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A mobilidade humana atingiu um nível elevado e sem prece-
dentes: o número global de migrantes internacionais excede os 
244 milhões, tanto voluntários (pessoas que querem migrar), 
como involuntários (pessoas que são obrigadas a migrar devi-
do a situações sociais, políticas, ambientais…). 

As causas das migrações são muito diversas, desde motivações 
pessoais a fatores sociais ou económicos. Atualmente, a maior 
parte dos migrantes internacionais são migrantes laborais, ou 
seja deslocam-se para trabalhar noutro país, e nesta maioria o 
destaque para as mulheres que representam 48% deste núme-
ro.

Com as migrações no centro das agendas políticas observa-
mos, no plano internacional, a dimensão securitária a sobre-
por-se às questões da integração, verificando-se algumas 
abordagens protecionistas e xenófobas, alimentadas por mitos 
e informações contraditórias, que ameaçam a dignidade da 
pessoa humana. 

As migrações têm um papel fundamental para o desenvolvi-
mento económico e social, quer dos países de origem, quer 
dos países de acolhimento. Se queremos transformar o nosso 
mundo até 2030 e não deixar ninguém para trás é fundamental 
garantir a igualdade de oportunidades para todos.

E uma nota, não confundir a definição de migrantes com a de-
finição de refugiados. Dizemos ‘refugiados’ quando nos referi-
mos a pessoas que fugiram da guerra ou perseguição e cruza-
ram uma fronteira internacional. E dizemos ‘migrantes’ quando 
nos referimos a pessoas que se deslocaram por razões que não 
se encaixam na definição legal de refugiado. Escolher as pala-
vras adequadas é importante.

Adaptado de ACNUR, Agência da ONU para os Refugiados

“Devemos procurar discutir os 
migrantes em termos que respeitem a 
sua dignidade e direitos, assim como 
devemos respeitar as necessidades e 
os pontos de vista das comunidades 
afetadas pela migração.“ 

António Guterres , Secretário Geral da ONU

“A única resposta ao desafio das 
migrações é a cooperação internacional. 
O que é fundamental é garantir a 
salvaguarda da vida das pessoas.”
António Vitorino, Diretor Geral da Organização Interna-

cional das Migrações

Sabias que...
Estima-se que as primeiras migrações humanas ocorreram há 
cerca de 1,8 milhão de anos, quando o Homo Erectus começou 
a migrar da África para a Eurásia?

Sabias que, no Bairro da Mouraria existem migrantes de 52 na-
cionalidades diferentes ?

Os migrantes internacionais representam apenas 3% da popu-
lação mundial?

A Índia é o país com mais pessoas a viver fora das suas fron-
teiras?

Trocado por miúdos
Migração é o ato de ir viver para outro país, 
região, estado ou até mesmo casa. Surge 
como resposta às fortes desigualdades eco-
nómicas, sociais e ambientais entre as dife-
rentes regiões do mundo. 

É a procura de melhores condições de vida.

Migração

Migração é o processo de atravessamento de uma fronteira internacional ou de um Estado. É um movimento populacional que 
compreende qualquer deslocação de pessoas, independentemente da extensão, da composição ou das causas; inclui a mi-

gração de refugiados, pessoas deslocadas, pessoas desenraizadas e migrantes económicos.
As normas internacionais sobre direitos humanos prevêem que toda a pessoa deve poder abandonar livremente qualquer país, 
nomeadamente o seu próprio, e que, apenas em circunstâncias muito limitadas, podem os Estados impor restrições ao direito 

de um indivíduo abandonar o seu território. 
Adaptado do Glossário Sobre Migração, Organização Internacional para as Migrações – OIM

P : Prosperidade
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Passar à ação...
Informa-te e informa aqueles que conheces, ajudando a desfa-
zer mitos e percepções subjectivas sobre os migrantes.

Alarga horizontes e cria laços: vai a eventos culturais e outros 
promovidos pelas comunidades migrantes na tua comunidade . 

Aprende mais sobre outras culturas conversando com colegas 
de outros países.

Faz uma visita turística guiada por migrantes.  
Sabe mais na Associação Renovar a Mouraria  
http://www.mygrantour.org/pt-pt/

Para saber mais...
Organização Internacional para as Migrações  
https://www.iom.int/

Glossário Sobre Migração, Organização Internacional  
para as Migrações – OIM 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml22.pdf

Manual Do Professor Não São Apenas Números. Jogo De Ferra-
mentas Educacional Sobre Migração E Asilo Na Europa 
http://www.unhcr.org/numbers-toolkit/Manuals/NJN-FI-
NAL-PT.pdf

Campanha I’m a migrant 
http://iamamigrant.org/

Vídeos
Campanha Mentores para migrantes 
https://youtu.be/c8uxOrcOZyE

Migrantour: O Mundo numa Cidade 
https://youtu.be/O2qO7bvM1VY

The DNA Journey | Ancestry 
https://youtu.be/IpldLd_XCm4

“A migração bem administrada traz 
importantes benefícios aos países de 
origem e destino, bem como para os 
migrantes e suas famílias.”

Wu Hongbo, Subsecretário geral  do DESA, 
Nações Unidas
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