO aceita a recomendação. O serviço de asilo grego e 
o EASO começaram a utilizar novos procedimentos operacionais normalizados em 
matéria de vulnerabilidade, a partir de julho de 2019. 

Recomendação 5, alínea a). O EASO aceita a recomendação. O EASO, em consulta com 
o serviço de asilo grego, tenciona aumentar o número de gestores de processos de 69 
para 240 até julho de 2020. 

Recomendação 5, alínea b). O EASO aceita a recomendação. A partir de outubro de 
2019, graças a uma alteração ao atual plano operacional para a Itália, o EASO prestará 
apoio a cinco tribunais para testar o apoio em segunda instância. A partir de 2020, este 
apoio será alargado a todo o território. O EASO continuará a destacar relatores de 
assuntos jurídicos na Grécia e responderá adequadamente a pedidos adicionais. 

Recomendação 5, alínea c). O EASO aceita a recomendação. 
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