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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Desenvolvimento, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que as alterações climáticas e as consequentes catástrofes naturais se 
tornaram causas comuns da migração, que será exacerbada à medida que se agravarem 
as consequências das alterações climáticas para o ambiente; que as alterações climáticas 
e as consequentes catástrofes naturais têm um impacto negativo no exercício dos 
direitos fundamentais; que a maioria dos migrantes motivados por fatores climáticos 
provavelmente virão de zonas rurais, já que os seus meios de subsistência dependem 
frequentemente de setores sensíveis ao clima, como a agricultura e a pesca; que existem 
outros fatores ambientais não diretamente associados às alterações climáticas, mas 
associados a alterações ambientais causadas pelos humanos, como a degradação dos 
solos ou dos ecossistemas marinho e costeiro, a apropriação de terras e água, bem como 
catástrofes ambientais e poluição causadas por guerras, que também atuam como 
multiplicadores de risco e causas da migração, especialmente em populações 
vulneráveis que são altamente dependentes da agricultura e dos recursos naturais locais;

B. Considerando que a deslocação e a migração provocadas por fatores climáticos estão 
fortemente relacionadas com outros fatores, principalmente a pobreza, a competição por 
água, alimentos e outros recursos, levando a um aumento da frequência e gravidade dos 
surtos de doenças e mortes, uma vez que, quando um país não dispõe dos recursos 
adequados para se adaptar às alterações climáticas, a pobreza e as desigualdades podem 
agravar-se e forçar as pessoas a deslocarem-se; que, segundo a Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Económicos, os países menos desenvolvidos 
enfrentam obstáculos significativos na luta contra as alterações climáticas devido aos 
seus elevados níveis de pobreza, baixos níveis de escolaridade e à sua limitada 
capacidade humana, institucional, económica, técnica e financeira; que as alterações 
climáticas representam um importante multiplicador de risco para os conflitos, a seca, a 
fome e a migração, em especial nos países mais pobres; que os grupos vulneráveis 
podem ser afetados mais duramente pelos efeitos das alterações climáticas;

C. Considerando que cerca de 288 milhões de pessoas foram recentemente deslocadas a 
nível interno devido a catástrofes ocorridas entre 2008 e 2019, tendo as inundações sido 
a causa de metade das deslocações provocadas por catástrofes; que, segundo um 
relatório do Centro de Monitorização de Deslocações Internas (Internal Displacement 
Monitoring Centre), só em 2018 foram deslocados 17,2 milhões de pessoas em 
resultado de catástrofes relacionadas com o clima, dos quais 9,3 milhões na região 
Ásia-Pacífico, a mais afetada; que os países mais afetados são as Filipinas, a China e a 
Índia;

D. Considerando que as iniciativas regionais em África e na América Latina 
desenvolveram instrumentos para reforçar a proteção das pessoas deslocadas no 
contexto das alterações climáticas e das catástrofes; que os Princípios Orientadores não 
vinculativos da ONU em matéria de Deslocamento Interno definem «deslocados 
internos» como «pessoas que foram forçadas ou obrigadas a fugir ou a abandonar as 
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suas casas ou locais de residência habitual, particularmente em consequência ou para 
evitar os efeitos de conflitos armados, situações de violência generalizada, violações dos 
direitos humanos ou catástrofes naturais ou provocadas pelo Homem»; que, atualmente, 
não existe nenhum instrumento jurídico internacional que aborde a migração 
transfronteiriça em consequência das alterações climáticas e de catástrofes naturais ou 
de origem humana; que a Itália, a Suécia e a Finlândia desenvolveram critérios de 
proteção a nível nacional para as vítimas das alterações climáticas e das catástrofes 
naturais;

1. Salienta que a Convenção Internacional relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, 
não abrange a proteção das pessoas deslocadas por razões ambientais; sublinha, 
contudo, que a deslocação provocada por fatores climáticos é um fenómeno crescente 
que afeta muitas regiões do mundo e que exige, por conseguinte, uma intensificação da 
cooperação internacional, e que a migração climática exige um quadro normativo para 
colmatar as lacunas existentes em matéria de proteção, através de métodos diversos e 
complementares; 

2. Assinala a definição de deslocação provocada por fatores climáticos proposta pela 
Organização Internacional para as Migrações, como o movimento de uma pessoa ou 
grupos de pessoas que, predominantemente por motivos de alterações repentinas ou 
progressivas no meio ambiente devido às alterações climáticas, são obrigadas a deixar o 
seu local de residência habitual, ou optam por fazê-lo, de forma temporária ou 
permanente, no interior de um Estado ou atravessando uma fronteira internacional; 
salienta a complexidade do impacto das alterações ambientais nas deslocações e na 
migração e destaca, por conseguinte, a necessidade de reforçar a recolha e a análise de 
dados robustos neste domínio e de reforçar a análise conjunta e a partilha de informação 
de forma a melhor cartografar, compreender, prever e dar resposta aos movimentos 
migratórios;

3. Destaca que a migração neste contexto pode estar associada a uma maior 
vulnerabilidade das pessoas afetadas, principalmente se for forçada, e que a migração 
também pode ser uma forma de adaptação aos fatores de tensão ambiental, ajudando os 
indivíduos e as comunidades afetadas a tornarem-se mais resilientes; salienta que as 
mulheres e os menores são as populações mais vulneráveis face às catástrofes e às 
alterações climáticas;

4. Lamenta que, embora a migração climática seja uma realidade que se irá intensificar e 
existam algumas exceções ao abrigo da legislação nacional num número limitado de 
Estados-Membros no que se refere à proteção em casos de catástrofes ambientais, as 
pessoas que se deslocam por motivos relacionados com as alterações climáticas não 
tenham acesso efetivo a proteção na UE; insta, neste contexto, os Estados-Membros e a 
Comissão, com a estreita participação do Parlamento, a considerarem a utilização de 
vias de migração regulares existentes para facilitar estratégias de migração em resposta 
aos desafios colocados pelas alterações climáticas e catástrofes ambientais e a sua 
ligação aos movimentos migratórios internacionais, por exemplo através da promoção 
de vistos humanitários, da proteção temporária, da autorização de permanência e dos 
acordos regionais e bilaterais de livre circulação; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a apresentarem propostas nesse sentido nos fóruns internacionais, em 
paralelo com outras iniciativas da UE;
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5. Recorda a adoção do Pacto Global sobre Refugiados, em 17 de dezembro de 2018, pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas; solicita aos Estados-Membros e à Comissão que 
incentivem a sua aplicação, a nível da UE e mundial, a fim de assegurar uma proteção 
mais eficaz, mediante vias complementares e financiamento adequado, para as pessoas 
deslocadas devido às consequências das alterações climáticas ou de catástrofes naturais;

6. Salienta que o Pacto Global para Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares (PGM) 
identifica as alterações climáticas como uma das causas da migração e insta os países a 
criarem canais e a elaborarem planos tendo em vista as pessoas que se deslocam por 
motivos relacionados com catástrofes naturais e alterações climáticas; destaca que o 
PGM também reafirma a necessidade de combater as causas das alterações climáticas e 
de apoiar a adaptação nos países em desenvolvimento através de uma afetação adequada 
de recursos, para que as pessoas não sejam obrigadas a abandonar os seus lares;

7. Apela à continuação de um diálogo construtivo e abrangente sobre a migração a nível 
mundial entre todos os países em causa; exorta a comunidade internacional a unir 
esforços a nível nacional e regional para evitar e dar resposta às causas profundas da 
deslocação por motivos ambientais e promover o desenvolvimento de soluções 
duradouras; destaca a importância de apoiar e fortalecer a resiliência das comunidades 
de acolhimento e das comunidades de origem nos países em desenvolvimento; 
reconhece que a deslocação provocada por fatores ambientais associada tanto a 
alterações ambientais de início súbito como lento continuará inevitavelmente e, por 
conseguinte, serão necessárias medidas para ajudar os deslocados, incluindo através de 
mecanismos de resposta de emergência em casos de catástrofes de início súbito, e para 
encontrar soluções duradouras, por meio de ajuda humanitária e de proteção civil e de 
medidas de capacitação;

8. Recorda aos Estados-Membros que, embora a deslocação provocada por fatores 
climáticos seja, por ora, principalmente interna, à medida que a emergência climática 
global se agravar, mais pessoas vulneráveis podem vir a atravessar as fronteiras em 
busca de proteção a nível internacional; solicita estratégias e políticas eficazes a longo 
prazo para garantir a assistência e proteção dos migrantes deslocados pelas alterações 
climáticas;

9. Insta a Comissão ao reforço e a uma melhor coordenação de canais legais para os 
trabalhadores de países terceiros e respetivas famílias, através de, entre outros, regimes 
de mobilidade e acesso para os trabalhadores provenientes de um país, ou de uma parte 
do mesmo, que tenha sido afetado pelas alterações climáticas;

10. Realça a decisão da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, de 20 de 
janeiro de 2020, que estabelece que os países não podem expulsar pessoas que 
enfrentam condições provocadas por alterações climáticas que violam o direito à vida; 
insta os Estados-Membros a considerarem o risco de violações do direito à vida devido 
às alterações climáticas e catástrofes naturais ou de origem humana como parte das suas 
decisões de regresso, nomeadamente mediante a ativação de obrigações de não 
repulsão;

11. Considera que, no âmbito da reforma da política da União em matéria de migração e 
asilo, deve ser iniciada uma reflexão sobre a deslocação provocada por fatores 



PE653.786v02-00 6/8 AD\1216160PT.docx

PT

climáticos na União no futuro;

12. Insta a Comissão a integrar a igualdade de género e a justiça climática na elaboração e 
execução de todas as políticas com impacto na situação das mulheres e raparigas;

13. Exorta a Comissão a investir em programas que acelerem a consecução dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e o Acordo de Paris, com vista a 
eliminar os fatores adversos e estruturais que obrigam as pessoas a abandonar o seu país 
de origem, nomeadamente através da mitigação e da adaptação às alterações climáticas; 
apela ao desenvolvimento de estratégias de adaptação e resiliência às catástrofes 
naturais, aos efeitos adversos das alterações climáticas, designadamente a proteção e a 
reposição da biodiversidade, e à degradação ambiental, como a desertificação, a 
degradação dos solos, a seca e o aumento do nível do mar, tendo em conta as potenciais 
implicações na migração, embora reconhecendo que a adaptação no país de origem é 
uma prioridade; exorta a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem a ajuda ao 
desenvolvimento aos países afetados por catástrofes naturais e alterações climáticas; 
reitera que as políticas de desenvolvimento da União devem visar a redução da pobreza; 
insiste em que o acesso à educação e ao desenvolvimento sustentável são os principais 
instrumentos para reduzir a pobreza e permitir que as populações, incluindo nos países 
de origem, vivam com dignidade a curto, médio e longo prazo; sublinha que o apoio 
financeiro da UE (interno e externo) está a ser direcionado para apoiar a redução do 
risco de catástrofes através de vários canais, incluindo ajuda humanitária e instrumentos 
de desenvolvimento, iniciativas em matéria de alterações climáticas, apoio à capacidade 
de vigilância endémica e subvenções para projetos de investigação; insiste em que os 
fundos devam ser canalizados através de organizações internacionais no terreno, para 
assegurar que a ajuda chega aos que dela necessitam.
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