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Objetivos de aprendizagem 

Para compreender termos como refugiados, migração e asilo é preciso em primeiro lugar compreender alguns 
aspetos básicos. 

A palavra refugiado é frequentemente utilizada como termo genérico para pessoas deslocadas por guerra, 
violência ou perseguição. 

Mas há diferentes categorias de pessoas deslocadas, cada uma com necessidades específicas. Saber o que 
estas categorias significam exatamente é importante e irá contribuir para uma melhor compreensão deste tema 
complexo. 

Leia as definições que se seguem, por ordem decrescente, de cima para baixo, e utilize-as sempre que 
as discutir ao ensinar sobre o tema dos refugiados, do asilo e da migração

Refugiados 

Os refugiados são pessoas que fugiram de guerra, violência, conflito ou 
perseguição e atravessaram pelo menos uma fronteira internacional para 
encontrar segurança noutro país. Os refugiados voltariam a correr riscos 
se regressarem ao seu país de origem. 
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Migrantes 

Tal como os refugiados, os migrantes são pessoas que se mudaram 
para outro país. No entanto, o motivo que os levou a tal é diferente. 
Os migrantes mudam-se para outro país por outros motivos que não 
a guerra, a violência, o conflito ou a perseguição. Um migrante pode 
regressar ao seu país sem se encontrar em perigo imediato. 

Requerentes de asilo 
Os requerentes de asilo são pessoas que procuram proteção internacional 
de conflitos e perseguições. Tal como os refugiados, estão noutro país, 
mas têm de provar que têm razões válidas para fugir do seu país. Durante 
este procedimento, os funcionários do país de acolhimento avaliam se 
os pedidos dos requerentes de asilo são credíveis e se serão ou não 
reconhecidos como refugiados pelo país de acolhimento ou se lhes será 
concedido outro estatuto de proteção. 

Pessoas deslocadas internamente (PDI) 

Tal como os refugiados, as pessoas deslocadas internamente são pessoas 
que fugiram de guerra, violência, conflito ou perseguição. No entanto, 
as pessoas deslocadas internamente não atravessaram uma fronteira 
internacional para encontrar segurança. Ainda se encontram no seu país, 
mas mudaram-se para outra região. Tal como os refugiados, podem estar 
em perigo caso regressem aos seus lares. 

Apátridas 

Os apátridas não têm a nacionalidade de nenhum país. 

Repatriados 

Os repatriados são pessoas que regressaram a casa depois de terem sido 
deslocadas. 
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Este pacote de material didático foi coproduzido por: 

Menores não acompanhados 

Crianças separadas de ambos os progenitores ou que não estejam a cargo 
de um adulto que, por força da lei ou costume, seja responsável por eles. 

ACNUR 

ACNUR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, protege as 
pessoas forçadas a fugir devido a conflitos e perseguições. O ACNUR opera 
em mais de 130 países, protegendo milhões de pessoas ao responder com 
apoio vital, salvaguardando os direitos humanos fundamentais e ajudando 
as pessoas a construir um futuro melhor. 

UNICEF

Abreviatura de Fundo das Nações Unidas para a Infância. A abreviatura 
deriva da primeira designação da organização: «Fundo Internacional de 
Emergência das Nações Unidas para as Crianças». A UNICEF promove os di-
reitos e o bem-estar de todas as crianças. Em conjunto com os nossos par-
ceiros, trabalhamos em 190 países e territórios com o objetivo de traduzir 
o compromisso sobre os direitos das crianças em ações concretas, com um 
esforço adicional para chegar às crianças mais vulneráveis e excluídas.  

União Europeia 

A UE é uma parceria entre 27 países europeus, conhecidos como Esta-
dos-Membros, que decidiram unir forças para construir juntos um futuro 
melhor. Os países da UE colaboram estreitamente para melhorar a vida 
de todos os seus cidadãos, respeitando simultaneamente a cultura e as 
tradições únicas de cada país. Na UE residem mais de 446 milhões de pes-
soas, o que corresponde a cerca de 6 % da população mundial. Os cidadãos 
dos Estados-Membros da UE são igualmente cidadãos da União Europeia. 
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