
Enquanto os Amiguinhos brincavam, os 
pais da Luísa liam jornais e revistas. 

O Sabidinho, sempre atento às notícias, não 
ficou indiferente à primeira página do jornal. 

Diz 
aqui que mais 

alguns milhares 
de refugiados da 
Síria chegaram à 

Alemanha.

O que são 
refugiados?

Porque 
é que eles 

foram para lá?

Onde é a Síria?

E assim começou uma conversa 
bem interessante, com 

os pais da Luísa.
Eles explica-

ram ao Grupo 
que, nos úl-

timos anos e 
em especial 
nos últimos 

meses, milhares 
de pessoas têm en-

trado na Europa, 
vindas de países 

do Médio Oriente 
e de África.  

Fogem da guerra, 
da fome e da  

perseguição, e procu-
ram uma vida melhor. 

Os países europeus, que não estavam preparados 
para esta situação, procuram encontrar a melhor forma de as receber.

Vamos então perceber melhor o que são Migrações e quem são os Refugiados.
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Desde sempre, por várias 
razões, houve pessoas que se 
deslocaram de um lugar para 

outro. A essa deslocação chama-se 
Migração e as pessoas que se 

deslocam chamam-se Migrantes. 

Se uma pessoa sai do território 
onde nos encontramos para outro 
dizemos que emigrou (é Emigrante); se 

entra no território onde nos encontramos 
dizemos que imigrou (é Imigrante).

Principais 

Causas de Migração

• Fuga aos conflitos

• Pobreza 

• Desemprego

• Melhoria das condições 

de vida

• Perspetivas de futuro

• Educação

• Família

Toda a gente deseja muito ter um 
mínimo de conforto e bem-estar. Como 

existe uma grande diferença nas condições 
de vida entre os países mais ricos e os mais 

pobres, há muitas pessoas que se deslocam para 
os países mais desenvolvidos.

Sabiam que...

►Nos países mais ricos, as pessoas 

têm a esperança de viver, em média, 

mais 20 anos do que nos mais pobres.

►Nos países mais ricos, todas ou 

quase todas as pessoas sabem ler. Nos 

dez países mais pobres, metade ou mais 

de metade das pessoas não sabe ler.

A China é o país 
do mundo com mais 
emigrantes: 35 milhões.

Ao longo do tempo, 
muitos Portugueses deixa-

ram o seu país, à procura de 
melhores condições de vida. As últimas vagas 
de emigrantes portugueses foram para o Brasil, 
a França e o Luxemburgo, no século XX. Mais re-
centemente vão para Inglaterra, Suíça e Angola. 

Calcula-se que a soma dos emigrantes 
portugueses e dos seus descendentes seja hoje 
de, aproximadamente, 30 milhões de pessoas.

Nos últimos anos, Portugal também tem 
recebido pessoas, principalmente de países de 
expressão portuguesa – Brasil, Angola, Cabo 
Verde... – e do Leste da Europa. Os imigrantes 
são hoje cerca de 400 mil.
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Um Exemplo do Passado (1885-1954)
As guerras e os conflitos sempre provocaram a fuga de pessoas, que 

procuram proteção para si e para as suas famílias. Por exem-
plo, durante a Segunda Guerra Mundial, os Judeus foram 
perseguidos e mortos em muitos países da Europa. 

O advogado português Aristides de Sousa Mendes 
era, na altura, Cônsul em Bordéus (França), onde defen-

dia a imagem e os interesses do nosso país. Sensível ao 
problema dos Judeus e de outros refugiados, e mesmo con-

trariando as ordens do Governo Português da altura, passou 
cerca de 30 mil vistos, para entrada em Portugal, a pessoas que 

estavam a ser perseguidas, salvando-as assim da morte. Após 
ter sido descoberto e demitido, passou por grandes dificul-

dades; mas, mais tarde, o seu ato de solidariedade foi 
enaltecido e reconhecido em todo o Mundo.

Um Refugiado é alguém que se viu for-
çado a abandonar o seu país e não 
pode ou não quer regressar, por se 
sentir ameaçado de perseguição por 
causa da raça, da religião, das ideias 
ou por pertencer a um grupo social. 

(Convenção de Genebra, 1951.)

De acordo com a lei internacional, os 
refugiados que são recebidos por um país 

têm o direito a: ser bem tratados, receber educação e 
tratamento de saúde como os cidadãos desse país, 

autorização de residência, trabalhar e trazer as suas 
famílias para junto de si.

A Síria é um país 
do Médio Oriente, que faz fronteira com a Turquia, 

a Jordânia, o Líbano, o Iraque e Israel. Infelizmente, nesta zona existem 
muitos conflitos políticos e religiosos. Desde 2011, a Síria vive em guerra 
entre fações da população, e, por isso, muita gente fugiu. A maior parte ficou 
em países vizinhos; outros atravessaram a Turquia e o Mar Mediterrâneo e 
chegaram à Europa. Chegam com a esperança de viver em paz e de poder 
trabalhar para ter uma vida melhor.

Em 2011, a população síria era de 22 milhões. Pelo menos 4 milhões já 
deixaram o país. 

Para já, Portugal aceitou receber 5000 refugiados, vindos nesta última 
vaga de migração. Isso equivale a 1 refugiado por cada 2000 habitantes.

O que podemos fazer?
Apoiar as instituições que acolhem refugiados.
Oferecer alimentos, vestuário e outros bens.

FIM
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