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I. Introdução: 

  

 Este trabalho ocupa-se especialmente do período que decorreu entre 

o pós Primeira Guerra Mundial até à atualidade, pleno século XXI, na 

medida em que, as tensões e conflitos bélicos mencionados, na última 

parte do trabalho, remonta para o século atual. 

 Com este trabalho pretendemos consolidar os conhecimentos 

adquiridos ao longo deste primeiro, segundo e terceiro períodos, 

relacionando-os com o tema proposto pela professora Isilda Lopes: 

Humanização/ desumanização e refugiados/ migração. Assim, o nosso 

trabalho aborda essas mesmas temáticas e permite complementar as 

nossas aprendizagens.  

 Numa primeira parte, Capitulo II, serão apresentados os conceitos de 

refugiados e desumanização e a relação entre estes; de seguida, no 

Capitulo III serão apresentados todos os tipos de refugiados, termos 

utilizados ao longo de todo o trabalho; posteriormente, Capitulo IV, serão 

abordadas as causas das migrações e da existência de refugiados, 

seguindo-se os principais países para onde estes fogem, no Capitulo V; no 

Capitulo VI será abordado o tema: Campos de Acolhimento de Refugiados 

e no capítulo seguinte são esclarecidos a integração e o acolhimento dos 

mesmos nos vários países do Mundo, no século XXI. Todos estes capítulos 

fazem acompanhar-se de uma sequência temporal iniciada no século XX 

(Primeira Guerra Mundial) e que termina no século XXI (atualidade), com os 

conflitos israelo-palestinianos, na Síria e no Afeganistão. No entanto, os 

capítulos que se seguem são referentes a Portugal, que remonta ao século 

XX, durante o Estado Novo. Desse modo: o Capítulo IX faz referência aos 

emigrantes e refugiados de Portugal e, o capítulo X, aborda o tema: 

retornados. Por fim, e de forma generalizada, ou seja, aplicáveis desde o 

século XX, são mencionados os direitos dos refugiados, Capitulo XI, e as 

Organizações protectoras dos mesmos, de que são exemplo, a ONU, 

UNICEF, Cruz Vermelha e PAR.  

 Finalmente, com este trabalho, pretendemos atingir os objetivos 

sugeridos e sensibilizar para esta situação que, infelizmente ainda se reflete 

nos dias de hoje.  

 Esperamos que apreciem o nosso trabalho, cujo tema, na nossa 

opinião, é extremamente interessante e cativante, aproveitem!   
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II. Refugiados e desumanização 

 
 Quem são afinal os refugiados e qual a sua 

relação com a desumanização? 

 

       Refugiado é toda a pessoa que, sofre de perseguição devido à sua raça, 

religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política 

e, por isso, vê-se obrigada a fugir do seu país de origem e que, por essas razões, 

não pode ou não quer regressar ao mesmo, devido à grave e generalizada 

violação dos direitos humanos, mais especificamente a desumanização. 

Como reforço a este conceito podemos também fazer referência a outra 

definição igualmente relevante, a desumanização.  Segundo o dicionário da 

Língua Portuguesa, desumanização é a perda de caraterísticas do ser humano, de 

que é exemplo a dignidade e os direitos naturais. É de realçar que, apesar desta 

definição ser bastante curta, ela reveste-se de um enorme significado e abrange 

um conjunto enorme de situações, como por exemplo a perseguição e tortura a 

pessoas inocentes; discriminação e consequente subordinação de uma 

determinada espécie a outro que se considera superior; aprisionamento de 

pessoas por expressarem a sua opinião, entre outras situações… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Doc.2  Barco lotado com refugiados que abandonam o seu país de origem, em busca de novo e melhor destino. 
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III. Tipos de refugiados  

Existem vários tipos de refugiados no Mundo, alguns por condições de 

perseguição política, outros pela existência de conflitos armados e guerrilhas, 

além daqueles que sofrem com a fome, discriminação racial, social ou religiosa e 

até os refugiados ambientais. Selecionamos, assim, os mais relevantes: 

 Refugiados políticos: pessoas que fogem devido a perseguições por 

motivos políticos nos seus países; 

 Refugiados religiosos: pessoas que fogem dos seus países devido a 

perseguições por causa das suas crenças religiosas; 

 Refugiados de guerras: pessoas que fogem devido às guerras que 

assolam os seus países; 

 Refugiados étnicos: pessoas que fogem devido a perseguições ou 

massacres devido à sua etnia rival ou maioritária; 

 Refugiados ambientais: nova classe de refugiados e também o caso 

de Tuvalu, um país que está a desaparecer (afundado no mar), 

devido ao aquecimento global o que obriga a sua população a fugir 

para outros países. 

É igualmente importante fazer distinção entre migrantes e refugiados. Os 

migrantes, geralmente, saem por vontade própria, em busca de melhores 

condições económicas ou para reencontrar os seus familiares. Estes não precisam 

necessariamente de sair de um país para o outro, podem simplesmente mudar de 

cidade ou estado. Ao passo que, refugiados, como já referimos anteriormente, são 

aqueles que precisam de ajuda por motivos de guerra ou perseguições nos seus 

países de origem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Doc.3- Refugiados a embarcar num navio para abandonar o seu país de origem. 
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IV. Causas das migrações e dos refugiados 

Nos conceitos acima identificados encontram-se algumas das causas para 

a migração e consequente surgimento dos refugiados. Em adição, podemos 

destacar as três causas que consideramos mais importantes para esses 

acontecimentos: a Primeira Guerra Mundial e as suas consequências; os Estados 

fascistas: repressão e racismo; Segunda Guerra Mundial e o pós. 

 Primeira Guerra Mundial e as suas consequências 

A Primeira Grande Guerra Mundial foi um grande conflito que envolveu 

inúmeros países e que trouxe consequências devastadoras para a Humanidade, 

nomeadamente a fuga dos países de origem e a diminuição demográfica. Com a 

guerra, muitos países ficaram com grandes dificuldades económicas e verificou-se 

o aumento do desemprego e da produção industrial e por isso várias pessoas 

viram-se obrigadas a mudar de país para conseguirem sobreviver.  

Apesar de ter havido a emancipação de alguns países como: Finlândia, 

Estónia, Letónia, Lituânia, Checoslováquia, Jugoslávia e Polónia, muitas 

nacionalidades ficaram submetidos a Estados como a Checoslováquia, que 

albergava cerca de 6 milhões de alemães, outros tantos eslovacos, assim como 

grupos de rutenos, magiares e polacos. Também na Rússia existiam vários povos 

submetidos e russificados que, apesar de manterem a nacionalidade, não podiam 

falar a sua língua, não podiam ter a sua própria religião (e caso tivessem eram 

perseguidos), nem os seus hábitos e costumes. Desse modo, muitas pessoas 

viram-se obrigadas a fugir, em busca dessa liberdade de religião, opinião e pelos 

seus Direitos Naturais. 

 

 

 

 

 

 

Doc.4- Soldados feridos durante a Primeira Guerra Mundial.  

 

 

 

                                                                                                   Doc.5- Família bastante vulnerável durante a Primeira Guerra. 
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 Estados fascistas: repressão e racismo 

 

Tal como abordamos nas aulas passadas, destacaram-se, na primeira 

metade do séc. XX três fortes Estados autoritários: o Nazi, chefiado por Hitler, na 

Alemanha; o Fascista, chefiado por Mussolini, na Itália e Estalinista, chefiado por 

Estaline, na Rússia.  

         Na Alemanha, mais propriamente durante o período nazi em que Hitler 

estava no poder, o povo judeu sofreu um antissemitismo colossal, pelo facto de 

serem considerados, pelo chefe nazi, os destruidores da cultura criada pela raça 

ariana e os responsáveis pela perda da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. 

         Com as perseguições antissemitas, foram-lhes retiradas as profissões, o que 

os impossibilitou de receber rendimentos; foram proibidos de ter relações de 

afetividade com a raça ariana; começaram a ser identificados com uma estrela, a 

estrela de David; começaram a ser aprisionados em guetos, onde tinham 

condições de vida miseráveis e não tinham contacto com outras raças e eram 

levados para campos de trabalho, onde com carência de alimentos e higiene e 

temperaturas muito altas ou muito baixas, tinham que fazer trabalhos duros 

durante horas a fio. Nestes campos, existiam ainda câmaras de gás onde estes 

eram colocados sem roupa e se libertava um gás que os matava.  

Toda esta perseguição sem fundamento e o consequente holocausto é a 

prova da retirada total de direitos humanos e da dignidade humana a um elevado 

número de pessoas, em que o seu único crime foi não nascerem arianos. Assim, 

perante toda a tortura e violência racista, muitos judeus e também ciganos e 

eslavos viram-se obrigados a fugir para outros países como Brasil, Estados 

Unidos, Portugal e Austrália onde se registou 50 a 60 milhões de europeus, mas 

maioritariamente alemães. 

           Decidimos selecionar um excerto de um dos documentos do site: 

Holocaustos Encyclopedia: os Refugiados, para que estejam mais a par dos 

valores exatos de refugiados e migrações, que marcaram o antes e pós Segunda 

Guerra Mundial e referente a este massacre provocado pelas milícias nazis e 

através deste construímos um gráfico com esses mesmos valores: 

«Entre a ascensão nazista ao poder, em 1933, e a rendição da Alemanha nazi, em 1945, 

mais de 340.000 judeus deixaram a Alemanha e a Áustria. Tragicamente, quase 100.000 

deles encontraram refúgio em países que posteriormente foram conquistados pela 

Alemanha, e as autoridades daquele país deportaram e mataram a grande maioria 

daqueles que tentaram fugir do nazismo. Após a anexação da Áustria pela Alemanha, em 

março de 1938, e, principalmente, após os violentos massacres (…) da Noite dos Cristais, 

entre 9 e 10 de novembro de 1938, as nações da Europa ocidental e das Américas 

temiam que uma grande massa de refugiados batesse às suas portas. Entre março de 

1938 e setembro de 1939 um total de 120.000 imigrantes judeus tentou emigrar para os 

Estados Unidos, mas apenas 80.000 conseguiram fazê-lo pois o número de imigrantes 
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aceites era muito menor do que o número de pessoas em busca de refúgio. No final de 

1938, 125.000 candidatos faziam fila nas portas dos consulados norte-americanos na 

Europa, na esperança de obter um dos 27.000 vistos permitidos dentro da cota de 

imigração existente. Em junho de 1939, o número de candidatos já era mais de 300.000 

mas a maioria deles não obteve êxito. Na Conferência de Evian, em julho de 1938, 

apenas a República Dominicana declarou estar preparada para receber um grande 

número de refugiados; e a Bolívia, que na época não se manifestou, acabou por admitir 

mais de 20.000 imigrantes judeus entre 1938 e 1941. (…) Entre maio e junho de 1939, os 

Estados Unidos recusaram-se a receber mais de 900 refugiados judeus que haviam 

cruzado o oceano no navio St. Louis partindo de Hamburgo, na Alemanha em busca de 

salvação. Os passageiros do St. Louis, que aguardavam a aprovação de seus vistos 

norte-americano, no último momento não obtiveram permissão para desembarcar, e o 

navio iniciou uma jornada desesperada em busca de abrigo e (…) sem permissão para 

aportar nos Estados Unidos, o navio foi forçado a retornar à Europa, onde navegou por 

alguns países para os quais os refugiados imploravam refúgio. A Grã-Bretanha, a França, 

a Holanda e a Bélgica acabaram por aceitar alguns dos passageiros como refugiados, e 

os restantes tiveram que retornar para a Alemanha. Sabe-se que dos 908 passageiros do 

St. Louis que retornaram à Alemanha, 254 (quase 28%) morreram no Holocausto; 288 

refugiaram-se na Grã-Bretanha; e dos 620 que foram forçados a retornar à Europa 

Central, 366 (pouco mais de 59%) sobreviveram à Guerra. A Grã-Bretanha limitou a 

entrada de imigrantes entre 1938 e 1939 mas, ao mesmo tempo, o governo britânico 

permitiu a entrada na Inglaterra de cerca de 10.000 crianças judias, através do programa 

especial “Transporte de Crianças”. Na Conferência das Bermudas, em abril de 1943, os 

Aliados não fizeram qualquer proposta concreta para resgate dos perseguidos pelo 

nazismo. O que prova a neutralidade dos aliados perante todo este cenário de 

guerra e destruição (pequeno aparte para se introduzir a matéria de História A). 

Após a guerra, centenas de milhares de sobreviventes encontraram abrigo na Alemanha 

desnazificada, na Áustria, e na Itália, em campos administrados pelos Aliados. A procura 

por um refúgio seguro marcou os anos que precederam, durante, e após o Holocausto.»  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Doc.6A Tabela de refugiados durante Segunda Guerra Mundial  
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Durante a pesquisa, encontrámos dois vídeos extremamente interessantes 

que abordam o tema geral do trabalho, uma vez que são os dois testemunhos que 

vivenciaram na primeira pessoa esta vaga de evasões dos países de origem.  

No primeiro vídeo, «Gerba Blachmann Wilchfort descreve o sentimento dos 

passageiros do ‘’St. Louis’’ em maio de 1939. Quando o navio chegou ao porto de 

Havana, a entrada da maior parte dos refugiados foi negada e o navio teve que 

voltar para a Europa. Gerba e os seus pais desembarcaram na Bélgica. Gerba e a 

sua mãe fugiram para a Suíça e, depois da guerra, recebeu a notícia de que o seu 

pai falecera durante a deportação.» 

 No segundo vídeo, «Martin Strauss descreve a revista feita à sua família 

por soldados alemães na fronteira entre a Alemanha e a Itália: Em 1938, o pai de 

Martin foi preso durante o massacre da ‘’Noite dos Cristais’’. Com a intervenção do 

motorista da família, um não-judeu, o pai de Martin foi solto três dias depois. A 

família conseguiu vistos para emigrar para a área do Mandato Britânico conhecida 

como Palestina, nome dado àquela região judaica pelos antigos romanos, e 

deixou a Alemanha em 1939. Lá, Martin, ajudava imigrantes considerados 

‘’ilegais’’ pelos ingleses a enfrentarem as restrições britânicas que tinham por 

objetivo impedir a entrada de judeus naquela região. Em 1947, ele foi preso pelas 

forças inglesas e foi proibido de residir naquele Mandato. Desse modo, viu-se 

obrigado a emigrar para os Estados Unidos.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 6C Testemunho de Greba Blachmann 

(https://encyclopedia.ushmm.org/asset/0f5bf157-c1c2-432b-

9098-2da3acc5aa11.mp4) 

Doc. 6B Testemunho de Martin Strauss 

(https://encyclopedia.ushmm.org/asset/a99eb83

8-a76d-4d94-ba25-8bf595331e4c.mp4) 
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Doc.7. Refugiados judeus em Lisboa, incluindo um grupo de crianças de campos de concentração na França, 

embarcam num navio que os transportará para Grã-Bretanha. 

 

 Para além da Alemanha, também o Estado Fascista italiano e o Estalinista 

contribuíram para este acontecimento, devido à sua repressão e racismo 

excessivo. A população italiana e russa viu-se obrigada, então, a fugir para países 

como: Brasil, Portugal e Grã-Bretanha, que apesar de tudo os acolheram. 

 Podemos afirmar, então, que o aumento do número de refugiados e 

migração que se verificou no séc. XX deve-se à situação de desumanização 

referida anteriormente, uma vez que um enorme conjunto de pessoas de várias 

raças foram totalmente discriminadas e sofreram de abusos a vários níveis, de 

que são exemplo os judeus. 

 

 Segunda Guerra Mundial e o pós 

      Tal como na Primeira Guerra Mundial, verificou-se uma destruição total de 

países e populações inteiras e o medo e o caos instalaram-se no Mundo. Muitas 

pessoas, com o medo dessa mesma destruição e também da repressão nazi 

abandonaram os seus países de origem, deixando tudo para trás. Na maioria das 

situações viram-se obrigadas a voltar para os países de onde saíram pois mais 

nenhum os aceitava.  

       Destaca-se ainda, a utilização de armas nucleares na Segunda Guerra 

Mundial, lançadas nas cidades Hiroshima e Nagasaki, no Japão que matou as 

populações inteiras e instalou o pânico mundial. Assim, várias pessoas, 

principalmente, da Europa Central fugiram para países como: Grã-Bretanha, 

Portugal, EUA, França, entre outros. 
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• Divisão de Berlim e diferenças económicas entre a RDA e a RFA 

 
 É ainda importante fazer referência às fugas que se verificaram na 

Alemanha, principalmente em Berlim, que se encontrava dividido, no pós 

Segunda Guerra Mundial e durante o período de Guerra Fria, uma vez que 

a ideia de uma vida melhor (vivida nos países capitalistas) levou muitas 

pessoas do lado comunista, nomeadamente os jovens diplomados, a sentir 

necessidade de passar para o Ocidente onde se sentiam atraídos pelos 

altos salários e pelo consumismo da sociedade capitalista. Estas "fugas" 

afetavam gravemente a economia da RDA, e mais do que isso, afetavam o 

prestígio do mundo socialista. À vista disto, em 1961, a RDA vê-se obrigada 

à construção do Muro de Berlim, que se torna símbolo da Guerra Fria. Com 

este muro, as pessoas viam-se obrigadas a viver num país onde não se 

sentiam bem e onde a sua liberdade era cada vez mais reduzida e foram 

vários os que tentaram passar da RDA para a RFA, porém apenas 57 

refugiados conseguiram, registando-se 136 vítimas mortais. 
 

 

 

 

 

 

 

                                     Doc.8 Muro de Berlim  

 

 

•  Estados ditatoriais que se mantiveram após a Segunda Guerra 

Mundial 

 

 Na segunda metade do séc.XX, mesmo após a queda dos regimes 

fascistas, vigoravam ainda na Europa alguns Estados ditatoriais. Exemplos 

disso, são: Portugal, com o Estado Novo, liderado por Salazar; Espanha, 

com a ditadura de Franco e a Grécia, com o regime dos ‘’coronéis’’. 

 Estes Estados eram verdadeiros representantes de desumanização, 

uma vez que a população era totalmente controlada pela polícia política, de 

que é exemplo a Pide, em Portugal, retirando-lhes, assim, total liberdade, 

sendo obrigados a abandonar os seus países de origem.  
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 A explosão das realidades étnicas- guerras israelo-palestiniana 

e dos Balcãs (Kosovo)  

 

 Nas últimas décadas do século XX, os povos vêm-se agitados 

devido a uma intensidade acrescida da diferença etnolinguística, do 

fundamentalismo religioso e da individualidade cultural.  

 Os motivos para esta intensidade podem dever-se aos antagonismos 

históricos ou relacionar-se com o artificialismo das fronteiras traçadas nos 

dois pós-guerras. Contudo, também se ligam ao desaparecimento dos 

regimes comunistas e de outros regimes ditatoriais que controlavam etnias 

e religiões. 

 Na maioria das vezes, as tensões étnicas e separatistas são 

despoletadas pela pobreza e pela marginalidade, contribuindo para os 

conflitos, que desde os anos 80, têm ensanguentado a África, os Balcãs e o 

Médio Oriente, o Cáucaso, a Ásia Central e Oriental. Ao contrário dos 

conflitos interestáticos do período da Guerra Fria, as novas guerras são 

maioritariamente intraestáticas, ou seja, dentro do mesmo Estado.  

 

 Guerra Israelo-Palestiniana 

 

 A partilha do território palestiniano e a proclamação do Estado de 

Israel foram rejeitados pelo povo palestiniano e árabes em geral, 

desencadeando o primeiro conflito armado entre os dois povos. Os 

Israelitas, apoiados pelos EUA e pelos judeus de todo o mundo, 

mobilizados pelo sionismo internacional, têm demonstrado a sua vontade 

em construir a pátria que sentem pertencer-lhes. Por outro lado, os árabes, 

defendem igualmente a terra que há séculos ocupam, e o facto de não 

reconhecer o Estado Israel, colocou essa região em guerra. Ambos os 

povos têm argumentos fortes para a posse deste território, o que torna a 

situação ainda mais complexa. Esta guerra tem tomado proporções 

gigantescas e tem posto em perigo milhares e milhares de pessoas 

inocentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doc.10- Fortes bombardeamentos na 

Guerra Israelo-Palestiniana 

 

Doc.9-  Cores das bandeiras de Israel e Palestina                         
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 Confrontos político-religiosos nos Balcãs 

 

 A Jugoslávia foi criada após a Primeira Guerra Mundial, porém foi 

sempre uma entidade artificial que aglutinava diferentes nacionalidades, 

línguas e religiões. Em 1946, foi transformada num Estado Federal 

composto por seis repúblicas e duas regiões autónomas integradas na 

Sérvia, a república maior e mais populosa. Após a morte de Tito (marechal 

responsável pelo bom funcionamento desta união), em 1980, os 

nacionalismos reprimidos e os ressentimentos antigos voltaram e criaram 

uma grande tensão. Entre vários confrontos, alguns países tornaram-se 

independentes como a Eslovénia e a Croácia. O conflito que tomou as 

maiores proporções foi na Bósnia, onde o principal objetivo era construir 

uma “Grande Sérvia”, formada por todos os territórios habitados por esta 

nacionalidade e para isso foram desencadeadas operações de “ limpeza 

étnica” (genocídio) como a que eliminou Srebrenica (Bósnia), onde 8 mil 

muçulmanos morreram em apenas três dias. Estes conflitos acalmaram 

com o Acordo de Dayton, em 1995, porém foi retomada, em 1999, na 

região de Kosovo, uma guerra ainda mais acesa que levou a um recomeço 

da “limpeza étnica”, que ninguém conseguiu travar. Perante tal massacre a 

populações inocentes, a OTAN decidiu intervir e depois de 78 dias de 

intensos bombardeamentos às posições sérvias, o presidente Milosevic 

considerou-se vencido e o Kosovo foi colocado sob proteção das Nações 

Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.11- Refugiados da Guerra do Kosovo 
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 Restantes tensões e conflitos no mundo actual 

 

 Para além dos conflitos em Israel-Palestina, verificam-se ainda 

muitos focos de tensão, tais como: na região do Cáucaso, onde as tensões 

étnicas são mais violentas em território da ex-União Soviética; no 

Afeganistão, onde nas últimas décadas tem-se assistido a um crescimento 

da violência e desentendimento e elevada repressão por parte dos talibãs e 

no Indostão, onde a Índia se vê a braços com a etnia sikh, que professa um 

sincretismo hindu e muçulmano e se digladia de morte com a maioria hindu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estes conflitos bélicos, anteriormente mencionados, provocaram 

multidões de refugiados, que cruzam fronteiras, clamando pelo direito à 

vida e dirigem-se para países mais seguros (mencionados no capítulo V) e 

onde podem recomeçar as suas vidas de forma mais calma e confiante, o 

que é extremamente difícil, devido à discriminação. Estas pessoas, 

denominadas de refugiados de guerra, fogem aos conflitos iniciados nos 

seus países, onde morrem inúmeras pessoas e, mais grave ainda, crianças 

inocentes.  

 As proporções horrendas a que chegaram estes conflitos, como por 

exemplo os genocídios na “Grande Sérvia”, matam milhares de pessoas e 

deixam outras tantas feridas e apavoradas. Todos estes indivíduos vêm a 

sua dignidade em causa, não conseguindo sequer manter uma “vida”, 

limitando-se a lutar pela sua sobrevivência. Assim, grandes excedentes 

populacionais têm cruzado o Mediterrâneo, em barcos totalmente 

incapacitados, em busca de melhores condições de vida e estabilidade que 

não encontram nos seus países de origem. 

 

 

Doc.12- Tensões e conflitos no mundo atual 
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 Khalid Haidan e a sua família são um exemplo verídico do fenómeno 

mencionado anteriormente. Esta família viu-se obrigada a fugir do 

Afeganistão, o seu país de origem, devido aos massacres e repressão dos 

talibãs que mataram o seu tio e o seu pai e que, mais tarde, ameaçaram a 

sua mãe, exigindo o abandono do seu emprego e do seu país. Numa 

primeira fase, Khalid Haidan e os seus parentes, fugiram para a Turquia, 

onde embarcaram, como todos os outros, num barco com destino à Grécia, 

para o Campo de refugiados de Kara Tepe, em Lesbos, onde 

permaneceram até hoje. 

 

 No vídeo que se segue, é apresentado o testemunho de Khalid 

Haidan, jovem proveniente do Afeganistão e uma breve explicação da 

organização PAR (Plataforma de Apoio aos Refugiados), tema 

desenvolvido no capítulo XI, e dos seus objetivos, através do discurso do 

Deputado Europeu, Carlos Coelho e dos representantes das organizações 

pertencentes à PAR, nomeadamente Rui Marques representante da PAR; 

Margarida Pinto Correia, da Fundação EDP; André Costa Jorge, do Serviço 

Jesuíta aos Refugiados e Paula Guimarães, da Fundação Montepio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 13A- Vídeo do testemunho de 

Khalid Haidan. 

https://l.messenger.com/l.php?u=http%

3A%2F%2Fwww.refugiados.pt 

Doc.13B- Família de Khalid Haidan, 

em Lesbos 
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 Globalização: ambiente e segurança 

  

 No mundo atual, o fenómeno da globalização fez-nos a todos 

membros da mesma "aldeia". Vivemos imunes aos acontecimentos que nos 

chegam pelos media. Face a este fenómeno, a humanidade tem tendência 

a ignorá-lo, recolhendo-se no conforto dos seus lares, na rotina das suas 

vilas ou cidades, seguros da sua profissão e confiantes na capacidade de 

decisão dos governos nacionais. 

Porém, são óbvias as consequências da globalização, tais como:  

 Ambiente- aquecimento global; chuvas ácidas; destruição da 

camada de ozono; destruição de florestas. 

 Segurança-questões associadas; receio de ataques 

terroristas; multiplicação de armas de forma completamente 

descontrolada; 

 

  Ambiente  

 

 Devido ao crescimento demográfico (aumento de 90 milhões de 

pessoas por ano) e às transformações económicas experimentadas pela 

Humanidade, a degradação do planeta acelerou-se exponencialmente no 

último século. 

 Os principais problemas ambientais, são: a destruição de florestas 

tropicais devido ao crescimento demográfico e da busca de recursos; os 

desvios dos cursos dos rios, que gera a secagem dos mares alimentados 

por eles; grandes gastos energéticos e poluição provocados pelo progresso 

industrial e tecnológico que gera os chamados “lixo”, mal tratados em terra 

ou lançados para os rios e lagos e gases devastadores e tóxicos. Outras 

das grandes preocupações são a destruição da camada de ozono e o efeito 

de estufa ou aquecimento global.  

 Foi graças ao aquecimento global da Terra que se deu a diminuição 

das calotes de gelo da Antártida, a subida do nível das águas do mar, as 

cheias e inundações e a retração das linhas de Costa. Além disso, várias 

culturas agrícolas como o milho, o painço na África e o arroz na Ásia, 

ficaram totalmente destruídas devido à extrema seca com que se deparam 

esses países.  

 Todos estes fenómenos naturais, têm contribuído para a fuga de 

pessoas desses mesmos países, por falta de recursos naturais e 

capacidade para combater todas estas consequências naturais, provocadas 

pelas alterações climáticas. Exemplos disso são o Quénia, que em 1997 

sofreu uma gigante inundação que deixou mais de 300 mil pessoas 

desabrigadas e devastou cerca de 85 quilómetros quadrados de terras 

agrícolas. Importante referir ainda, as extremas secas do Sul da Ásia e da 

África, que não permitem o desenvolvimento das plantações e o 
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abastecimento das aldeias, morrendo assim muitas pessoas desidratadas e 

muitas outras contraem doenças, tanto por falta de comida, como acima de 

tudo, de água. Deste modo, as pessoas vêm-se obrigadas a fugir do seu 

país em busca de abrigo, emprego e acima de tudo melhores condições de 

vida, que os seus países não lhes proporcionam. 

 Porém, tem sido tomadas algumas decisões para combater toda esta 

poluição e alterações climáticas, através da criação de cimeiras, como por 

exemplo, a Cimeira da Terra, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, que 

criou um conjunto de propostas pendentes à gestão dos recursos da Terra 

de modo a que a qualidade de vida das gerações seguintes tivesse 

assegurada, chamado “desenvolvimento sustentável”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segurança 

 

  Por terrorismo entende-se: conjunto de atos violentos (sabotagens, 

atentados, assassinatos, sequestros de aviões e tomada de reféns) e 

intimidatórios contra pessoas, populações, bens materiais e governos, a fim 

de obter mudanças políticas, sociais e religiosas.  

  No período posterior a 1990, verificou-se um elevado aumento de 

terrorismo que assumiu proporções inesperadas, tornando-se um grande 

desafio para os Estados. Esta situação ficou a dever-se ao 

fundamentalismo religioso e aumento de conflitos regionais e locais, dos 

nacionalismos e separatismos, e ao fim da Guerra Fria. Um dos maiores 

atentados dos últimos anos foi o de 11 de setembro de 2001, ao World 

Trade Center , em Nova Iorque. 

  Nos últimos anos, o terrorismo transformou-se numa ameaça à 

escala planetária, ignorando fronteiras e populações inocentes.  

  Deste modo, têm sido muitos os receios das populações de vários 

países como: Iraque, Afeganistão, Índia e Somália, onde existem os 

maiores e mais frequentes ataques terroristas, obrigando essas populações 

a migrarem para outras zonas do país ou para países mais próximos como 

Líbano e Turquia, sendo também considerados refugiados de guerra. 

Doc.14- Degelos do Ártico e morte de 

espécies, como o urso polar 

Doc.15-  Seca na Cidade do Cabo, na África 

do Sul 
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V. Principais países para onde fogem os 

refugiados, no século XXI 
 

 Segundo o Fundo das Nações Unidas para a População, em 2000 

existiam no Mundo cerca de 150 milhões de pessoas a viver num país que 

não aquele onde tinham nascido. 

 

 No final de 2015, a Jordânia, como é possível verificar no gráfico 

tinha o maior número de refugiados do mundo: 2,1 milhões de palestinianos 

que aí vivem há décadas, mais 664.100 sob alçada do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados, ou seja, passam a ser 2,7 milhões 

de refugiados. Seguiam-se a Turquia, onde estão o maior número de sírios 

com 2,5 milhões de refugiados oriundos ainda do Paquistão (1,6 milhões), 

Líbano (1,5 milhões – onde um em cada cinco indivíduos é refugiado), Irão 

(979.400), Etiópia (736.100), e Quénia (553.900).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 É importante ainda fazer referência aos países acima citados que, 

apesar de receberem um maior número de refugiados, demonstram 

algumas debilidades, pois são países pouco desenvolvidos e não têm tanta 

capacidade para acolher, no entanto, fazem-no. Enquanto países mais 

desenvolvidos, como é exemplo o Reino Unido tem mais possibilidades e 

isso não acontece. Contudo, é certo que a Europa Mediterrânea tem sido, 

porta de entrada de intensos movimentos migratórios provenientes da 

África, do Médio Oriente e da Ásia central.  

  

 

 

 

Doc.16- Dez principais países acolhedores de 

refugiados 
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 Um país que se pode destacar como maior acolhedor de refugiados, 

na Europa, é a Alemanha, com cerca de 47.555 refugiados, segundo o 

gráfico. Também a Suécia com 33.025; a França, com 20.640; a Itália com 

20.630 e a Suíça com 15.575, como é notório no gráfico, são importantes 

países acolhedores de inúmeras populações fugidas da guerra. Estes 

provêm principalmente da Síria, da Eritreia, do Afeganistão, do Iraque e 

Irão.  

 Para além do mais, é necessário fazer referência à Grécia, uma vez 

que nos últimos anos tem recebido no seu território milhares de refugiados, 

mostrando-se sensível a esta situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.17- Principais países europeus acolhedores de refugiados 

Doc.18- Refugiados a desembarcar na Grécia. 
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VI. Campos de acolhimento de refugiados  

 

 Por campo de refugiados entende-se: local construído temporariamente por 

organizações internacionais ou organizações não-governamentais (ONG`s), como 

a “Médicos Sem Fronteiras”, para receber refugiados. Os campos têm a intenção 

de serem provisórios, permitindo as condições básicas para a sobrevivência. São 

montados com barracas, promovendo locais para dormir, para a higiene pessoal, 

assistências médicas, comunicação, e em alguns casos, alimentação. 

 Um dos maiores campos de acolhimento de refugiados, a nível mundial é 

Bangladesh, onde entram centenas de refugiados todos os dias, verificando-se 

uma grande sobrelotação do mesmo, “que põe em risco a saúde pública e 

aumenta a possibilidade de contração de doenças contagiosas, risco de incêndio 

nas estações mais secas e outros tipos de disfunções sociais”, como afirma Bill 

Frelick, director do programa de direitos dos refugiados na Human Rights Watch, 

numa entrevista à Rádio Renascença, a 30 de agosto de 2018. 

 

 

 É ainda relevante mencionar o Campo de Refugiados na ilha grega de 

Lesbos, que se encontra sobrelotado, pois tem capacidade para 3100 pessoas e 

acolhe 5000, uma vez que a Grécia continua a ser um dos maiores acolhedores 

de refugiados. Todos estes excedentes de pessoas fugidas da guerra, provocam 

grandes tensões sociais, por falta de condições para o bom funcionamento do 

campo, de cuidados e alimentação para todos. Segundo a Oxfam (fundação de 

luta contra a pobreza):  

 “Pessoas vulneráveis, incluindo sobreviventes de tortura e de violência 

sexual, são abrigadas em áreas inseguras. Mulheres grávidas e mães com recém-

nascidos são deixadas a dormir em tendas, e crianças desacompanhadas, 

erradamente registadas como adultos, são colocadas em detenção”  

Jornal Público, 9 de janeiro de 2019 

Doc.19- Crianças no Campo de acolhimento de 

Bangladesh 

Doc.20- Campo de acolhimento Moria, em 

Lesbos 
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VII. Acolhimento de refugiados no Mundo, no 

século XXI 
 

 Se, nos locais de partida, os migrantes significam um alívio na 

tensão social, já nos países de acolhimento provocam reações complexas e 

problemáticas, que muitas vezes resultam em tensões e conflitos étnicos. 

Até em países ocidentais, de tradicional acolhimento os imigrantes, 

deparam-se com inesperadas rejeições. Desde os choques petrolíferos, as 

dificuldades económicas e a progressão do desemprego, os imigrantes são 

considerados como concorrentes aos postos de trabalho que restam, o que 

origina reações xenófobas. 

 

 Por xenofobia entende-se: medo, aversão ou profunda antipatia em 

relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação a pessoas estranhas, 

que vêm de outro país com uma cultura, hábito, raça ou religião diferente. 

Este fenómeno está diretamente associado ao conceito desumanização, 

uma vez que existe discriminação por parte da população dos países 

recetores, relativamente aos estrangeiros/refugiados. São notórios os 

maus-tratos para com estas frágeis pessoas, que se vêm privadas dos seus 

direitos e igualdades, na maioria das vezes, por egoísmo das populações 

dos países (quase sempre, desenvolvidos) que têm receio de perder os 

seus empregos e regalias.  

 Donald Trump, presidente de um dos maiores países do Mundo, é 

um exemplo pertinente da situação mencionada em cima, em que é que 

rejeitada a entrada de refugiados nos E.U.A., através de políticas e 

iniciativas, como: “O muro de Trump nos Estados Unidos” - O presidente 

americano Donald Trump, assinou, ao chegar ao poder, um decreto para 

construir um muro de 1.600 km na fronteira com o México, que quer que 

seja pago pelo seu vizinho do sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Doc. 21- Manifestação contra o veto de Trump à entrada de 

refugiados nos EUA 
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 Para além disso, na Europa Central, segundo uma notícia do Jornal 

Público, em 2016, têm sido tomadas medidas anti-refugiados:  

 

 “ Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia querem erguer 

muros na Bulgária e Macedónia para encerrar a UE, porque não confiam 

que a Grécia trave imigrantes. Os países da Europa Central querem criar 

uma segunda fronteira na Europa, uma “linha de defesa” com muros e 

arame farpado, ao longo da Bulgária e da Macedónia, que efectivamente 

deixe de fora a Grécia, por onde têm entrado os refugiados e imigrantes 

que procuram auxílio e uma vida melhor na União Europeia. É esse o plano 

B combinado entre os líderes da Hungria, Polónia, República Checa e 

Eslováquia, para levar à cimeira europeia de quinta e sexta-feira.” 

       

                      Jornal Público, 16 de fevereiro de 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No entanto, existem ainda países sensíveis a esta situação, 

nomeadamente o Canadá, que tem tomado determinadas decisões e 

iniciativas relativamente a esta causa.  

 Segue-se um excerto de uma notícia, ilustrativa destas medidas 

humanitárias:  

 

 “O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, afirmou que o 

Canadá "vai receber" os refugiados rejeitados pelo presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump. Numa mensagem na rede social Twitter, Trudeau 

escreveu: "Para aqueles que fogem de perseguições, terrorismo e guerra, 

os canadianos vão receber-vos, independentemente da vossa fé. A 

diversidade é a nossa força #BemVindosaoCanadá". Depois de ser eleito, 

no final de 2015, o primeiro-ministro canadiano supervisionou a chegada de 

mais de 39 mil refugiados sírios. O governo liberal canadiano tem tentado 

equilibrar a sua visão do mundo e as relações com a nova administração 

norte-americana.” 

Jornal de Notícias, 28 de janeiro de 2017 

Doc.22- Barreira de arame farpado na Hungria Doc.23- Barco de Refugiados no Mediterrâneo 



  
 

23 
 

 

VIII. Estados Providência 

  

 Durante o período da Guerra Fria, de modo a garantir uma qualidade de 

vida digna aos seus cidadãos e evitar grandes crises sociais, foi criado o Estado 

Providência, que contribuiu para a fixação de pessoas nos seus países de origem 

(evitando, por isso, a emigração) pois tinham melhores condições de vida. As 

medidas tomadas na Inglaterra (Welfare State), e mais tarde em alguns países 

capitalistas assentaram na gratuitidade total dos serviços médicos e extensivo a 

todos os cidadãos, também o sistema de proteção social generalizou-se a toda a 

população, passando a resguardar as situações de desemprego, acidente, velhice, 

etc. Estabeleceu-se prestações de ajuda familiar, como é o caso do abono de 

família e outros subsídios aos mais pobres. Dessa forma, reduziu-se a miséria e o 

mal-estar contribuindo para a repartição mais equitativa da riqueza, o que evitou a 

necessidade de mudar de país em busca de melhores condições de vida. 

 Para além de evitar a emigração dos seus próprios habitantes, os Estados 

Providência atraiam pessoas de outros países, devido às boas condições de vida 

que ofereciam, vindas principalmente de países onde vigoravam regimes 

ditatoriais, como por exemplo: Portugal, Espanha e Grécia, como abordamos 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Doc.24- Cartaz do Welfare State, na Inglaterra. 
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IX. Emigrantes e refugiados de Portugal 

        • Emigração da década de 70 

 A emigração em Portugal persiste desde a época dos Descobrimentos. 

Esta reduziu-se nos anos 30 e 40, do séc. XX, em primeiro lugar, devido à Grande 

Depressão e, mais tarde por causa da 2ªGuerra Mundial. Foi nos anos 60 e 70 

que se atingiu os maiores níveis de emigração da História portuguesa.  

 A migração não foi só para as cidades, mas fundamentalmente para os 

países mais ricos da Europa (Alemanha, França, Luxemburgo, Suíça e Suécia), 

para a América e África do Sul e para as colónias portuguesas. É de nosso 

conhecimento, que nesta altura o Brasil perdeu muita importância como destino da 

emigração portuguesa. 

  Os emigrantes eram na sua maioria, jovens (18 aos 29 anos) e provinham, 

principalmente do Norte, da Madeira e Açores. Eram pequenos agricultores ou 

trabalhadores do setor primário. Mais de metade da emigração legal estava 

subordinada aos interesses económicos da nação, à valorização das colónias com 

emigração branca, era exigido um certificado de habilitação da 3ª classe e era 

obrigatório que o serviço militar estivesse cumprido. 

 Nos inícios dos anos 60, o governo português fez acordos com os países 

de acolhimento que permitiam a obtenção de algumas regalias sociais e livre 

transferência para Portugal de dinheiro (remessas). Essas transferências 

representam 4% do PIB português nos anos 60 e duplicaram na década de 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.25-  Emigrantes portugueses, por mil habitantes nas 

décadas de 60 e 70.    Doc. 26- Destinos da emigração portuguesa 

(1900-1993). 
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 • Causas da emigração portuguesa:  
 

 Despenalização da emigração clandestina quando Salazar 

percebeu a importância para economia nacional das remessas 

de dinheiro dos emigrantes. 

 Principalmente na década de 70 (quando as remessas aumentaram), como 

a emigração contribuía bastante para o equilíbrio da nossa balança de 

pagamentos e para aumento do consumo interno, o governo passou a 

despenalizá-las (com exceção dos que não cumpriam os deveres militares) e 

suprimiu alguns entraves, como o da exigência dos diplomas escolares. Para o 

Estado Novo, a emigração foi um fator de pacificação social e de equilíbrio 

económico, pois através das remessas vindas do estrangeiro, foi possível ajustar o 

mercado de trabalho, aumentar a qualidade de vida das famílias e permitir a 

entrada de volumosas quantias, o que contribuiu para o equilíbrio da balança 

comercial portuguesa. 

  

 Fuga de jovens ao serviço militar obrigatório e ao consequente 

envio para as colónias portuguesas, devido à guerra do 

ultramar; 

 A recusa por parte do governo português de encarar a possibilidade de 

autonomia das colónias africanas fez com que fossem criados inúmeros 

movimentos de libertação, na África portuguesa, nos anos 50 e 60 levando ao 

início da Guerra do Ultramar, mais conhecida como a Guerra Colonial. Este 

conflito teve inicio na Angola, em 1961, devido a um ataque da UPA (União de 

populações de Angola) aos postos administrativos portugueses, vendo-se, por 

isso, o Estado Novo obrigado a recrutar um elevado número de jovens militares, 

para Angola, mas também para Guiné e Moçambique, igualmente colónias 

portuguesas. 

  Estes jovens eram obrigados a prestar serviço militar e, de seguida, eram 

recrutados para a guerra, em qualquer uma das colónias. A guerra colonial, vivida 

principalmente pelos jovens militares portugueses era extremamente chocante e 

devastadoras para os mesmos, tanto a nível físico, como psicológico, o que afetou 

os seus futuros e, em alguns casos, a sua sobrevivência. Assim, muitos jovens 

portugueses viam-se obrigados a fugir clandestinamente para outros países, de 

modo a não terem que lutar pelas colónias portuguesas, numa guerra, que tal 

como todas as outras, não traria nenhum benefício. Alguns portugueses 

conseguiram fugir para países, como França, Alemanha, Suíça e Luxemburgo, 

começando uma nova vida nesses mesmos locais, enquanto a guerra e a 

repressão eclodia nas colónias e em Portugal.  
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 Desta forma, decidimos entrevistar na primeira pessoa um ex-militar, o Sr. 

Albino Rolo Ribeiro que, muito antes de ser recrutado para a guerra colonial, 

tentara fugir do país, nomeadamente para França, com apenas 15 anos, para 

evitar esse mesmo recrutamento. Porém, esta tentativa fracassou, vendo-se, por 

isso obrigado a combater pelas colónias portuguesas, em Moçambique, em 1968, 

onde permaneceu até junho de 1970. Para que tenham uma melhor perceção de 

todos os factos e acontecimentos passamos agora a apresentar-vos esse mesmo 

diálogo: 

 

Entrevista a um ex-militar e emigrante 

 

Nome: Albino Rolo Ribeiro; 

Idade: 73 anos (21/11/1946) 

Tentativa de fuga: com 15 anos, sem 

a família, em 1961, para França; 

Razão: evitar a recruta para a guerra 

colonial; 

Ano de incorporação militar: 19/6/1967 

Companhia militar: Companhia de 

Transportes 1577 e posteriormente 

2392 

 

 

  “Foi em 1961/1962 […] para a França. […] Fomos presos a violar a fronteira 

[…] e fomos levados pela Pide, para o Porto […] onde estivemos presos na 

Cordoaria do Porto (atual museu) [...] eu saí à fiança, mas colegas meus ficaram 

quase um ano. Dois anos depois fomos julgados à porta fechada e dados como 

contra o regime […] se nos aproximássemos da fronteira eramos presos, outra 

vez. No dia 12 de março embarquei para Moçambique.”   

 

                                                                                            Albino Rolo Ribeiro 

 

 

Doc.27- Albino Rolo Ribeiro, ex-militar em Moçambique 
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 Crescimento demográfico interno nos anos 30 e 40, pois o 

aumento da população não foi absorvido pela economia 

portuguesa: 

 

            Devido á Grande Depressão e Segunda Guerra Mundial, que eclodia 

nas décadas de 30 e 40, verificou-se uma diminuição das emigrações, o que 

contribuiu para o grande boom populacional. Deste modo, como os setores da 

economia portuguesa estavam pouco desenvolvidos, não era possível escoar toda 

a mão-de-obra, que se viu obrigada, mais tarde a emigrar para outros países. 

 

 Pobreza de muitos setores da população, sobretudo a 

população agrícola do interior devido à dimensão dos campos; 

 

  Desde os anos 30 que se verificava uma profunda assimetria dos 

campos agrícolas de Norte a Sul: no Norte predominava o minifúndio, que, pela 

sua pequenez não possibilitava a mecanização; no Sul estendiam-se propriedades 

imensas, que, de tão grandes, se encontravam subaproveitadas. Desse modo, a 

produção agrícola era muito reduzida, não sendo suficiente tanto para a auto-

suficiência como para venda no mercado nacional. Assim, as dificuldades 

económicas aumentavam nas famílias e estas viam-se obrigadas a emigrar, em 

busca de melhores condições de vida. 

 

 

 

• Consequências das emigrações: 

 

 Falta de trabalhadores; 

 Desagregação de famílias; 

 Despovoamento do interior; 

 Envelhecimento da população; 

 
Doc.28- Emigrantes na chegada a Portugal 
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X. Retornados 

 Retornados é a designação dada aos cidadãos portugueses que, entre 

1974 e 1976, após a independência das colónias em África (Cabo Verde, Guiné-

Bissau, São Tomé e Príncipe e, em especial, Angola e Moçambique) tiveram de 

refugiar-se em Portugal. Apesar de a designação «retornados» evocar regresso, é 

de salientar que muitos retornados nasceram ou viveram nas antigas colónias 

portuguesas.  

 A principal causa para a vinda de retornados para Portugal foi a Guerra 

Civil da Angola. Foi um conflito em Angola que teve início em 1975 até 2002, onde 

já vigorava a democracia em Portugal, desde o 25 de abril de 1974. A guerra 

começou imediatamente após Angola se tornar independente do domínio de 

Portugal, em novembro de 1975. A guerra civil angolana foi essencialmente uma 

luta pelo poder entre dois antigos movimentos de libertação: o Movimento Popular 

de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para a Independência Total 

da Angola (UNITA). 

 O regresso deste número elevado de pessoas, transformou a sociedade 

portuguesa de uma forma profunda. Desta forma, contribuiu para a modernização 

de aldeias e cidades de todo o país, o fornecimento de peritos nas áreas de saúde 

e educação, o lançamento de novos negócios, transformação e rádio e televisão e 

a liberalização de costumes. Entre maio de 1974 e novembro de 1975, saíram da 

Angola para Portugal mais de 300 mil pessoas, e de Moçambique para Portugal 

160 mil. As pessoas ficavam albergadas em pensões e hotéis pagos pelo Instituto 

de Apoio ao Retorno de Nacionais, no Inatel da Costa da Caparica ou na cadeia 

do Forte de Peniche.  

 A maioria dirigiu-se às zonas de origem familiar, beneficiando do amparo 

familiar e comunitário. No entanto, muitos outros eram marginalizados e não 

conseguiam arranjar emprego, viviam situações dramáticas, ao nível de falta de 

assistência médica, habitação e muita burocracia para obtenção de documentos 

de identificação, vendo-se muitas vezes obrigados a viajar para outro país ou 

voltar a Angola. 

 

 

  

Doc. 29- Retornados da Angola, em manifestação 

pelos seus direitos. 
Doc. 30- Retornados na sua chegada a 

Portugal 
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Entrevista a uma retornada de Angola 

 

Nome: Maria Luísa Neto Moreda Carvalho; 
Idade: 53 anos; 

 

Fuga: de Angola, em 1975; 

 

Razão: Guerra civil na Angola, onde os 

portugueses eram perseguidos e mortos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Viemos em 1975, quando aquilo rebentou em guerra. […] Um branco 

nunca era visto como boa gente. […] Eu não gostava de ir para a escola, 

quando andávamos na rua ouvíamos sempre comentários: “As retornadas, 

ide para a vossa terra!”, ninguém brincava connosco na escola”. Eu era 

pequena mas lembro-me […] na rádio falavam que os turras apanhavam os 

portugueses, cortavam-lhes as cabeças, haviam muitos massacres, 

matavam crianças […] matavam famílias inteiras […] ficar lá era a mesma 

coisa que nos enterrarmos vivos […]. 

                                                                            Maria Luísa Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 31- Maria Luísa Carvalho, retornada de 

Angola. 
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XI. Direitos dos Refugiados  

 Direitos dos refugiados/ requerentes de asilo selecionados com base na 

Convenção relativa ao estatuto dos Refugiados (Cer51): 

 Não discriminação: 

“Os Estados aplicarão as disposições desta convenção aos refugiados 

sem discriminação quanto à raça, religião ou país de origem” 

 Acesso ao emprego: 

“O tratamento mais favorável aos nacionais de um país estrangeiro no 

que diz respeito ao exercício de uma atividade profissional assalariada” 

(artg.17); 

 Acesso à Educação Pública: 

“Os Estados contratantes concederão aos refugiados o mesmo 

tratamento que aos nacionais em matéria de ensino primário” 

 Acesso ao apoio Administrativo; 

 Emissão de documentos de identificação: 

“Os Estados contratantes passarão documentos de identidade a todos os 

refugiados que se encontrem nos seus territórios e não possuam 

documento de viagem válido” 

 Acesso à Assistência Social: 

“Os Estados contratantes passarão, aos refugiados que residem 

regularmente nos seus territórios, documentos como os quais possam 

viajar fora desses territórios, a não ser que a isso se oponham razões 

imperiosas de segurança nacional ou de ordem pública… 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Doc.32- Os “niños polacos de León“, no México, onde foram acolhidos. Essas crianças vieram da Polônia, na época da 

Segunda Guerra Mundial.  
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XII. Organizações protetoras/defensoras dos 

refugiados/ retornados 

 
 Organização das Nações Unidas (ONU): 

           Em 1946, a ONU criou a Organização Internacional de Refugiados 

(OIR), uma organização não governamental. Esta é destinada a procurar 

soluções para os problemas dos refugiados, em consequência da 

Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos quais se encontravam em 

acampamentos na Europa. Esta tornou-se uma agência especializada 

das Nações Unidas. 

 

 UNICEF:  

   Em 1946, a UNICEF foi criada para responder às necessidades de 

crianças cujas vidas foram destrocadas pela Segunda Guerra Mundial. 

Independentemente dos países onde viviam ou do papel que esse país 

teve na guerra, o que realmente importava era chegar as crianças em 

maior risco e as que mais precisavam. A UNICEF levou a essas crianças 

ajuda humanitária vital e assistência de longo prazo. Ao fazê-lo, levou 

também esperança a crianças que tinha sofrido os horrores da guerra e 

privações de várias ordens: esperança de uma infância mais normal e de 

um futuro melhor. 

 

Podemos relacionar estas organizações com o conceito de humanização. 

Segundo o dicionário da Língua Portuguesa, humanização é o ato ou efeito de 

humanizar, mudando o comportamento e atitudes tornando-se humano e dando 

condições humanas, o que aconteceu com as medidas e ações das organizações 

em questão, cujos objetivos gerais são a proteção da dignidade humana e defesa 

dos Direitos Naturais. 

  

 

 

 

 

         

Doc.35- Símbolo da UNICEF Doc.34- Símbolo da ONU                  Doc.33- Símbolo da OIR 



  
 

32 
 

 Comité Internacional da Cruz Vermelha: 

 

 A Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma organização 

humanitária, independente e neutra, que se esforça em proporcionar 

protecção e assistência às vítimas da guerra e de outras situações de 

violência. Sendo assim, livre para atuar de forma independente em relação 

a qualquer governo ou a qualquer outra autoridade, a organização pretende 

atender aos interesses das vítimas dos conflitos, que constituem o centro 

da sua missão. 

 Com sede em Genebra, Suíça, possui um mandato da comunidade 

internacional para servir de guardião do Direito Internacional Humanitário, 

além de ser o órgão fundador do Movimento Internacional da Cruz 

Vermelha e do Crescente Vermelho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Mais uma vez, é possível relacionar esta organização com o conceito de 

humanização, na medida em que esta contribui muito para a protecção das vidas 

dos refugiados e contribuiu ainda, para a recuperação daqueles que se 

encontravam feridos, devido à guerra. Além disso, esta, durante a época de 

Guerra Civil da Angola, apoiou bastante os retornados, contribuindo para uma 

melhor aceitação dos mesmos, nos países para onde viajavam e a protecção 

destes, num possível ataque. 

 

 

 

Doc. 36- Símbolo do Comité Internacional da Cruz 

Vermelha. 
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 PAR – Plataforma de Apoio aos Refugiados   

 

 A Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) é uma rede colaborativa de 

mais de 350 organizações da sociedade civil portuguesa para o apoio aos 

refugiados. As intervenções da PAR são em Portugal e nos países da linha da 

frente, como Angola e Moçambique. Esta foi reconhecida pelo Parlamento 

Europeu enquanto organização que promove a integração europeia e a 

compreensão entre os povos, tem como missão: 

 Promover uma cultura de acolhimento e de integração de famílias 

de refugiados na sociedade portuguesa, assente numa Sociedade 

Civil forte, bem organizada e bem informada; 

 

 Apoiar o acolhimento e a integração de refugiados em países sob 

maior pressão através da colaboração com instituições parceiras a 

operar no terreno. 

 Além disso, as suas principais atuações são através do PAR Linha da 

Frente da Grécia que tem como objetivo apoiar e reforçar o acolhimento de 

pessoas refugiadas, que chegam e permanecem na Grécia, na ilha de Lesbos e 

em Atenas. Existe ainda, o PAR Linha da Frente Líbano, com os mesmos 

objectivos. 

 É possível, como nas restantes organizações mencionadas em cima, 

associar a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), ao conceito humanização, 

uma vez que contribui muito para a protecção das vidas dos refugiados e permite 

um melhor acolhimento dos mesmos nos países para onde fogem, tornando a sua 

integração mais fácil. É ainda relevante mencionar que esta organização promove 

a interculturalidade, uma vez que aprofunda os laços entre a cultura do país de 

acolhimento e as novas culturas que nele se fixam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doc. 37-Símbolo da Plataforma de Apoio aos Refugiados 
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X. Conclusão 

 

    Para concluir, consideramos que com este trabalho foi-nos possível 

consolidar a matéria dos 1º, 2º e 3º Períodos, relacionando-a com o conceito de: 

refugiado; migrante/ migração; humanização /desumanização e ainda, os 

retornados. Permitiu-nos ainda perceber as verdadeiras causas para este episódio 

de evasão dos países de origem por parte deste grupo social desfavorecido, 

desde o século XX até à atualidade, nomeadamente as fugas provocadas pela 

Primeira e Segunda Guerras Mundiais e a sua destruição; o medo e o elevado 

número de refugiados que surgiram durante os regimes fascistas da Itália e da 

Alemanha, mais concretamente, o genocídio dos judeus; os emigrantes que 

surgiram aquando da divisão de Berlim, que emigravam em busca de melhores 

condições de vida e, acima de tudo, emprego; os elevados excedentes de 

refugiados de guerra que, ainda hoje fogem dos seus países devido aos horríveis 

confrontos bélicos israelo-palestinianos, na Síria e no Afeganistão e ainda, os 

refugiados ambientais que abandonam os seus países devido a todas as 

alterações climáticas que provocam secas no Sul da Ásia e na África e os degelos 

na Antártida.  

Para além do mais, foi-nos possível obter uma maior perceção dos países que 

mais acolhem os refugiados, a nível mundial, mas também aqueles que continuam 

a restringir a sua entrada, como, atualmente os E.U.A.  

Além disso, chegamos a determinadas conclusões, no que diz respeito ao 

acolhimento dos refugiados, porque, apesar das medidas humanitárias e de 

interculturalidade, a favor das suas entradas nos países acolhedores, como 

Alemanha e Grécia, estes acabam por sofrer uma enorme discriminação, mais 

conhecida como xenofobia, não permitindo a sua integração nas culturas e 

sociedades desses países. 

 Por fim, é possível afirmar que adquirimos um grande leque de informações 

quanto aos Direitos dos refugiados e às organizações mundiais protetoras dos 

mesmos, que têm permitindo a sua sobrevivência e a sua melhor integração 

através da promoção de interculturalidade, de apoios a nível alimentar, de saúde, 

educacionais, etc., de que são exemplos a ONU, UNICEF, PAR e Cruz Vermelha.    

Em adição, esperamos que este projeto vos tenha sensibilizado bastante para 

esta realidade, tal como aconteceu connosco.  

Obrigado! 
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Observações: 

 

 

 Quanto ao funcionamento do grupo, é-nos possível afirmar que 

sempre funcionamos em conjunto e sintonia. Nas reuniões iniciais, todos 

ficaram responsáveis pela pesquisa das determinadas partes do trabalho 

que, mais tarde, foram revistas por todos, em conjunto, e melhoradas. Todos 

tiveram responsabilidade na procura de imagens e notícias para completar o 

trabalho. Desse modo, podemos afirmar que, uma vez que todo o trabalho foi 

feito em conjunto, permitido pela boa ligação entre os elementos, 

consideramos justo e coerente a avaliação escrita igual para todos, porque 

todos trabalharam para a sua construção.  

No entanto, a pedido da professora Isilda, atribuímos uma cor a cada 

membro do grupo, cor que será utilizada na oralidade, em que: à Alexandra 

Gomes corresponde a cor roxa, ao Valdemar Carvalho a vermelha, à Maria 

Cepa o , à Tânia Silva o azul e ao Jonas Vilar o verde. laranja
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