
REFUGIADOS: 
FACTOS VS. MITOS 



QUEM SÃO ESTAS PESSOAS? 
E o que têm em comum?  
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HISTÓRIA 

Ao longo dos tempos houve 
muitas vagas de migrações de 
pessoas que fugiam dos seus 
países devido a guerras ou 
perseguição. 

 

Contudo, o termo Refugiado só 
começou a usar-se 
amplamente a partir de 1951 



Quem são as pessoas em movimento? 



REFUGIADO 

• Tem receio de ser perseguido; 

• Saiu do seu país; 

• Não pode regressar ao seu país de origem 
em segurança. 

 
 
(1951 Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto de Refugiado) 

 



REQUERENTE DE ASILO 

• Diz ser refugiado; 

• Procura proteção internacional noutro país; 

• Pediu ao governo do país de acolhimento 
para ficar nesse país. 

 

 



DESLOCADO INTERNO 

• Fugiu de sua casa devido, por ex. a guerra 
civil; 

• Não atravessou nenhuma fronteira 
internacional; 

• A sua proteção continua a ser 
responsabilidade do governo do seu país. 

 

 



MIGRANTE 

• Deixa o seu país para viver noutro, por ex. 
para obter um emprego; 

• Migrante regular – têm autorização legal 

• Migrante irregular – não têm autorização 
legal 

 



Refugiado? 

Omar tem 17 anos e participou nos protestos contra 
o governo sírio durante a Primavera Árabe. Muitos 
dos seus colegas que estiveram nos protestos foram 
presos ou “desapareceram”. Receando ser o próximo, 
Omar teve que deixar a sua família e pertences na 
Síria. Chegou a Portugal em 2013 e apresentou um 
pedido de asilo. 

 

Omar é um refugiado? 

 



Refugiado? 

Devido a grandes carências financeiras, Raju deixou 
a sua família no Bangladesh e chegou a Portugal 
para trabalhar. 

 

Raju é um refugiado? 

 

 



Refugiado? 

Mariam, uma muçulmana da República Central 
Africana, fugiu de uma onda de instabilidade e 
ataques contra a comunidade muçulmana no seu 
país. Agora vive com a sua filha num campo de 
refugiados no Chade.  

 

Mariam é uma refugiada?  

 

 

 



De onde fogem e para onde? 
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Países de origem 

Fonte: ACNUR 



Países de acolhimento 

Fonte: ACNUR 



O Contexto Português 
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O Contexto Português 
Ano Proveniência da maioria dos pedidos  

2011 África (Guiné Conacri, Somália,Nigéria) 

2012 África (Guiné Conacri, Nigéria) 

2013 Síria e África (Guiné Conacri, Nigéria, Senegal e Mali) 

2014 Europa e Médio Oriente (Ucrânia, Paquistão e Marrocos) 

2015 Ucrânia (com 368 pedidos), Mali (86 pedidos), China (com 75 pedidos) e 

Paquistão (com 60 pedidos) 

#Refugiados  #Requerentes 

de asilo 

#Apátridas #Total População 

total 

% População 

699 344 14 1057 10374822 0,01% 

Pessoas “em movimento” a viver em Portugal, em 2014 



Verdadeiro ou Falso 



A história de Mohammed 
“Quando o barco afundou, não 
consegui encontrar os meus amigos. 
‘Onde é que eles estão?’ perguntei. 
Depois encontrei o Omar, mas não 
consegui encontrar o meu outro 
amigo. Tentei ajudar outras pessoas, 
mas não consegui. Eu e o Omar 
ajudámo-nos um ao outro, mas foi 
muito difícil nadar durante horas. Na 
água, toda a gente procurava pela 
família e amigos” 

 
Mohammed, 21 anos, um refugiado sírio a descrever a sua 
experiência quando o barco onde estava afundou a cerca de 70 
milhas de Lampedusa, no dia 11 de Outubro de 2013. 


