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« Let Themis of supplication, the daughter of Zeus,   

judge our rightful recourse.   
   Gods honor whoever has respected a supplicant   

                   and give him heartily whatever he asks for… »                                    
                                                   

      Aeschylus ,  The Suppliants    (Hikedides, 360 - 363)                
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Mudança Climática e Migração:  

A realidade  

 

«Que triste pensar que a natureza fala e o Homem 

não escuta »  

                                     Victor Hugo, 1840  

 Mudança Climática e Migração: Há alguma ligação?  



Implicações legais: i.Estatuto legal especial para migrantes 

climáticos? ii. Um questão de responsabilidade do Estado?   

 Os impactos da mudança climática podem aumentar as vulnerabilidades socio-
económicas, políticas e ambientais pré-existentes (excesso populacional, 
desemprego, desertificação, degradação agrícola, etc.).  

  
 A deslocação em larga escala é mais provável numa situação em que a resiliência 

das pessoas e a sua capacidade de resistir e lidar com as mudanças climáticas são 
baixas.    

 

  
Comparar a Holanda com o Bangladesh.  

  
 

      
Uma “ameaça multiplicadora” (e.g. conflitos resultantes da diminuição de recursos 
básicos como a água e solo arável). 

  
 Não há causalidade, mas correlação entre mudanças climáticas e migração.   

  
  
  



Indicador da vulnerabilidade às Mudanças Climáticas 

(CCVI) 

 

A tipologia da migração ambiental  

  



Implicações legais: O que deve importar é a natureza do prejuízo e não a sua fonte / 

respostas legais diferenciadas  

Migração ambiental de longa duração causada por alterações ambientais graduais que 

podem ser voluntárias ou involuntárias:   
  

a. Migração ambiental direta: subida do nível do mar, seca, desertificação e outros desastres 

ambientais, causados ou acentuados pelas mudanças climáticas, podendo levar à 

migração, especialmente em caso de desenvolvimento insustentável.   

b. Migração ambiental indireta: fatores ambientais acentuados pelas mudanças climáticas 

são uma causa importante da migração, mas não a única. Há uma “zona nebulosa” entre 

migração voluntária e involuntária.   
  

Migração ambiental de curta duração (emergência)  

       Migração forçada causada por desastres súbitos ou acentuados pelas mudanças 

climáticas.    
  

                                                                          (UNDESA/DSD and UNU-EHS, January 2011)  
  

À procura do termo certo… 
Perdido na tradução...  

                  Sobrevivência migrante   



Migrante ambiental   

Migrante ambiental forçado  

Migrante induzido ambientalmente 

Migrante motivado ambientalmente   

Pessoa ambientalmente deslocada  
 

Ambientalmente desalojado  
 

Refugiado ambiental  
 

Possível refugiado ambiental  
 

Migrante por mudança climática  

Refugiado por mudança climática  

Migrante forçado por mudanças climáticas  

Refugiados por desastres   

Eco refugiado  

Pessoa ecologicamente deslocada  

  

  

Definições: migrantes ambientais  



Implicações legais: que proteção legal?  

 Migrantes ambientais: “Pessoas ou grupos de pessoas que por razões 
forçosas de súbita ou progressiva mudança ambiental causada por 
alterações climáticas, que afetaram as suas vidas ou condições de 
vida, são obrigadas a deixar as suas residências habituais ou 
escolhem fazê-lo, quer temporariamente, quer de forma 
permanente e que se deslocam dentro do seu país ou fora dele”.  

          (ΙΟΜ, 2007/ A verde nota adicional da autora)  

    

 ‘Migrantes ambientais [são] aqueles cuja deslocação é provocada, em 
parte ou exclusivamente, pelos efeitos das alterações climáticas.’  

                                                                                           (Nishimura, L., 2015)  

 

 

 

  



Tendências Globais, Deslocação Forçada 2014, UNHCR 
Regiões em desenvolvimento recebem a maioria dos 

refugiados! 

 
 

 

 

 



As estimativas. 
Implicações legais: Os números são importantes para respostas legais e 

políticas adequadas! 
 

 150-200 milhões de ‘migrantes ambientais’ até 2050 (Νorman Myers, 2005/ The Stern 

Review, 2006/ IOM, 2014, IPCC, 2007).  

 200 milhões de ‘migrantes ambientais’ até 2080 (Nicholls, 2004).   

 26 milhões de ‘refugiados ambientais’ em 2050 como consequência do aumento do nível do 

mar apenas (F. Bierman & I. Boas, 2010).  

 50 milhões ‘migrantes ambientais’ apenas em Africa em 2060 (UNEP, 2011).  

 ‘A não ser que sejam tomadas medidas preventivas eficazes até 2050 as mudanças climáticas 

elevam o número de pessoas deslocadas para, pelo menos, 1 bilião’  (Christian Aid, 2007)  

  

  

 ‘As previsões são muito dificeis, especialmente acerca do 
futuro’  Niels Bohr, Nobel Prize for Physics in 1922.  

 
  

  



Refugiados ambientais: 
existem? 

 

Termo/Definição:Refugiados ambientais  



Implicações legais: Os “refugiados ambientais” são protegidos pelas 
convenções internacionais?  

  

  

 Refugiados ambientais são ‘…as pessoas que foram forçadas a abandoner os 
seus habitats tradicionais, temporária ou permanentemente,  those people 
who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or 
permanently, devido a uma perturbação ambiental (natural e/ou provocada 
pelo Homem) que ameaça a sua existência ou afeta seriamente a sua 
qualidade de vida ’   (Essam El-Hinnawi, UNEP, 1985)  

  

 Em regra as convenções internacionais de refugiados não se aplicam aos 
refugiados ou migrantes.  

  

 As exceções existem nos casos em que a exposição aos efeitos das mudanças 
climáticas pode levar a perseguições.    

  

      

 
 

     

 



O Supremo Tribunal da Nova Zelândia IOANE TEITIOTA Diretor Executivo Ministério 
do Comércio, Inovação e Emprego 

 [2015] NZSC 107   
Um homem de Kiribati que procurou reconhecimento 

legal como o primeiro “refugiado ambiental” (sem 
sucesso)  

 



KIRIBATI  

 

Relevância da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967 relacionados com 

o estatuto de refugiados – Existem “Refugiados Ambientais” no nosso 

mundo legal?  



  

Um refugiado  
  
 Está fora do país da sua 

nacionalidade  
  

 Devido ao receio fundado de ser 
perseguido por razões de raça, 
nacionalidade, pertença a um grupo 
social especifico ou opinião política   
e 

  
  

 É incapaz, ou devido a esse receio, 
não deseja beneficiar da proteção 
do [seu] país  
  

   
  

• Deslocação devida à mudança climática é 
e será primariamente interna.  
  

• Há perseguição devido às mudanças 
climáticas? Quem é o “perseguidor”? A 
Perseguição só por si não é suficiente. Os 
impactos das mudanças climáticas são 
indiscriminados. Legalmente falando, as 
pessoas afetadas pelas mudanças 
climáticas não podem constituir um 
“grupo social particular”.   
  
  

• Alguma relevância da Convenção da 
Organização de Unidade Africana (OUA) 
e da Declaração de Cartagena?  

  
• Proteção Subsidiária  •  

 
• Proteção temporária  

 
 
 
 
 



Quadro legal geral e “Lacunas 

Legais” Lei dos Direitos Humanos  

 Lei do Refugiado  

 A Convenção de 1954 relativa aos apátridas  

 Lei geral do ambiente  

 Lei sobre mudanças climáticas   

 Lei Humanitária Internacional (quatro convenções de Genebra de 1949 e três 

protocolos adicionais)  

 Há responsabilidade estatal?  

 Outros quadros legais (e.g. Estatuto de Proteção temporária dos EUA/Diretiva 

Temporaria de Proteção da EU, Categoria de Acesso do Pacífico)   

 Lei Internacional sobre desenvolvimento sustentável (especialmente 

instrumentos jurídicos não vinculativos)  

 Outros normativos/ instrumentos jurídicos não vinculativos 

 
 

 

 

 

  



  
Convenção da União Africana sobre proteção e assistência às pessoas deslocadas 

(Conveção de Kampala, 2009)   
   

Signatários da Convenção 



Convenção de Kampala, 2009  
 O primeiro instrumento vinculativo para a proteção de deslocados em resultado de 

fatores como mudanças climáticas, desastres naturais e degradação ambiental.   

  
 Resposta legal às deslocações internas com vasto potencial para o 

desenvolvimento de leis fronteiriças internacionais relativas às relações entre a 
degradação ambiental causada ou reforçada pelas mudanças climáticas e 
deslocação de pessoas.  

   
 

A Convenção de Kampala tem duas dimensões: a) define a responsabilidade dos 
estados quanto à prevenção da deslocação arbitrária, proteção e assistência de 
IDPs (Internal Displaced Persons) e b) dá resposta às necessidades e direitos dos 
IDPs.   

  
 Responsabilidade coletiva.  

 

  
 Cooperação regional e internacional.   

  
  

  



 



 



 

  

A Migração na  Declaração da Agenda 2030   



A Migração na Declaração da Agenda 2030   

 Total respeito pelos direitos de todos os migrantes independentemente do 

seu estatuto migratório.  

 Reconhecimento da contribuição da migração para o desenvolvimento 

sustentável global. 

 Promoção da cooperação internacional para assegurar a migração ordeira e 

regular e o tratamento humano de todos os migrantes. 

 Reforço da resiliência das comunidades hospedeiras, particularmente nos 

países em desenvolvimento.  

 Apoio do direito dos migrantes regressarem ao seu país de cidadania/origem.  

 

 

  

  

Migração e objetivos do desenvolvimento sustentável na 

Agenda 2030 



 

 

 

 
 

 Facilitar a migração ordeira, segura, regular e responsável (10.7)  

  

 Reforçar as capacidades no que diz respeito aos recursos humanos no 

sector da saúde nos países em desenvolvimento (3.c)  

  

 Erradicar o tráfico humano (5.2, 8.7, 16.2)  

  

 Proteger os direitos de trabalho dos migrantes (8.8)  

   

 Estabelecer identidade legal, incluindo o registo de nascimento (16.9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migração e objetivos do desenvolvimento sustentável na 

Agenda 2030 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Migração com dignidade 
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