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Resumo analítico  Nos últimos anos houve um substancial alargamento do número de pessoas forçadas a deslocarem-se do seu local de residência habitual. Os conflitos em África e no Médio-Oriente, assim como as catástrofes naturais, são algumas das principais causas para a acentuação do fenómeno do deslocamento global forçado, e sem precedentes, bem como o consequente aumento do número de refugiados a chegar às fronteiras da Europa. Nessa fuga, os refugiados enfrentam ameaças à sua segurança como o estupro e o afogamento, entre outros, para encontrar proteção e melhores condições de vida. A necessidade de diminuição desses riscos embate no dilema que atender aos direitos dos refugiados e à segurança do Estado. O trabalho de investigação debruça-se sobre esse dilema e como ele tem sido vertido nos enquadramentos internacionais e nacionais. Com efeito, o conceito da 
“segurança humana” surge num momento de alteração do entendimento da segurança como um conceito centrado no Estado e certifica uma posição central ao indivíduo na arena 
internacional. Tendo o conceito de “segurança humana” como quadro teórico, a presente dissertação analisa a aplicação do referido conceito numa perspetiva comparada, tendo e consideração os regimes internacionais em vigor e a sua aplicação no Canadá e na Polónia. Concluímos que, as legislações e categorias de refugiados diferem nos dois contextos nacionais. No caso da Polónia, é evidente um desrespeito pelos direitos humanos e individuais dos refugiados, enquanto que, no Canadá o ocorre o oposto como podemos ver pelo grande leque de programas e serviços disponíveis aos refugiados. A análise das 
diferenças subjacentes às posições canadianas e polacas em relação à “segurança 

humana” oferecida neste trabalho pretende contribuir para estudos no quadro da segurança em tempos em que os refugiados são percecionados como ameaças.   Palavras-chave: Segurança Humana, Refugiados, Proteção internacional, Canadá, Polónia. 



vi 

  



vii 

Abstract  In recent years there has been a substantial increase in the number of people forced to move from their place of habitual residence. Conflicts in Africa and the Middle East, as well as natural disasters, are some of the main causes for the increase in the phenomenon of unprecedented and forced global displacement, as well as the consequent increase in the number of refugees arriving at the borders of Europe. In this escape, refugees face threats to their security such as rape and drowning, among others, to find protection and better living conditions. The need to reduce these risks clashes in the dilemma that address refugee rights and state security. The research work addresses this dilemma and how it has been poured into international and national frameworks. Indeed, the concept of "human security" arises at a time when changing the understanding of security as a concept centered on the state and certifies a central position to the individual in the international arena. With the concept of "human security" as a theoretical framework, this dissertation analyzes the application of this concept in a comparative perspective, taking into consideration the existing international regimes and their application in Canada and Poland. We conclude that the legislation and categories of refugees differ in the two national contexts. In the case of Poland, disrespect for the human and individual rights of refugees is evident, while in Canada the opposite is true as we can see from the wide range of programs and services available to refugees. The analysis of the differences underlying the Canadian and Polish positions on "human security" offered in this paper is intended to contribute to security studies at a time when refugees are perceived as threats.    Keywords: Human Security, Refugees, International Protection, Canada, Poland, Political Agenda.  
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Introdução  Nas duas últimas décadas, temos assistido à escala global, a um substancial aumento do número de pessoas forçadas a deslocarem-se do local da sua residência habitual. É o maior registo de sempre que surge após a Segunda Guerra Mundial, de 33.9 milhões em 1997 para 65.6 milhões em 2016. Segundo o relatório Global Trends do United Nations High Commissioner for Refugees (doravante designada pelo acrónimo da designação portuguesa, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR), desse número de pessoas forçadas a deslocarem-se, 22,5 milhões foram considerados refugiados, 40,3 milhões deslocados internos e 2,8 milhões requerentes de asilo (ACNUR 2017). Os termos “refugiado”, “requerente de asilo” e “deslocado interno” dizem respeito às seguintes categorias. O Requerente de Asilo é um termo que deriva do direito de asilo e é geralmente utilizado para uma pessoa que procura proteção internacional por motivos de perseguições no seu país de origem devido à sua escolha religiosa, raça ou ideias políticas (ACNUR 2017b, 17). Em alguns países, é uma designação legal referente a alguém que se candidatou para o estatuto de refugiado e ainda não recebeu a decisão final sobre o seu pedido (Idem 2017). O Refugiado é uma pessoa que fugiu do deu país de origem e não pode voltar por constituir uma ameaça à sua vida e, ou à sua liberdade (ACNUR 2017b, 17). Mais adiante, na Convenção de 1951, encontraremos a definição legal internacional do termo refugiado. O deslocado interno é a designação dada aos que se deslocam internamente, ou seja, dentro do seu próprio país, estando sob a proteção do seu governo (Observatório das Migrações 2015). Entre os fatores que contribuíram para o aumento do número de pessoas deslocadas estão os conflitos armados, como principal causa que contribuiu para o forte aumento dos refugiados entre 2012 e 2015 (ACNUR 2017e). Um dos exemplos destes conflitos são os conflitos sectários, iniciados em dezembro de 2010, existentes nos países do Médio Oriente e no Norte e Centro de África, que surgiram como consequência dos protestos e 
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manifestações que ficaram conhecidas como “Primavera Árabe” (ACNUR 2017d e Grandelle 2015). Também as catástrofes naturais têm contribuído para o aumento do número de refugiados, pois, estando muitos impossibilitados de viver no seu país natal ou cidade são obrigados a pedir refúgio. (Grandelle 2015 e Chade 2014). Revela-se, assim, pertinente realizar uma reflexão sobre este tema, num momento em que se testemunha uma mudança deste fenómeno global, caracterizado por uma escalada de deslocamento global forçado e sem precedentes, causado por guerras, perseguições étnicas, políticas, violações dos direitos humanos, desastres naturais, entre outros (ACNUR 2017).  Os países em desenvolvimento foram os que mais acolheram refugiados em 2016. Dos 65,6 milhões de deslocados forçados, 84% estão em países de renda média a baixa, sendo que 4,9 milhões foram recebidos pelos países menos desenvolvidos como a Etiópia, Irão, Jordânia, Líbano, Paquistão, Turquia e, Uganda, (ACNUR 2017e Lücke 2017). Estes tendem a deslocar-se para os campos de acolhimento dos países vizinhos, mas, em última 
instância, preferem pedir refúgio em países ditos do “primeiro mundo”1, onde esperam encontrar melhores condições económicas e mais oportunidades para as suas famílias. Como consequência do aumento do fluxo de refugiados, alguns desses países começaram a alterar a sua política de acolhimento aos refugiados e da sua integração nas comunidades locais (ACNUR 2017d). Esses números cada vez mais expressivos provocam uma grande preocupação na comunidade internacional, colocando sob pressão o sistema de proteção internacional, uma vez que estes impossibilitam aos Estados lidar adequadamente com a afluência de refugiados, colocando assim muitos deles em desacordo, num momento em que uma resposta coletiva se afigura imprescindível (Lücke, 2017 e ACNUR 2012). O sistema de proteção internacional dos refugiados foi estabelecido em 1950, assim como, o Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) e a Convenção de Genebra relativa ao 
estatuto do refugiado de 1951, com o objetivo de “responder aos efeitos potencialmente desestabilizadores dos movimentos populacionais da Segunda Guerra Mundial e seus                                                  1 “Primeiro Mundo” é uma expressão que atualmente se utiliza para denominar os países desenvolvidos.  
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rescaldos”, mas atualmente, “fornece proteção internacional aos refugiados que não podem contar com a proteção do seu próprio Estado” (ACNUR 2012,5-9). Face a esse enquadramento legal, os Estados têm realizado abordagens diferentes para lidar com a crise e até mesmo políticas contraditórias. A Suécia é um dos países que mais recebeu imigrantes, portanto, considera-se “esgotada”. Consequentemente, fechou as sua fronteiras para os refugiados. Além disso, a Dinamarca, a Áustria e a Alemanha, reintroduziram a verificação de identidades nas suas fronteiras, ao longo das rotas comuns de imigrantes, para desencorajar travessias ilegais. A Hungria e a Polónia são alguns dos países que menos recebem refugiados na Europa, porém fortificaram as suas fronteiras não Schengen para evitar receber mais refugiados (Lücke 2017). As fronteiras não Schengen são as que se encontram nos países que não fazem parte do Tratado Schengen e, portanto, não aboliram o controlo das fronteiras internas e não concedem a liberdade de movimento entre esses países sem necessidade de visto.  No contexto acima referido, podemos destacar dois países que se apresentam, a priori, em posições distintas em relação ao tratamento dado aos refugiados. Por um lado, evidencia-se o Canadá que tem apostado numa postura de acolhimento de maior número de refugiados durante o ano de 2016 (desde 1978 acolheu 46.700 mil refugiados), o que o qualifica como sendo o segundo país com maior número de reinstalação, estando os Estados Unidos em primeiro lugar com 96.900 mil (ACNUR 2017). Por outro lado, de acordo com Bachman (2016), um exemplo de país que recusa o acolhimento de refugiados é a Polónia. O país é atualmente influenciado pelo nacionalismo, no contexto de um governo de extrema-direita, recusando-se a aceitar requerentes de asilo oriundos de países do Médio Oriente e de África, mesmo os que fazem parte da quota proposta pela UE em 2015.2 Das aplicações para estatuto de refugiados recebidas em 2017, apenas 5.8 % foram aceites e a maioria são de países da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como a Rússia e a Ucrânia (AIDA 2018).                                                  2  O sistema de quotas foi uma proposta apresentada pela Comissão Europeia em 2015 com o objetivo de redistribuir os refugiados que chegam a União Europeia pelos Estados-membros com base em um mecanismo de quotas. (TSF 2015) 
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O ACNUR sublinha que a abordagem dos países recetores é multímodo, não sendo incomum casos em que o país anfitrião percebe como inconveniente o afluxo de refugiados e coloca entraves aos diferentes tipos de migrações, restringindo assim os direitos humanos (ACNUR 2012).Com efeito, ao dificultar a entrada desses requerentes de asilo nos seus países, esses refugiados procuram outras alternativas que os levam a usar rotas perigosas que muitas vezes causam as suas mortes e outras atrocidades, o que constitui per se uma restrição dos seus direitos (Sørensen et al.2017). Esses direitos são assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelo Convenção dos refugiados de 1951 que foram ratificados por mais de 150 países. Portanto, na perspetiva de muitos deviam ser protegidos acima de qualquer revindicação (Lücke 2017).  Essas diferentes abordagens constituem uma dificuldade acrescida a um entendimento mais homogéneo da comunidade internacional3 sobre o assunto. Existe, portanto, uma falta de consenso dos países quando se trata de acolhimento apesar de existir um enquadramento legal internacional. Parece pouco sustentada a ideia de que são os países desenvolvidos que mais prestam assistência aos refugiados. De facto, as técnicas e os programas utilizados por estes começam a apresentar fragilidades e a tornarem-se insuficientes para atender ao elevado número de pessoas que chegam às suas fronteiras à procura de refúgio. À titulo de exemplo, a chegada incessante de requerentes de asilo através da rota do Mediterrâneo central na Grécia e na Itália desde 2012, demonstram bem essas insuficiências. Ademais, programas como o acordo da UE com a Turquia (para reduzir e entrada de migrantes ilegais), a colaboração da UE com a União Africana (UA), ou o encerramento das fronteiras terrestes dos Balcãs ocidentais, não estão a surtir o efeito esperado que consiste em diminuir a entrada de migrantes por meios ilegais (Lücke 2017 e Sørensen et al. 2017)  Os deslocamentos populacionais forçados dos últimos anos são um indício para a necessidade de respostas conjuntas e compromissos renovados de tolerância, proteção às                                                  Comunidade Internacional é um conceito usado nas relações internacionais para designar um grupo Estados, não necessariamente todos os Estados do mundo, que se unem em prol de um bem comum, ou seja, o conceito é usado para sugerir a existência de um ponto de vista comum tanto em relação a questões da esfera internacional que afeta a todos eles, quanto a questões especificas como conflitos internos (Byers e Nolte 2003). Optamos pela utilização deste termo porque este sugere legitimidade e consenso sobre uma questão que se afigura de grande importância na política mundial. 



5 

vítimas, entre países de origem e de destino dos indivíduos deslocados. Exige também, uma articulação entre os níveis local, nacional, regional e supranacional, e entre organizações governamentais, intergovernamentais e não-governamentais. O atual contexto internacional para os refugiados parece ser marcado pela falta de financiamento, por grandes falhas no regime global de proteção das vítimas de guerras, do clima, entre outros (Lücke 2017). Não sendo objetivo deste trabalho de dissertação apresentar soluções programáticas, a presente investigação reconhece a existência deste diagnóstico e procura analisar, através de um estudo de caso comparativo, a forma como o desafio dos refugiados tem sido tratado por dois Estados a priori divergentes quanto a um tratamento que privilegia a dimensão dos direitos humanos no tratamento destes desafios. O principal objetivo da presente dissertação é examinar a aplicação da perspetiva da 
“segurança humana” no tratamento dado aos refugiados. Para Tadjbakhsh e Chenoy 

(2007), o conceito de “segurança humana” é visto como um complemento da segurança do Estado em vez de uma ameaça ao papel tradicional do Estado como fornecedor de segurança. Os autores realçam que a “segurança humana” representa uma diversidade de conceitos. Sendo assim, aprofundar os conhecimentos sobre a temática de “segurança humana” afigura-nos relevante no âmbito desta investigação devido à natureza expansiva do termo e ao facto de colocar o indivíduo no centro da sua preocupação. Neste contexto, 
Tadjbakhsh e Chenoy (2007) classificam as ameaças à “segurança humana” em quatro segmentos principais: socioeconómicas, pessoal, ambientais e políticas. Os refugiados são uma caso em que se considera que estão sujeitos a uma ameaça à sua “segurança 

humana”, tais como a detenção (por entrar ilegalmente num país), o estupro, a morte por afogamento (ao usar rotas marítimas ilegais para chegar a europa), entre outros (Lücke 2017, Sørensen et al.2017). Será, portanto, pertinente analisarmos, neste trabalho, se o sistema de proteção dos refugiados nesses países aplica alguns dos parâmetros de 
“segurança humana” acima mencionados.  Por essa razão, o quadro concetual a ser aplicado no presente trabalho é o de 
“segurança humana”, mais especificamente na sua dimensão socioeconómica e pessoal. Escolhemos a segurança pessoal, uma vez que nos permite analisar de que forma os riscos 
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incorridos pelos refugiados, desde a saída forçada da sua própria casa até ao momento em que encontra refúgio no país de acolhimento, são acautelados no sistema de proteção. Especificamente analisaremos as condições dos refugiados detidos e a legislação referente. Por outro lado, a dimensão socioeconómica inclui condições de vida, empregabilidade, acesso a educação e saúde que são indicadores comuns de integração, e, por isso, são essenciais para avaliar a proteção dos refugiados (Soojin Yu et al. 2007). No contexto deste trabalho de investigação a referência à proteção internacional dos refugiados abrange o requerente de asilo e o refugiado, acima definidos, correspondendo a ações destinadas a proteger os direitos fundamentais destes atendendo ao processo em si, ou seja, desde o momento em que chegaram ao país de acolhimento, como requerentes de asilo, até depois de receber o estatuto. Baseando-nos nesta perspetiva da segurança, pretendemos neste trabalho de investigação abordar a temática dos refugiados, numa perspetiva de “segurança humana”, aplicando-a aos casos da Polónia e do Canadá. Assim, pelo facto de não existir uma teoria 
“própria” que explique a migração, especificamente os refugiados (Boucher e Gest 2018), a “segurança humana” parece ser um conceito alternativo ao conceito tradicional de segurança. Escolhemos a Polónia, por ser um dos países que menos recebe refugiados na União Europeia (UE) (5.7 % em 2015, 3,6 % em 2016) e, ainda, por ter atualmente um forte sentimento antirrefugiados, e por a priori não ter em conta a “segurança humana” quando aplicada ao caso dos refugiados. Contrariamente, segundo a literatura existente, o Canadá é um dos países com políticas de migração mais liberais. Além de ter um notável histórico na admissão de refugiados, também é pioneiro no que se refere à aplicação da “segurança humana” na sua política externa. A investigação científica produzida nas instituições 
académicas do país também tem desenvolvido a agenda da “segurança humana” (Piłat e Potkańska 2017 e Axworthy 1997). Além disso, o Canadá é o país com a maior taxa de naturalização do mundo. Segundo o algoritmo criado pelos autores para medir os países de preferência em relação à migração, 
este é classificado como “Extra liberal regime”, isto é, um dos países que dá mais abertura 
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aos migrantes em termos de políticas, o que permite uma estadia prolongada no país e eventual obtenção da cidadania através da naturalização (Boucher e Gest 2018). O período temporal a abordar compreende os anos de 2011 a 2017, período em que se registou o maior aumento do fluxo de refugiados a nível mundial desde a segunda guerra, com particular incidência nos refugiados oriundos do Médio Oriente e do Norte e Centro de África (ACNUR 2017). Tendo em vista o interesse da comunidade internacional em promover soluções viáveis à crise de refugiados, o presente estudo tem como objetivo geral analisar se as políticas aplicadas no Canadá e na Polónia para a proteção dos refugiados promove, ou não, a “segurança humana” no âmbito da aplicação das Convenções Internacionais.  A presente investigação pretende, assim, responder à seguinte pergunta: Qual o contributo do Canadá e da Polónia relativamente à aplicação da “segurança humana” no sistema de proteção dos refugiados? De modo a dar resposta à pergunta acima levantada, usaremos métodos científicos 
que configurem uma “atividade de natureza cognitiva que consiste num processo sistemático, flexível e objetivo de indagação e que contribui para explicar e compreender os fenómenos sociais” (Coutinho, 2014). Este trabalho seguirá a metodologia interpretativa, também chamada de qualitativa, que lida com dados subjetivos e, por isso, são mais indicados a analisar e abordar informações de cariz subjetivo. Porém, a tendência de investigação nas Ciências Sociais inclui a integração metodológica, sendo os métodos qualitativos e quantitativos vistos como perspetivas complementares (Coutinho, 2014). Nesta dissertação, pretende-se utilizar esta abordagem mista, havendo um equilíbrio entre o método qualitativo e o método quantitativo. Utilizaremos os métodos quantitativos para analisar os dados, ou seja, o número de refugiados aceites em cada país, o número de refugiados que trabalham, o número de refugiados detidos, etc.  O método qualitativo será aplicado aos fatores menos suscetíveis de medição, isto é, na observação das políticas governamentais e internacionais. 
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Para exploração desta temática e averiguação das hipóteses, realizaremos uma revisão de literatura dos trabalhos científicos e relatórios, a fim de captar as diretrizes acerca desta temática. Serão analisados, em termos de fontes primárias, documentos, resoluções, declarações, entre outras fontes de instituições como a ONU, a ACNUR e o PNUD, e documentos oficias do Canadá e a Polónia. Nas fontes secundárias, destacamos artigos e livros de autores como Alkire (2003), Tadjbakhsh e Chenoy (2007) ou Krause (2004) sobre o conceito de “segurança humana”. Será estudado o caso do Canadá e da Polónia, acima mencionados, com o objetivo de compreender e comparar o alcance dos direitos dos refugiados num contexto de 
“segurança humana”, bem como as estratégias escolhidas para lidar com os casos dos mesmos. Esta agenda constitui um desafio para o projeto político dos países em análise e suas relações externas. Observam-se também documentos como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, relatórios da ACNUR como o “Global Trends”, de cimeiras cujo estudo é julgado relevante pela sua natureza ou o impacto que tiveram e ainda hoje têm, assim como resoluções do PNUD como o Relatório de Desenvolvimento Humano de 1994, ou o Relatório do Secretário-Geral da ONU DE 2012 (A/66/763). A participação no Summer School  
“Unpacking New Ways For The Migration/Refugee Chanllenge” (setembro de 2018) do Centro de Investigação em Ciência Politica (CICP) da Universidade do Minho ,assim como, a realização de entrevistas contribuíram de forma substancial para a elaboração deste trabalho. As entrevistas a Mónica Frechaut, (assessora de Comunicação Social no Conselho Português para os Refugiados), a Marina Pedroso, (Coordenadora do Núcleo de Apoio à Integração de Refugiado (ACM)), e a Ahmad Wali Ahmad-Yar (asilado e investigador no CEPS) constituiu um apoio transversal à realização deste trabalho. Apesar de não serem dedicadas aos dois estudos de caso,  ajudaram-nos  a colher informação sobre outros casos e destrinçar quais as variáveis e selecionar para estabelecer o seu estudo comparativo. O anexo 1 apresenta a transcrição das entrevistas. O site AIDA (Asylum Information Database)4                                                  4 O Asylum Information Database (AIDA) é uma base de dados gerida pelo Conselho Europeu para os Refugiados e Exilados (ECRE), que contém informações sobre, condições de acolhimento, procedimentos de asilo, detenção e conteúdo da proteção internacional de 23 países. 
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também foi fundamental para recolha de informação, nomeadamente dados quantitativos sobre refugiados na Polónia e políticas de migração e asilo para os refugiados. Assim, as fontes consultadas permitiram analisar tanto o quadro normativo internacional sobre os refugiados, quanto a incorporação da “segurança humana” nos quadros legais. O delineamento da presente dissertação será dividido em quatro partes sendo o contributo empírico desta dissertação a aplicação do conceito de “segurança humana” na perspetiva do Canadá e da Polónia. O primeiro capítulo apresenta o quadro teórico. Iremos descrever alguns pontos da trajetória política e académica que permitiram a apresentação do conceito de “segurança humana”, em 1994. Destacamos a construção política, jurídica e normativa do conceito de “segurança humana” que remonta ao fim da Guerra Fria de modo a demonstrar a sua operacionalização nas organizações internacionais e pelos governos e enumerar as diversas definições conceptuais da “segurança humana”, os seus limites e críticas. No segundo capítulo, iremos expor o enquadramento normativo e jurídico internacional sobre os refugiados, onde examinaremos o contexto internacional subjacente ao início do princípio e procuraremos evidenciar os documentos mais importantes no panorama internacional da proteção dos refugiados. Na análise das políticas internacionais, procurar-se-á mostrar a área de atuação dessas políticas, os seus promotores, os seus interesses e as justificativas em promover essas políticas. A literatura disponível sobre as diversas normas e legislações regionais também será analisada. Após a apresentação do conceito de segurança humana, no primeiro capítulo, e do enquadramento internacional para os refugiados no segundo capítulo, o terceiro e quarto capítulos serão divididos em função das dimensões que estruturam o conceito de 
“segurança humana”. O aprofundamento das subdimensões do conceito vai ser efetuado consoante a pertinência para a realidade de cada país. No terceiro capítulo, analisar-se-á o caso do Canadá, onde avaliaremos a aplicação da segurança humana nos documentos jurídicos e legislativos, nas políticas e critérios de seleção nas candidaturas ao estatuto de refugiado. Em seguida, indagaremos a utilização 



10 

do conceito nas políticas de integração com base nas dimensões da “segurança humana” socioeconómicas e pessoal, os programas e serviços de integração. A dimensão socioeconómica estará dividida em cinco áreas: o acesso à saúde, o acesso à educação, as condições de vida e habitação, o acesso ao emprego e a integração sociocultural. A dimensão pessoal dedicar-se-á às condições de detenção dos refugiados  No quarto capítulo, examinar-se-á o caso da Polónia onde apresentaremos o sistema de proteção dos refugiados. Em primeiro lugar, apresentaremos os atos jurídicos e documentos legislativos em matéria de refugiados, concretamente as políticas de migração e asilo referentes aos refugiados e requerentes de asilo e o processo e candidatura de seleção dos mesmos. Em seguida, nos concentramos nos tipos de proteção internacional que são aplicados no país. Por fim, apresentaremos os direitos concedidos através dos serviços de integração e os programas de receção e assentamento, bem como as condições de acolhimento através da análise do acesso ao mercado de trabalho, à habitação, à saúde, à educação e as condições dos refugiados detidos, baseando-nos nas dimensões socioeconómicas e pessoal da “segurança humana”. 
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1 Enquadramento teórico conceptual de “segurança humana”  Neste capítulo procuraremos assinalar como surgiu o conceito de “segurança 

humana”, assim como, a sua evolução, procurando colocar em evidência a evolução paralela de uma agenda académica de “segurança humana”, e de uma agenda política de 
“segurança humana” por parte de organizações internacionais como as Nações Unidas e de Estados como o Canadá. Contudo, o surgimento do conceito não pode ser entendido à parte do contexto internacional em que a mudança ocorre. Iremos, portanto, aflorar a mudança do fenómeno da segurança internacional. O nosso quadro analítico apoia—se nas ameaças à “segurança humana” identificadas por Tadjbakhsh e Chenoy (2007) as quais iremos expor abaixo. 1.1 Da “segurança tradicional” à “segurança humana”: o contributo académico O conceito de segurança tradicional, por norma preocupa-se com o Estado ou o uso militar da força, sendo que a investigação nessa área foca-se na forma como as relações podem ser alteradas por determinados atos na política. No final da guerra fria, essa conceção vai ser revista pelos académicos e pelos formuladores de política. A área da segurança é caracterizada por uma profunda divisão e, também por não ter uma visão comum na construção da teoria.  Nessa divisão o realismo e o liberalismo se destacavam como as principais teorias durante muitas décadas (Tadjbakhsh e Chenoy 2007,72-73).  Por um lado, o realismo era o paradigma dominante durante a guerra fria, com grande influência na diplomacia, no processo de formulação de política e nas questões de segurança (Ayoob 2002). Estes pressupõem que o Estado-Nação é o principal ator das relações internacionais, e que o que Estado é o único ator unificador, cujas aspirações são constantes, pois os Estados preferem sempre a maximização da segurança. Além disso, os 



12 

teóricos do realismo defendem que os Estados vivem num contexto de anarquia5, isto é, não 
há uma entidade superior que os “comande” internacionalmente (Tadjbakhsh e Chenoy 2007, Antunes e Camisão 2017, David e Roche 2003).  Por outro lado, o liberalismo é um paradigma que se baseia no argumento moral para assegurar que o direito das pessoas a vida, liberdade, e propriedade é o maior objetivo do governo. Assim, o bem-estar dos indivíduos é o principal pilar de um sistema político justo logo. Construir entidades que protejam a liberdade individual limitando e controlando o poder político tornou-se a principal preocupação dos mesmos (Meiser 2017). A teoria liberal também tem uma imagem pluralista, na qual diversos atores estatais e não estatais desempenham funções significativas na política mundial (Viotti e Kauppi 2012).  Porém, apesar de os realistas acreditarem que a sua teoria é a que melhor descreve a política mundial dos governantes, o realismo não foi capaz de prever ou de explicar o fim da Guerra Fria (Antunes e Camisão 2017). Como argumentam as autoras Tadjbakhsh e Chenoy (2007), a teoria realista por ser centrada no Estado, é incapaz de explicar as guerras civis atuais, que são a forma mais comum de conflito armado (Tadjbakhsh e Chenoy 2007,74). Essa ideia é também defendida por Mohammed Ayoob (2002), que referiu que é bastante surpreendente que a maioria dos defensores do paradigma realista ou neorrealista, o vejam como o mais apropriado para explicar as realidades internacionais da era pós-guerra fria, quando estes ignoram a situação de segurança dos países “do terceiro 

mundo”, que é onde se encontra a maioria dos países do “sistema internacional” e também, onde ocorre a maioria dos conflitos (Mohammed Ayoob 2002,123). A teoria liberalista também se demonstrou incapaz de explicar o mundo pós-guerra 
fria ao “manter a confiança na possibilidade de uma sociedade internacional baseada nos Estados como os principais referentes”, quando se afere importante manter a segurança focada nas pessoas (Tadjbakhsh e Chenoy 2007,74).                                                   5 A anarquia neste contexto, implica que a relações internacionais são definidas pela incerteza, na qual um Estado nunca está seguro das intenções dos outros Estados, e em que a segurança implica estar seguro das ameaças externas, que é algo que só pode ser alcançado com o aumento das capacidades militares). (Tadjbakhsh e Chenoy 2007, Antunes e Camisão 2017, David e Roche 2003).  
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Na era pós-guerra fria, a consciência da mudança de ameaças transnacionais, internacionais e intraestatais, a propagação de “conflitos a quente” mudou o ambiente da política internacional, mais especificamente o campo da segurança (Glasius e Kaldor 2005 e Brandão 2005)), desafiando também os formuladores de política a pensar de forma mais ampla e a reconsiderar o mundo e o papel dos atores estatais tradicionais (Carafano 2006). A queda do muro de Berlim, a desintegração da URSS, o aumento da desigualdade, dos conflitos, das violações atrozes de direitos humanos, da migração forçada, são exemplos destas mudanças (Alkire 2003 e Basumtwi-Sam 2008).  Não obstante, com o fim da política bipolar que nublava a relação entre países, a capacidade das organizações de enfrentar essas ameaças também aumentou, assim como a colaboração entre agências, governos e a elaboração de objetivos comuns. Nesta senda, emergiu uma crescente insatisfação sobre a utilização do conceito de segurança tradicional com o quadro concetual adequado para a compreensão do mundo contemporâneo (Tadjbakhsh e Chenoy 2007). Os argumentos utilizados relacionavam-se com a existência de conceitos mais amplos de segurança, de ameaças não militares e distintas das unidades de referência estatais, assim como a existência de novos atores e vulnerabilidades (Fukuda-Parr e Messineo 2012).  Surge, neste contexto, a noção de “segurança humana” como uma possível resposta aos novos desafios colocados à comunidade internacional e os estudos de segurança (Krause 2004,2007 e Carafano 2006). Alguns teóricos defendem que o conceito 
“segurança humana” é fruto do desenvolvimento teórico na área de segurança. A 
“segurança humana” pretende tornar “o indivíduo, e não o Estado, o objeto de segurança”, utilizando o argumento de que as visões tradicionais de segurança “não demonstram adequadamente como a insegurança pessoal e a falta de liberdade causam conflitos 
interestaduais” (Tadjbakhsh e Chenoy,74). Porém, Glasius e Gasper afirmam que desde as cidades-estados gregas e dos tempos romanos até à revolução francesa, a segurança dizia respeito ao indivíduo e, por isso não era necessário apelidá-la de “segurança humana”, logo, foi apenas no século XVIII que a segurança do Estado começou a cristalizar-se, ou 
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seja, o termo é fruto de circunstâncias históricas (Glasius 2008, Gasper 2005, Rothschild 1995 e Fukuda-Parr e Messineo 2012).  Assim, o conceito de segurança tornou-se ainda mais complexo, uma vez que visava preservar os homens tanto quanto o Estado, e pretendia também diminuir as ameaças à qualidade de vida, tanto militares como territoriais (David e Roche 2003).  De acordo com Tadjbakhsh e Chenoy (2007), essa diversidade de ameaças pode ser identificada através da criação de uma estrutura clara do quadro de segurança. Assim, estes autores concluem que “[...] o conceito de “segurança humana” pode fornecer uma estrutura clara do quadro de segurança, onde é capaz de identificar ameaças, evitá-las sempre que possível e mitigar seus efeitos quando ocorrem” (Tadjbakhsh e Chenoy 2007, 14). Por constituir um desvio do conceito de segurança tradicional, a “segurança humana” tem importantes implicações políticas, especialmente no campo da segurança (Fukuda-Parr e Messineo 2012). Como referiu Frene Ginwala, “...pensar na segurança ampliou-se de uma preocupação exclusiva com a segurança do Estado para uma preocupação com a segurança das pessoas. Junto com essa mudança surgiu a noção de que os Estados não deveriam ser o único ou principal referente de segurança. Os interesses das pessoas ou os interesses da humanidade, como um coletivo, se tornam o foco” (CHS 2003,3). Destarte, apesar de outrora ter sido mencionado noutros documentos, o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), constitui o primeiro documento oficial a referir-se à “segurança humana”, traçando voluntariamente os seus contornos de maneira abrangente (Battistela 2002). O relatório menciona que “segurança humana” pode ser descrita como “[…] uma criança que não morreu, uma doença que não se espalhou, um emprego não perdido, uma tensão étnica que não terminou em violência, um dissidente que não foi silenciado. A “segurança 

humana” não é uma preocupação com as armas, mas é uma preocupação com a vida e a 
dignidade humana” (UNDP 1994, 22). Do ponto de vista académico, destaca-se a visão de Fukuda-Parr e Messineo (2012) 
e Bajpai (2003), que argumentam que o termo teve origem nos debates sobre “segurança 
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coletiva” que se realizaram por volta dos finais dos anos 80 e início dos anos 90, ou seja, ao redor do fim da guerra fria.  Contrastando essa visão, James Basumtwi-Sam (2008) considera que a noção de “segurança humana” surgiu como parte do paradigma de desenvolvimento humano, com o objetivo de redefinir o nexo entre desenvolvimento e segurança. O relatório referiu-se ao conceito de “segurança humana”, podendo ser abordado como “[...] tendo dois aspetos principais. Em primeiro lugar, a segurança de ameaças tão crônicas como a fome, a doença e a repressão. Em segundo lugar, significa proteção contra interrupção súbita e dolorosa nos padrões da vida diária” (UNDP 1994, 23). O relatório do PNUD também incluí uma lista de ameaças à “segurança humana”. Estas incluem segurança económica, pessoal, alimentar, ambiental, de saúde, política e comunitária (Idem,25-33). A noção de “segurança humana” engloba de uma só vez os seguintes componentes ou dimensões, como apresentado em PNUD (1994, 24-32) e também em Battistela (2002): 
• segurança económica (ausência de pobreza); 
• segurança alimentar (acesso a recursos alimentares); 
• segurança sanitária (acesso a cuidados de saúde e proteção contra doenças); 
• segurança comunitária (sobrevivência de culturas tradicionais e segurança física dos grupos étnicos); 
• segurança pessoal (proteção física contra tortura, guerra, violência doméstica, crimes, uso de drogas, etc.); 
• segurança política (usufruir dos direitos civis e liberdades publicas) O relatório afere ainda, que a “segurança humana” deve ter quatro características: a universalidade que representa (por ser relevante para pessoas de todos os lugares e em países ricos e pobres); interdependência dos seus componentes; a relevância da ação preventiva (para que possa ser assegurada) e ser centrada nas pessoas (preocupa-se com a forma como as pessoas vivem na sociedade, exercem-se livremente as suas escolhas, se têm acesso a oportunidades etc.) (PNUD, 24). Além de listar vários indicadores de alarme 
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antecipado contra a “segurança humana” que incluem questões de direitos humanos, questões ambientais, questões raciais, questões ligadas à expansão militar, questões religiosas, questões alimentares, entre outras. Com a evolução da globalização, as ameaças a “segurança humana” podem atravessar fronteiras e envolver outros países, e também abrangem todos os níveis sociais, por isso, exigem um nível de resposta conjunta (Fukuda-Parr e Messineo 2012). Entre as ameaças, podemos destacar a instabilidade financeira (associada a transferências internacionais de dinheiro), a insegurança no emprego e na renda (devido à concorrência global), doenças, migração internacional (como resultado de conflitos, repressão política, escassez de recursos; degradação ambiental etc.), crime organizado, e terrorismo transnacional (Idem 2012).De facto, num mundo globalizado e interdependente "não é mais possível defender unilateralmente os interesses de uma determinada nação ou região" (Glasius e Kaldor 2005, 62). Tadjbakhsh e Chenoy (2007) elaboraram, também, uma lista de ameaças à 
“segurança humana” considerando que, no seu componente, são mais abrangentes que as do PNUD. As ameaças podem classificar-se em quatro segmentos principais: socioeconómicas, pessoal, ambientais e políticas.  As ameaças socioeconómicas referem-se à segurança de emprego e renda, acesso de indivíduos a serviços públicos, como por exemplo assistência médica, habitação adequada ou educação. Além das ameaças mais tradicionais do subdesenvolvimento como a pobreza, doenças, e também violência estrutural etc. As ameaças de segurança pessoal são aquelas que vão para além da criminalidade, ou seja, às perceções individuais e medos como o de perder o emprego. Estas também abrangem ameaças do próprio Estado como tortura física, guerras, terrorismo, entre outros. As ameaças ambientais incluem não só as que degradam o meio ambiente, mas também aquelas que impactam as pessoas e aumentam a sua vulnerabilidade, como a poluição ou os desastres naturais e as ameaças políticas compreendem violência resultante de conflitos, violações dos direitos civis e direitos humanos, comportamento arbitrário, serviço civil corrupto, entre outras (Tadjbakhsh e Chenoy,14-15). 
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A razão pela qual escolhemos os segmentos socioeconómico e pessoal como dimensões de análise da nossa investigação, prende-se pelo facto de estas serem as que consideramos que melhor abrangem as áreas de integração do refugiado nos países em estudo. No seguimento socioeconómico temos o acesso a saúde, a acessibilidade ao emprego, o acesso a educação, a integração sociocultural e condições de vida e habitação e o seguimento pessoal incluí a segurança física, e as condições dos refugiados detidos.  1.2 A evolução da “segurança humana” através das práticas dos atores internacionais O conceito de “segurança humana” tornou-se, assim, usado na procura de novas agendas internacionais e nacionais de segurança e desenvolvimento no pós-guerra fria dos governos e das instituições internacionais, e de debate por parte dos académicos (Fukuda-Parr e Messineo 2012).  Este foi utilizado por organizações internacionais como as Nações Unidas, a União Europeia (UE), e algumas instituições africanas, assim como, por países como o Japão, a Noruega e o Canadá. Portanto, a “segurança humana” desempenha atualmente um papel bastante significativo como base orientadora das políticas externas. Ele também foi explicitamente elaborado como uma agenda para a Cimeira de Copenhaga, na qual foi esperada uma extensa discussão sobre o dividendo da paz (Tzifakis 2011, King e Murray 2001 e Krause 2007). Do lado teórico, académicos como Ayoob (2002,121) afirmam que a tentativa de ampliar o conceito de segurança criou um importante dilema nas Relações Internacionais. Visto que, apesar da definição tradicional realista ser inadequada para explicar a natureza multidimensional dos problemas atuais do “sistema internacional”, o “alargamento indiscriminado do conceito de segurança” o tornará muito holístico e, consequentemente, inútil como ferramenta política.  Correspondentemente, Alkire afirma que, pelo facto do conceito ser muito amplo, 
“para aqueles que vêm de uma abordagem de segurança do Estado, a amplitude da 

“segurança humana” é difícil de ponderar e até abordagens mais restritas à segurança são 
rotineiramente descartadas” (Alkire 2003,22). Segundo a autora o conceito é pouco 
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organizado, muito amplo, vago e com muito pouca significância para abordar os componentes de “segurança humana” (Idem 2003). Por outro lado, Don Hubert (2004) defende o conceito, alegando que o mesmo tem efetivamente relevância e impacto político, utilizando como exemplo o Canadá e o uso da 
“segurança humana” na convenção para proibição de minas terrestres e o estabelecimento do Tribunal penal internacional (TPI). P. H. Liotta afirma que, embora haja multiplicidade de questões no conceito que possam ser conflituantes, essa situação não deve levar a perda de significância do conceito, mas sim à examinação das formas de segurança mais relevantes e corretas a todos os níveis (mundial, nacional, regional etc.). Oberleitner (2005) argumenta que mesmo os teóricos que questionam a utilidade da “segurança humana” como ferramenta política, reconhecem a sua importância para um grupo de entidades e o incentivo de diversas atividades centradas no indivíduo que o conceito traz.  Rolland Paris (2001) declara que o discurso da “segurança humana” é atualmente regido por circular discussion (debate circular) em torno de definição. O autor argumenta que, desse modo, a imprecisão que constitui a “segurança humana”gera uma problemática para o estudo académico, dada a incapacidade de separar analiticamente os componentes do conceito, tornando impossível a determinação de relações causais.  Segundo Buzan, a “segurança humana” não tem nenhum valor analítico claro e confunde a segurança internacional com a segurança social e as liberdades civis. Portanto, a “segurança humana” apresenta, “uma visão reducionista da segurança internacional” e, por isso, tem uma usabilidade académica limitada. No entanto, também menciona que o conceito pode permitir a discussão de questões de direitos humanos que antes eram consideradas sensíveis. A esse respeito, Thomas (2000) afirma que a “segurança humana” é um conceito de integração que permite uma interconexão ou ponte de ameaças específicas do setor a pessoas no sistema internacional, ao invés de Estados. Isto é, a provisão de necessidades materiais básicas e a realização da dignidade humana, incluindo uma participação ativa na vida da comunidade ou emancipação de estruturas de poder opressivas de origem global ou local. Assim, a utilidade final do conceito é a aplicação prática do conhecimento às interconexões entre ameaças. 
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 Por não ter uma definição consensual, a “segurança humana” possibilita questionamentos de assuntos mais amplos e profundos que, por norma, são superficiais nos estudos de segurança (Grayson 2004). Correspondentemente, Kanti Bajpai (2004) refere que as ameaças à segurança variam ao longo do tempo e, por isso, uma definição concetual precisa e universal é uma ideia equivocada. Em adição, afirma que sendo a 
“segurança humana” uma ciência política, deve concentrar-se no controlo de ameaças e as possíveis respostas. Tadjbakhsh e Chenoy (2007,70) defendem que a melhor maneira de definir a “segurança humana” seria “reconhecer o obstáculo intransponível da subjetividade característica das ciências sociais e apreendê-lo como um conceito em movimento adaptado a situações em movimento, em vez de adotar abordagens de segurança imutáveis como 
estática em um mundo cada vez mais móvel”. Entretanto, o conceito de “segurança humana” foi mencionado no Japão pela primeira vez em 1995, pelo anterior Primeiro Ministro japonês na Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, ou seja, um ano depois de ter sido mencionado no relatório do PNUD. O Governo Japonês adotou uma visão mais compreensiva de “segurança humana” baseada em valores asiáticos e com foco na abordagem ampla de “segurança humana”  (freedom from want) que se centra nas ameaças militares ou tradicionais (Korkietpitak 2012), e também advogou o uso de cooperação para o desenvolvimento como um instrumento para promovê-la no país (Fukuda-Parr e Messineo 2012). Foi somente em 1998 que a “segurança humana” foi introduzida como prioridade política do governo japonês (Korkietpitak, 2012). O governo japonês observava o conceito de “segurança humana” da mesma forma que via o conceito de desenvolvimento humano. Eles concentram-se nos esforços para impedir que vidas humanas e o bem-estar humano sejam intimidados por ameaças transnacionais. Isto é, o freedom from want para poder melhorar a vida dos indivíduos, e aumentar os esforços para combater as ameaças não tradicionais (Tadjbakhsh e Chenoy 2007). A conceitualização japonesa do termo, apesar de se aproximar da definição utilizada pelo PNUD, teve menos apoio que a do PNUD ou do Canadá.  
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No entanto, o Governo de Canadá, especificamente, o ex. Ministro dos Negócios Estrangeiros canadiano Lloyd Axworthy referiu-se à noção de “segurança humana” em 1995 e definiu-a como “a proteção de indivíduos contra ameaças acompanhadas ou não de violência; uma empresa dedicada à construção de uma sociedade global, uma sociedade onde a segurança do individuo é o centro das prioridades internacionais está a tornar-se na motivação da ação internacional" (citado em David e Roche, 2003,113). Suhrke (2004) 
descreve o termo como “inicialmente estagnado” que pode atrair atenção nos círculos académicos, mas que perdeu a atração para os formuladores de política. Paris (2001) critica a definição do Canadá da “segurança humana” alegando que a mesma é ampla e aberta. Foi num artigo publicado em 1997 que Axworthy introduziu realmente o tema na política canadiana e defendeu uma visão mais abrangente da segurança, que ultrapasse a dimensão militar, integrando preocupações económicas e de direitos humanos (Bosold e Werther 2005). O Canadá adotou a definição estreita da “segurança humana”, a freedom from fear. A política de “segurança humana” do Canadá baseia-se em cinco prioridades: a segurança pública, a proteção dos civis, a prevenção de conflitos, responsabilidade e governança e operações de preservação da paz.  No contexto das Nações Unidas (ONU), o termo foi inicialmente utilizado na Agenda da Paz de 1992, que deu ênfase ao “papel especial e indispensável da ONU numa abordagem integrada de “segurança humana" (Tadjbakhsh e Chenoy 2007,25). O Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD de 1999 retomou o tema “segurança humana” e defendeu ações dirigidas para proporcionar a “segurança humana” durante crises económicas, bem como para reduzir outras causas de insegurança humana, como crime global, degradação ambiental e restrição de diversidade cultural (Alkire, 2003; PNUD, 1999).  Porém, foi somente em 1999 que Kofi A. Annan adotou uma agenda de “segurança 

humana” quando apresentou um relatório na Cimeira do Milênio, cujo conteúdo se baseava 
“segurança humana” e apelou à comunidade internacional a trabalhar para alcançar os 
objetivos de ‘freedom from fear’ e ‘freedom from want’ (Annan, 2000).  Um marco importante para a construção do conceito de “segurança humana” foi o surgimento da Comissão independente de Segurança Humana (CHS) criada por iniciativa 
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do Governo Japonês. A comissão foi inicialmente presidida por Amartya Sen e Sadako Ogata e pretendia desenvolver o conceito de “segurança humana”, nomeadamente aferir a sua interligação com as abordagens políticas a questões como conflitos armados, pobreza, refugiados, pessoas internamente deslocadas, conflito e comércio e fazer recomendações que sirvam de diretrizes para a comunidade internacional possa agir (Akiyama, 2004). A 
comissão também lançou o debate sobre a “responsabilidade para desenvolvimento” (Tadjbakhsh e Chenoy 2007). 

No seu Relatório final “Human Security Now”, a Comissão de Segurança Humana propôs uma definição que vai em grande parte de encontro à do Relatório de Desenvolvimento Humano de 1994, mas que procurou preencher o fosso entre a definição 
“ampla” e “estreita”, e também tornar-lhe mais precisa (Fukuda-Parr e Messineo 2012 e Oberleitner 2002,2005).  A Comissão definiu a “segurança humana” como “a proteção do vital core (essência) de todas a vidas humanas de mareira que melhorem as liberdades 
humanas e a realização humana” (CHS 279). O relatório proporciona uma articulação bem detalhada de uma conceção enraizada na teoria e na discussão e argumenta que a “segurança humana” aborda as condições que ameaçam a sobrevivência, a dignidade humana e a continuação do quotidiano. A definição do relatório destaca tanto as ameaças de natureza crítica quanto as generalizadas que deviam estar incluídas na noção de “segurança humana” e também enfatizou que a segurança do Estado e a “segurança humana” são "mutuamente reforçadas e dependentes de cada de outros' (CHS 2003,6-24, Martin e Owen 2008 e Fukuda-Parr e Messineo 2012). Contudo, o relatório foi altamente criticado por diversos atores, tendo um deles mencionado 
que o relatório “foi escrito de idealistas para idealistas” (Martin e Owen 2008). 1.2.1  O debate conceptual sobre a “segurança humana” A “segurança humana” pode ser categorizada em sentido amplo e estreito. A abordagem ampla refere-se à vulnerabilidade de forma geral, por isso, inclui todo o tipo de ameaças como a fome, a violência, a degradação ambiental, a violência política, a crise económica, doenças, desemprego e desastres naturais e de todas as fontes (Fukuda-Parr e Messineo 2012). Esta definição é empregue por alguns Estados e instituições como o Japão, 



22 

a Comissão de Segurança Humana, o PNUD, o Conselho Europeu, e o Grupo de Barcelona, bem como alguns teóricos como Tadjbakhsh e Chenoy (2007), King e Murray (2001), Thomas (2000), Ramesh Thakur (1997) e Annan (2000). Na sua definição mais abrangente, a “segurança humana” incluí duas abordagens ou visões: o freedom from fear (liberdade do medo) e o freedom from want (liberdade de querer) que também foram introduzidas pelo Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas (UNDP 1994,23). A primeira indica, de forma geral, a ideia de libertar-se da violência, da guerra, do conflito e a segunda representa a ideia de libertar-se da pobreza, da fome e das desigualdades sociais.  Uma terceira componente freedom to live in dignity (liberdade para viver de forma digna) foi apresentada no relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas em 2012 (ONU 2012, A/66/763). Consideramos freedom to live in dignity como um meio de ligação entre as duas outras componentes, na medida em que esta componente tem implicações diretas e indiretas nas outras. Conforme argumenta Tadjbakhsh e Chenoy (2007), uma definição ampla é 
importante porque possibilita a alteração do “ethos” (hábito), levanta questões que são consideradas secundárias para os estudos de segurança tradicional, e também incentiva medidas abrangentes que podem ser aplicadas nas questões da vida quotidiana, que apesar de subjetivas são de grande importância. As autoras definem a “segurança humana” como 
“a proteção de indivíduos de riscos para sua segurança física e psicológica, dignidade e bem-estar”. Sendo “um ambiente que proporciona aos seus membros “segurança 

humana”, aquele que proporciona aos indivíduos a possibilidade de levar vidas estáveis e 
autodeterminadas” (Tadjbakhsh e Chenoy 2007,3). De igual forma, Gasper argumenta que para obter um programa de políticas e pesquisas concreto e preciso não é necessário instaurar uma abordagem estreita de 
“segurança humana”, isto porque uma abordagem estreita não significa coerência analítica. Os teóricos que apoiam esta visão da “segurança humana” reconhecem a definição com o seu valor agregado, indo além das clássicas ameaças violentas. Thakur entende a 
“segurança humana” como "a qualidade de vida das pessoas que pertencem a uma 
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sociedade ou política" e, considera como ameaça a segurança qualquer coisa que destrua a qualidade de vida das pessoas (Thakur 2004,348).  De igual forma, Dominique David refere-se a “segurança humana” como “a união de proteção contras eventuais violências à 

salvaguarda perante ameaças cronicas” (David e Roche 2003). Caroline Thomas (2000) defende uma definição ampla de “segurança humana” que inclua necessidades e matérias básicas, à realização de dignidade humana e prática democrática. MacLean (2004) salienta que a “segurança humana” não denota apenas questões de benefícios individuais como saúde ou educação, mas também envolve proteção contra a violência desestruturada que acompanha vários aspetos da segurança não-territorial, como a violência decorrente da migração em massa. Acharya (2004) concebe a“segurança 

humana”, com base na dimensão dos direitos do individuo, nos custos de vidas humanas nos conflitos violentos e na necessidade de se concentrar nas necessidades humanas. Por sua vez, Basumtwi-Sam (2008,18) afirma que “limitar a “segurança humana”a custos observáveis e as consequências de violência direta se desvia do propósito original do 
conceito”. Kofi Annan (2000) concebeu a “segurança humana” no seu relatório “We the People” como um conceito que abarca muito mais do que a ausência de conflitos violentos, abrange os direitos humanos, a boa governança, o acesso à educação, o acesso aos cuidados de saúde e assegura que cada indivíduo tenha oportunidades e escolhas para atingir seu próprio potencial.  Afirmou, ainda, que cada passo nesta direção é também um passo para reduzir a pobreza, alcançar o crescimento económico e prevenir conflitos. Libertar-se do medo e ter liberdade de querer é chave para as gerações futuras herdarem um ambiente natural saudável. Hampson (2004) alega que definições amplas também fornecem "solução integrada para questões multifacetadas" e implicam um diálogo interdisciplinar útil. O autor também afirma que a “segurança humana” representa “um anseio comum que visa a progressão e promoção do direito dos homens, nomeadamente a garantia que os indivíduos cuja a segurança física e bem-estar estejam em perigo possa ser posta em segurança” (Hampson 2002,4). 
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Por outro lado, a abordagem estreita limita a conceção da “segurança humana”, a proteção de indivíduos e as ameaças de violência, mais especificamente a violência política organizada, assim como a definição no sentido amplo. Estes reconhecem ainda que essas ameaças estão associadas à pobreza, à falta de capacidade do Estado de prover segurança, etc.  As suas principais preocupações são a consolidação da paz, a prevenção e a resolução de conflitos e a assessoria em caso de emergência. Este conceito foi utilizado pelo Canadá, pela Human Security Network (Rede de Segurança Humana), nos Relatórios Anuais de Segurança Humana e por diversos teóricos como MacFarlane e Khong (2006), Krause (2004), Mack (2004) etc. Contudo, se a visão estreita pode realmente servir ao seu propósito em garantir resultados frutíferos é, ainda, uma incógnita.  Autores como Krause (2004), Macfarlane e Khong (2006), Mack (2004), Newman (2010) e Tzifakis (2011) argumentam que não existe uma razão especial para privilegiar a definição ampla (freedom from want), pois a definição ampla dificulta o estabelecimento de prioridades políticas, enquanto que a abordagem estreita (freedom from fear) possui mais clareza conceitual e rigor analítico. Em adição, afirmam estes autores, as definições mais focadas na proteção tiveram mais sucesso na implementação da sua agenda, como foi o caso do Canadá e do Japão. Buzan, Weaver e Wilde também criticam a abordagem ampla por ser incoerente (Alkire 2003). De acordo com Krause (2004, 2007) a abordagem restrita da “segurança humana”, procura garantir a segurança de indivíduos contra ameaças diretas a sua integridade física e satisfação de necessidades básicas. Estas incluem conflitos armados, abusos dos direitos humanos, insegurança pública e crime organizado. Além do mais, o autor afirma que uma definição restrita é justificada pela sua qualidade analítica e política de aplicabilidade, ao contrário da definição abrangente de “segurança humana” que o autor considera uma "inútil lista de compras de ameaças" (Krause 2007,5).  O autor assegura que “segurança 

humana” é um elemento fundamental para obter uma agenda poderosa, mas que deve limitar-se à freedom from fear (liberdade do medo), uma vez que, incluir a freedom from want, tornaria o conceito numa lista interminável. Por exemplo, Krause não entende porque 
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aplicar o analfabetismo à “segurança humana” deveria estar ajudando a formulação de políticas (Krause, 2004). Edward Newman (2004, 2010) salienta que a perspetiva de segurança tradicional 
deixa de fora “um projeto normativo útil”, porém, uma definição de “segurança humana” mais abrangente pode não ser útil, porque gera uma infinidade de variáveis, sendo que muitas inseguranças humanas são causadas pelas questões além da influência de 
indivíduos. Da mesma forma, Mack (2004,49) refere que “misturar uma ampla gama de danos diferentes sob a rúbrica de insegurança humana não tem nenhum propósito analítico. O autor também alega que, embora uma definição ampla do conceito não tenha valor analítico, é importante ampliar o conceito de segurança para longe do Estado, dado que são os próprios Estados que ameaçam os cidadãos e, portanto, não podem protegê-los (Idem 2004). Macfarlane e Khong também se opõem ao alargamento da “segurança humana”, porque na opinião dos autores tornaria a priorização difícil e, posteriormente, incontrolável (Macfarlane e Khong 2006). Eles argumentam que o excesso concetual da definição ampla, torna-a analiticamente inútil. Apesar das diferentes prioridades e da natureza das ameaças, existem pontos em comum entre as duas conceções. Primeiramente, é o desejo de ver a segurança além da prerrogativa do Estado, e incluir preocupações com o indivíduo. Em segundo lugar, é a visão da segurança como interdependência entre a segurança dos indivíduos e a dos sistemas. Isto é, os seres humanos tornam-se um ponto de interesse nacional e global. Por último, é a expansão da noção de violência, que vai além das ameaças físicas para casos como subnutrição extrema, abusos dos direitos humanos, etc. (Tadjbakhsh e Chenoy 2007). 

A propósito dessa divisão houve tentativas de “superá-la”. Owen (2004, 384) propôs uma definição baseada em limite, que procura unir tanto a visão estreita quanto a ampla de “segurança humana”, ao mesmo tempo que permite ter flexibilidade entre as mesmas.  O autor conceitua a “segurança humana” como um conceito que limita as ameaças por gravidade e permite que todos os danos sejam considerados, quando atingem um certo limiar de impacto humano. (Thakur e Newman 2004,4) também propuseram uma definição 
baseada em limite, em que “a “segurança humana” está preocupada com a proteção de 
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pessoas contra perigos críticos e que ameacem a vida, independentemente da fonte, de ser dentro ou fora do Estado, diretas ou estruturais”. King e Murray (2001, 592) concentraram-se no aspeto de vulnerabilidade da 
“segurança humana” e com base num modelo quantitativo definiram a “segurança 

humana” como o número de anos que um indivíduo viveu fora de um estado de pobreza generalizado. Os autores apresentaram um índice de “segurança humana” que inclui apenas as dimensões do bem-estar que foram tão importantes para o indivíduo ao ponto de lutar ou colocar a sua vida em risco.  Estes são: saúde, democracia, educação, liberdade política e pobreza. Kanti Bajpai (2003,94) propõe a construção de uma "auditoria de 
“segurança humana” que inclua medidas de ameaças diretas e indiretas, segurança e liberdade corporais individuais", assim como medidas de capacidade das diferentes sociedades para lidar com essas ameaças. Paris (2001) procurou tornar o conceito mais estreito e preciso e sugere que a 
“segurança humana” não seja considerada um conceito, mas sim uma categoria de pesquisa nos estudos de segurança sobre ameaças militares e não militares a sociedades, grupos e indivíduos. O autor classifica os estudos de segurança numa matriz de dois por dois com um eixo que distingue estudos envolvidos exclusivamente com ameaças militares, de estudos de ameaças não-militares, como por exemplo as crises ambientais e o outro eixo distinguem os estudos que concebem o Estado como a unidade de análise adequada para estudos de segurança de estudos de segurança para sociedades, grupos e indivíduos (Idem). Roberts (2005) sugeriu uma medida quantitativa da insegurança humana no âmbito 
de “mortes civis evitáveis”. 1.2.2 A operacionalização da segurança humana nas organizações internacionais e no governo Paralelamente, as Nações Unidas promoveram o conceito tanto a nível macro institucional quanto no interior das suas agências e incorporou-o em diversos aspetos do seu mandato pós-guerra fria (Martin e Owen 2010), enquanto que a UE procurou utilizar o conceito de “segurança humana” para redefinir e repensar a sua política de segurança comum (Fukuda-Parr e Messineo 2012). 
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A UNESCO abriu um debate global que revisitou os conceitos de segurança e paz, através do lançamento de uma rede internacional para a promoção da paz e da “segurança 

humana” o Fórum SecuriPax (Tadjbakhsh e Chenoy 2007). Em 2005, dois documentos procuraram clarificar as ameaças à “segurança humana”. O primeiro foi o relatório lançado em dezembro de 2004 do grupo de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudança intitulado 
“A More Secure World: Our Shared Responsibility” que articulou uma nova visão de segurança coletiva inserida no conceito de “segurança humana” (Fukuda-Parr e Messineo 2012). O segundo foi uma agenda de reforma proposta por Kofi Annan em 2005 de nome 
“Towards All Freedom” na mesma plataforma cujo objetivo era restaurar a credibilidade e relevância da ONU nesta nova era de segurança coletiva (Tadjbakhsh e Chenoy 2007).  A resolução da Assembleia Geral da ONU de 2005 "World Summit Outcome” adotou o conceito de “segurança humana” como o “direito das pessoas a viverem em liberdade e dignidade, livres da pobreza e do desespero”. A resolução refere ainda que “todos os indivíduos, em particular as pessoas vulneráveis, têm direito à liberdade do medo e da liberdade de querer, com a mesma oportunidade de aproveitar todos os seus direitos e desenvolver plenamente o seu potencial humano”, e que para isso aconteça eles “vão se comprometer a discutir e definir a noção da “segurança humana” na Assembleia Geral” (ONU AG, 2005). A Assembleia Geral da ONU iniciou, em 2008, um debate temático sobre a 
“segurança humana” e as suas implicações para a própria instituição e os seus Estados-membros (Fukuda-Parr e Messineo 2012). Em abril de 2010, o ex. secretário-geral Ban Ki-moon apresentou à Assembleia Geral o primeiro relatório oficial sobre o conceito, intitulado 
“Human Security”. Este relatório definiu o conceito de forma ampla como "liberdade de medo, liberdade de querer e liberdade para viver com dignidade" (UNDP 2010, 2). A 
Assembleia Geral da ONU adotou em 2010 a resolução “Follow-up to paragraph 143 on Human Security of the 2005 World Summit Outcome”, que teve um grande impacto na 
“segurança humana”.  Na Assembleia Geral da ONU de 2012 adotou-se o segundo relatório do ex. Secretário Geral sobre a “segurança humana”. Este resumia as visões dos Estados 
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sobre a “segurança humana”, e, portanto, teve um grande contributo na implementação da mesma (ONU 2012, A/66/763). Ademais, a Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano (NEPAD) desenvolveu um breve trabalho que abrange a agenda de “segurança humana” em 2002 e uma conferência da Unidade Africana organizada pelo Parlamento sul africano incluiu uma sessão sobre paz e “segurança humana”. A reunião de julho de 2002 da União Africana (UA) e NEPAD também incluiu sessões da sociedade civil sobre “segurança humana” (Alkire 2003).   A nível nacional, o Japão estabeleceu, em 1999, o Fundo Fiduciário das Nações Unidas para a Segurança Humana (UNTFHS) com a Secretaria da ONU para promover uma agenda de “segurança humana”, e para operacionalizar, implementando-o no terreno, com o objetivo de financiar o desenvolvimento comunitário nas áreas da saúde, educação e da agricultura (Carafano 2006 e Fukuda-Parr e Messineo 2012). Assim, a agenda de 
“segurança humana” da política externa do Japão é um complemento às questões de segurança tradicional e não um substituto da mesma. Por sua vez, o Canadá assumiu a “segurança humana” como o paradigma da sua política externa e assumiu o papel de liderança na operacionalização. O quadro da política externa do Canadá manteve um foco distinto na paz, segurança, desenvolvimento e cooperação internacional durante a Guerra Fria (Oberleitner 2002,2005 e Alkire 2003). A conceito permitiu ao Canadá e a Noruega a reafirmação à sua posição como humanitários 
e “ideas powers”, assim como maior independência face as organizações internacionais (Glasius 2008, Alkire 2003). O governo do Canadá e da Noruega criaram a Human Security Network (Rede de Segurança Humana (RSH) em 1999, através dos respetivos ministros de Negócios Estrangeiros, com o objetivo de identificar áreas concretas de ação coletiva e dialogar sobre suas as prioridades numa reunião anual (Krause 2004). O grupo inclui Áustria, Canadá, Costa Rica, Grécia, Irlanda, Jordânia, Mali, Países Baixos, Noruega, Eslovênia, África do Sul (observador), Suíça e Tailândia. A sua visão alinha-se com a visão estreita de s“segurança 

humana”, enfatizando ameaças de violência, repressão e abusos de direitos humanos (Idem 
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2012). A RSH sob a forma de diversas reuniões ministeriais discutiu ao mais alto nível sobre questões de HIV/SIDA, direitos humanos e prevenção de conflitos (Tadjbakhsh e Chenoy 2007). A Rede de Segurança Humana procurou “fortalecer a segurança humana com vista a criar um mundo mais humano, onde as pessoas possam viver em segurança e dignidade, livres do desejo e do medo e com oportunidades iguais de desenvolver plenamente seu 
potencial humano” (Paris 2001).  Rolland Paris critica esta definição alegando que 
“sentimentos incorporados nestas declarações são honrados, mas pouco esclarecem o significado ou limites do conceito de segurança humana” Paris (2001,99). A cooperação entre esses países, através de campanhas ad hoc, levaram a notáveis êxitos como a assinatura da Convenção de Ottawa para a proibição de minas terrestres antipessoais (1997) e a criação do Tribunal Penal Internacional (TPI) (Idem 2007). O Canadá também criou a International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) em 2000, 
lançando o debate sobre a “responsabilidade de proteger” (Kotsopoulos, 2006). 1.2.3 Visões contestadas da “segurança humana” Entretanto, apesar do conceito de “segurança humana” ser utilizado ativamente em organizações, governos e na academia (Oberleitner 2002,2005), não existe a definição consensual do mesmo. À luz da análise anterior, atualmente não há uma definição consensual de “segurança humana” (Tadjbakhsh e Chenoy 2007). Ao tentar fornecer um quadro concetual coerente para a “segurança humana” que permita respostas políticas a novas ameaças, Alkire considera que o seu objetivo é salvaguardar o vital core (o essencial) da vida humana das ameaças críticas, de forma consistente com a realização humana a longo prazo. (Alkire, 2003).  O termo vital core não se refere a precisão, mas sim, a um conjunto básico de funções ligadas à sobrevivência, aos meios de subsistência e à dignidade. Isto implica que, embora as organizações que se ocupam da proteção da “segurança humana” não sejam capazes de proteger todos os aspetos do bem-estar humano, elas, no mínimo, se concentrarão na proteção dos elementos mais importantes. A definição de Alkire, contrariamente a outras, mantém o foco tanto na pobreza quanto na violência, assim como o princípio mencionado 
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na definição de PNUD de 1994 (centrar nas pessoas), possuí várias dimensões e sugere 
que “objetivo normativo da segurança humana seja especificado e traduzido em políticas e 
projetos operacionais” (Alkire 2003).  Fukuda-Parr e Messineo (2012,1) definem a “segurança humana” como o “conceito que identifica a segurança das vidas humanas como prioridade central da política de segurança nacional e internacional” e, portanto, aquele que melhor se adequa para compreender as vulnerabilidades do ser humano.  Mahbub ul-Haq (1997,79) entende a 
“segurança humana” como sendo “(…) para as pessoas, não apenas o território, para o indivíduo, não apenas para a nação, através do desenvolvimento, não através de armas; de todas as pessoas em todos os lugares em suas casas, empregos, ruas, comunidades e 
meio ambiente”. Segundo o autor, a maioria dos conflitos ocorre dentro dos Estados ao invés de entre Estados. Correspondentemente, Trachsler afirma que as ameaças pós-Guerra Fria são mais prováveis de ocorrer dentro o Estado que entre Estados. Tendo ressurgido nos anos 1990 as tensões religiosas políticas, étnicas e económicas, assim como diversos Estados falidos que resultaram em conflitos violentos ocorreram na esfera intraestatal, onde eles são particularmente ameaçadores qualidade de vida e a própria vida da população (Trachsler 2011). Além disso, de forma a prevenir que os indivíduos sejam ameaçados por uma economia globalizada, é necessário compreender as estruturas e relacioná-las com o conceito de “segurança humana”, caso contrário as pessoas podem sofrer (Thomas 2000). Do ponto de vista de Peter Chalk, a maioria de ameaças como a fome, doenças, migração e tráfico de drogas já não podem ser controladas pelas entidades estatais, por serem invisíveis e também tendem a ameaçar mais aos indivíduos que aos Estados. A esse respeito, Shakur (1997) argumenta que essas ameaças variam de fatores internos (conflitos, abuso de direitos humos, instabilidade política etc.) a fatores externos como a crise financeira internacional, ou a globalização. De igual forma, devido à complexidade de fatores que a “segurança humana” aborda, a segurança no sentido tradicional mostra-se incapaz de lidar inadequadamente os assuntos de segurança (Rothschild 1995). 
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A abordagem atual de segurança ampliou os conceitos de segurança no sentido tradicional que antecederam e coexistem em quatro direções: para cima (para a segurança de grupos e indivíduo), para baixo (para a segurança dos sistemas internacionais), horizontalmente (da segurança militar à política, econômica, social ou humana) e em todas as direções (para cima para as instituições internacionais, para baixo para o governo local, para as ONGs, para a opinião pública e a imprensa e para as forças abstratas da natureza ou do mercado" (Rothschild 1995, 55). Destarte, a “segurança humana” zela, entre outras coisas, para que todos possam ter uma vida digna e ter os seus direitos fundamentais garantidos.  Portanto, é provável que alcance várias áreas relevantes relacionadas com a preocupação global pela segurança. 
Parafraseando Gasper “a segurança humana pode ser tornar uma linguagem global que desempenha um papel importante ao motivar e dirigir a o reconhecimento atenção para o 
reconhecimento, diagnóstico, avaliação e resposta aos eventuais problemas” (Gasper 2008,2).  De igual forma, Oberleitner argumenta que a “segurança humana” irá contribuir normativamente na jurisdição internacional e que tem potencial para se tornar um novo princípio organizador das relações internacionais (Oberleitner 2005). As várias operacionalizações possíveis deste conceito, que vão desde a noção, a teoria e a visão, até à agenda política, aumentam o potencial de alcançar vários campos e áreas e influenciam amplamente as relações internacionais (Fukuda-Parr e Messineo 2012).  Contrastando esse argumento, Fukuda-Parr e Messineo alegam que, apesar da 
“segurança humana” priorizar novas facetas da segurança global como o desenvolvimento, cooperação multilateral, ou o extermínio da pobreza, esta também traz novas 
vulnerabilidades e problemas. A título de exemplo à “vulnerabilidade a violência física e opressão quando o Estado negligência os seus cidadãos, o que resulta na saída de pessoas em massa do país e consequente necessidade da comunidade internacional de proteger essas pessoas dessas situações, vulnerabilidade a ameaças de segurança global como o terrorismo, crises financeiras, desastres naturais etc. vulnerabilidade a outras fontes de 
ameaças além do Estado, entre outros” (Fukuda-Parr e Messineo 2012, 4).  
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Nesta ordem de ideias, existe uma grande confusão entre o conceito de Desenvolvimento Humano e “segurança humana” junto com uma sobreposição entre os conceitos de direitos humanos e “segurança humana” (Martin e Owen 2010). Todavia, o Relatório de desenvolvimento humano de 1994, e de alguns académicos fizeram uma distinção entre esses conceitos. De acordo com Alkire, a “segurança humana”partilha semelhanças concetuais com o desenvolvimento humano como o facto de serem centradas nas pessoas, multidimensionais, e terem amplos pontos de vista sobre a realização humana a longo prazo e abordar a pobreza crónica. Porém, o desenvolvimento humano é um objetivo mais abrangente, alcançável a longo prazo e que pode captar as vontades das sociedades, 
sejam ricos ou “cronicamente” pobres enquanto que a “segurança humana” tem uma finalidade estritamente delimitada (Alkire 2003).  Portanto, o desenvolvimento humano pretende o “crescimento com equidade” e a 

“segurança humana” “um abrandamento com segurança” (Sabina Alkire 2003,7).  Da mesma forma, Marlies Glasius defende que o conceito de “segurança humana” é mais estreito que o de desenvolvimento humano (Glasius 2008). A autora argumenta que esse 
“estreitamento” do conceito de “segurança humana”, por vezes, se deve à preocupação com a atenuação de "ameaças crónicas" e, por outras, com a ênfase na proteção contra a rutura. Porquanto, o desenvolvimento humano é um termo mais otimista, preocupado com tendências ascendentes (Idem 2008,32-33). Neste sentido, os problemas de desenvolvimento criam inseguranças humanas, logo, se efetuarem melhorias nesse setor aumentam a “segurança humana” (Batsumtwi-Sam 2008).  Da mesma forma, Jolly e Ray (2006) afirmam que se não existirem condições mínimas para a “segurança humana” é difícil alcançar o desenvolvimento humano. Alkire também afirma que os direitos Humanos e a “segurança humana” são conceitos similares, pois partilham um conjunto de preocupações universais que incluem a pobreza e a violência (Alkire 2003). Porém, pelo facto da “segurança humana” se focar na exequibilidade, o conceito não tem de necessariamente de tratar todos os direitos humanos da mesma forma.  Do exposto, devido às suas características, a “segurança humana” adquire especial importância no contexto internacional. No entanto, se tivermos em conta as implicações 
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práticas da qual esta resulta, começamos a interrogar-nos sobre o real peso do conceito na comunidade internacional. Indagamos se efetivamente existem mecanismos que o permitam adequar à prática, e se de uma forma geral os Estados realmente têm em conta a noção de “segurança humana” quando surgem eventos que põem em causa os valores da mesma. Os estudos de caso abaixo abordados concorrem para um esclarecimento dessa questão.  1.3 Os limites e críticas à “segurança humana” Assim como há definições abundantes, também há críticas. Na verdade, o conceito é criticado por ter diversas fraquezas, baseadas em argumentos analíticos, teóricos e operacionais. Entre as críticas recorrentes, ressalta-se o facto do termo não ser claro, nem preciso, e de abarcar muitas ameaças e, por não ter medição standard. As críticas concetuais à “segurança humana” concernem o facto de existirem várias definições de 
“segurança humana” e do facto do conceito ser muito amplo. A amplitude de “segurança humana” é um dos fatores de crítica por parte dos académicos como Alkire (2003), Ayoob (2002), Gasper (2008), Mack (2004), Macfarlane e Khong (2006), Khong (2001), Paris (2001). A título de exemplo, Paris (2001,88), alega que 
“as definições existentes de “segurança humana” tendem a ser extraordinariamente expansivas e vagas, abrangendo tudo, desde segurança física até bem-estar psicológico, o que dificulta aos decisores políticos determinar as ameaças prioritárias e eventualmente eliminá-las, e aos académicos pouco senso do que exatamente, deve ser estudado”.  

Conforme Gasper “algumas formulações chegam ao ponto de debater todas a ameaças a 

“segurança humana” em incluídas nos de direitos humanos ratificados, embora isso possa 
diminuir a priorização de ameaças” (Gasper 2008,5).  Tadjbakhsh e Chenoy (2007) também referem que, pelo facto da “segurança 

humana” abarcar os direitos humanos, questões económicas, ambientais e políticas, o termo é bastante criticado sob o argumento de ser muito diverso, ampliar demasiado o termo segurança e resultar na perda do seu valor.  Por outras palavras é “um truque para dar credibilidade a um movimento vago e a uma gíria que poderia ser facilmente manipulada 
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politicamente pelos governos em nome da segurança”. No entanto, King e Murray (2001) contrapõem esse argumento, alegando que a “segurança humana” pode ser entendida um princípio ou conceito organizador. Além disso, a literatura sobre “segurança humana” reconhece que há uma multiplicidade de ameaças, e que estão interligadas, existindo também um limiar abaixo do qual as ameaças não podem ser toleradas.  São esses limites que fazem da “segurança humana” um conceito tão importante, dado que a perceção da segurança tradicional é de natureza muito subjetiva e, por vezes, ignora esses limites. Alkire também afirma que uma forma de aprimorar essas fraquezas é enumerando as ameaças e desenvolvendo respostas as mesmas. Além de não existir uma definição consensual sobre “segurança humana”, o facto de 
ser utilizada por diversos atores (OI’s, governos etc.) e para fins diversos (quadro analítico, política externa, definição de agenda, etc.), só contribuiu para o aumento de críticas em relação a mesma (Fukuda-Parr e Messineo 2012). Conforme Paris, a “segurança humana” não possuí uma definição precisa. O autor compara-a ao “desenvolvimento sustentável”, alegando que todos são a favor, mas poucos sabem o que realmente significa. Em adição, ela é apresentada como sendo concetualmente vazia e com pouca utilidade (Paris 2001). Contrariamente, Tadjbakhsh e Chenoy (2007) justificam que a falta de uma definição fiável para um conceito não reduz necessariamente a sua utilidade, como foi o caso de "desenvolvimento” que recebeu diversas críticas, mas com o passar do tempo foi se estabelecendo na política e na investigação. Grayson (2004) e Suhrke (2004) afirmam que o processo de definir permite reconhecer diversas ameaças (políticas, culturais, económicas etc.), e como resultado ser operacional em múltiplas situações, além de levar a visões mais dinâmicas, progressivas e evolutivas. Carafano critica a agenda de “segurança humana” alegando que a mesma tem o potencial de minar não apenas o modelo de Estado-nação, mas também os princípios de soberania, segurança nacional, e responsabilidade dos Estados.  Na visão do autor, a 
“segurança humana” é uma dramática distorção do direito a estar seguro e argumenta que o conceito vai contra o direito consagrado das nações de securitizar o seu povo e território de ameaças externas (Carafano 2006).A agenda de “segurança humana” também é 
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criticada por desafiar o papel tradicional do Estado como o único provedor de segurança, bem como a própria soberania do Estado no contexto internacional (Buzan 1998, Carafano 2006, Trachsler 2011). Autores como Carafano (2006), Martin e Owen (2010) argumentam que as Nações Unidas ao perseguirem uma agenda de "segurança humana", não pretendem complementar a segurança nacional, mas sim, desviar o seu foco de relações estatais para a proteção de grupos de pessoas "baseada numa infinidade de necessidades 
e desejos”.  James Carafano (2006,2) David e Roche (2003) mencionam que a própria ideia de 
“segurança humana” conduz à ingerência internacional, visto que o conceito prima pela proteção das populações em detrimento a soberania dos Estados. Já Daniel Trachsler (2011) afirma que não há acordo em relação ao papel do Estado, que tanto pode assegurar a segurança dos cidadãos como ameaçá-las. O autor argumenta ainda que o conceito de 
“segurança humana” não se materializou, pelo contrário, foi a segurança do Estado que reganhou importância após o 11 de setembro, além da crescente competição 
geoeconómica e geopolítica e, fragmentação do “sistema internacional” (Idem 2011).  Esta situação é visível pela diminuição da utilização do conceito pela ONU e pelo Canadá um dos seus principais defensores (Martin e Owen 2010, Newman 2010).  Mack (2004) refuta essas críticas declarando que são os próprios Estados que constituem uma ameaça à sua população quando não são capazes de fornecer segurança à população. A segurança do Estado e a “segurança humana” não são mutuamente incompatíveis, na verdade, a “segurança humana” complementa mais a segurança do Estado do que a substituí (Trachsler 2011). Paris (2001) alega que o conceito une um conjunto diversificado de atores e abrange diversas perspetivas e objetivos dos mesmos. Porém, essa ambiguidade torna-o num “slogan” eficaz, mas também diminui a utilidade do conceito na construção de políticas ou na pesquisa académica. Do mesmo modo, Mack (2004) diz que a recusa em reconhecer esses autores, atesta uma grande falta de imaginação. Por sua parte, Hampson (2002) afirma que a “segurança humana” conduz a democratização na qual os indivíduos se interessam pela segurança e os Estados apoiam essa decisão. 
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Alguns autores criticam a “segurança humana” por ser “um pretexto para políticas 

hegemónicas e intervenção militares em outros países” (Newman 2010, Jolly e Jay 2006). Por essa razão, alguns Estados são sensíveis ao uso de “segurança humana”, em fóruns multilaterais (Newman 2010).  Owen (2004) contrapõe, referindo que a securitização internacional não implica militarização, sendo que as intervenções incluem um compromisso a longo prazo com o objetivo de oferecer ajuda e não interferir na política interna. Além da intervenção militar não ser a única forma de intervenção na “segurança 

humana”, elas incluem mediação, diplomacia, entre outros. A “segurança humana” também é compreendida como reforço de divisão global. Alguns países do Sul preocupam-se que os países ocidentais imponham os seus valores sociais e económicos aos países em desenvolvimento, ou seja uma hegemonia ocidental (Tzifakis 2011, Trachsler 2011, Tadjbakhsh e Chenoy 2007, Newman 2010). Da mesma forma, Amitav Acharya refere que determinados países interpretam a “segurança humana” como um meio de exportar os valores do ocidente aos países não ocidentais (David e Roche 2003). Outra critica realizada à “segurança humana” é a dificuldade de implementá-la. A imprecisão dos parâmetros, complexidade e subjetividade do conceito dificultam a priorização das ameaças, sendo que as medidas que tiverem sucesso não têm clareza o suficiente para ser usada como guia para formulação de política. (Paris 2001, Trachsler 2011). Tadjbakhsh e Chenoy (2007,67) contra-argumentam que todas as ameaças são 
“complexas, interconectadas e interdependentes”, portanto, não existe a necessidade de priorizar as ameaças.  Elas devem ser abordadas através de políticas integradas, realizadas através de conjugação de diversos atores de forma homogénea. Alguns académicos também criticam a “segurança humana” do ponto de vista analítico. Em primeiro lugar, alegam que “segurança humana” não tem utilidade académica. Os argumentos são que o conceito procura explicar tudo, mas que não explica nada, além de ser pouco claro para os académicos saberem o que estes devem estudar devido à mistura de princípios e objetivos e também muito confusa ao sustentar qualquer hipótese e o seu oposto (Buzan 1998, Paris 2001). Ademais, como pretexta Khong (2001) se é bastante difícil contruir uma teoria de segurança sobre um pequeno número de 
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pessoas, fazê-lo com 6 bilhões de pessoas afere-se impossível. Os defensores contra-argumentam que os indivíduos enfrentam ameaças bastante diferentes daquelas que constam na segurança tradicional, e o papel da “segurança humana” é classificar essas ameaças, relacioná-las com a segurança no sentido tradicional, e demonstrar a interconexão entre as mesmas (Tadjbakhsh e Chenoy 2007). Em segundo lugar, Buzan (2004) critica as implicações académicas do conceito, na teoria das relações internacionais. O autor afirma que por negar a segurança no sentido tradicional, e as regras das Relações Internacionais, o conceito “não é mais que uma visão 

reducionista da segurança internacional”.  Hampson (2004), por outro lado, contrapõe referindo que a ordem internacional depende não apenas da soberania e da viabilidade dos Estados, mas também dos indivíduos e do próprio senso de segurança. Stoett (1999) explica que num mundo globalizado, a segurança do Estado não pode ser a única preocupação, por isso, é necessário ir além da perspetiva tradicional. 
Newman (2010) critica o conceito por ser “normativamente atraente, mas 

analiticamente fraco”. Conforme o autor, o facto de os autores não estarem de acordo quanto ao tipo de ameaças, junto com falta de um bom sistema de identificação e avaliação das ameaças provou que a “segurança humana” é incapaz de desenvolver um mecanismo de dissuasão de ameaças.  Defensores deste conceito como Bajpai (2003), Thakur (2004) e Hampson (2004) contrapõem esse argumento alegando que a objetividade dos indicadores pode variar de acordo com a definição de “segurança humana” que é utilizada. Além do mais, uma medida de “segurança humana” será sempre específica do contexto. Newman (2010) também refere que a maior parte da investigação sobre a “segurança 
humana” tende a ser sobre “resolução de problemas”. Isto porque a maior parte das investigações têm, segundo o autor, origem em 
iniciativas de políticas externas, ou de académicos interessados em OI’s e desenvolvimento. Consequentemente, desejam permanecer relevantes para a política e, acessíveis aos círculos políticos, eles mostram-se relutantes em explorar temos de segurança abertamente críticos.  Em adição, os que fazem um estudo de segurança teórico, tendem a ser menos críticos. 
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Também existem críticas referentes à securitização excessiva. Newman (2010) critica a “segurança humana” por procurar “securitizar” todos os problemas que constituam um desafio critico à integridade física das pessoas como ameaça à segurança. Estes incluem: pobreza, desnutrição, doenças, degradação ambiental, mudanças climáticas, etc. Outros críticos dizem que a priorização de “softs issues”, ou seja, questões que na sua ótica têm menos importância, irá eliminar a coerência intelectual no campo de segurança e tirar a urgência de questões relacionadas com o Estado (Khong 2001). Outro argumento refere-se ao facto de que a “segurança humana” simplesmente dá uma nova etiquetagem a questões antes enquadradas em outros contextos sem propor um novo mecanismo de política (Ayoob 2002, Paris 2001, Khong 2001). Na visão dos autores MacFarlane e Khong (2006) e Jolly e Ray (2006), as ameaças estão todas interligadas, portanto, é necessário reconhecer as causas dessa interligação, e tomar medidas para evitar que essas ameaças surjam. Por essa razão, a “segurança humana” não é simplesmente uma renomeação dos problemas já existentes, mas sim um meio de abordar qualquer conjuntura de ameaça que as abordagens ortodoxas são incapazes de expor pela sua natureza limitativa (Idem). Pelo facto de ter sido utilizado por atores estatais, e organizações internacionais, alguns críticos afirmam que o conceito perdeu o seu potencial transformador radical. O 
argumento utilizado é o de o termo “serve apenas para combater os sintomas da insegurança humana, como pobreza, subdesenvolvimento ou conflitos violentos em uma 
abordagem improvisada” ao invés de desafiar as estruturas de poder político mundial e económico (Trachsler 2011,2, Newman 2010). Porém, é bastante destacado que aquisição da “segurança humana” pelos Estados e pelas OI’s não diminui a eficácia política do conceito, contrariamente, o conceito auxilia os decisores políticos a definir questões e prioridades que beneficiam o indivíduo (Trachsler 2011). Apesar dos desafios, a “segurança humana” parece, ainda, ser um conceito útil e inovador que inspira uma nova visão de mundo e uma agenda política, mas também uma poderosa ferramenta de pesquisa e análise, tanto nos campos académicos existentes quanto no potencial interdisciplinar (Tadjbakhsh e Chenoy 2007). 
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Em suma, a nossa análise sublinha que a “segurança humana” é uma das abordagens mais importante no campo da segurança contemporânea, dado que desempenha um papel vital tanto em termos teóricos (na academia), quanto em termos práticos (na política). Por essa razão, constitui uma perspetiva fundamental para melhorar a compreensão do humano e da migração, ajudando a ultrapassar os limites das políticas convencionais. Os riscos que os refugiados enfrentam, assim como, o facto de precisarem de proteção e assistência internacional e dos governos de destino, torna-os adequados para serem objeto de “segurança humana”, pois a noção de “segurança humana” e alguns dos seus componentes como a aceção socioeconómica e pessoal são essenciais para incentivar a criação de um sistema de proteção a refugiados e de assistência humanitária. 
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2 Enquadramento internacional para os refugiados In the 21st century, protecting refugees means maintaining solidarity with the world’s most threatened, while finding answers to the challenges confronting the international system that was created to do just that. (Jastram e Achiron 2001) O sistema de proteção dos refugiados foi criado pelos Estados, e os mesmos comprometeram-se a proteger os refugiados ao ratificar a Convenção de 1951 e o seu Protocolo (Jastram e Achiron 2001 e ACNUR 2017c). Quando os Estados são incapazes ou não querem proteger, a comunidade Internacional (os países que a compõem) têm de assegurar que os direitos dos refugiados são respeitados (UN.AM s/d). Neste sentido, o interesse da comunidade internacional na questão dos refugiados apareceu pela primeira vez na I Guerra Mundial, embora tenha sido após a II Guerra Mundial que a questão recebeu atenção. Isso aconteceu devido ao aumento do número de refugiados, que levou a comunidade internacional a reunir um conjunto de diretrizes, convenções e leis que assegurassem um tratamento justo aos refugiados e a proteção dos seus direitos humanos (ACNUR 2001). Muitos dos princípios definidos neste enquadramento internacional enfrentam grandes desafios atualmente, devido ao atual número de refugiados oriundos do Médio Oriente e de África (ACNUR 2017d). Destarte, na visão de Oberleitner (2002) as preocupações de “segurança humana” foram particularmente levantadas em situações de fluxos maciços de refugiados. Assim, à luz do que foi acima referido, torna-se pertinente demonstrar se o enquadramento internacional (tanto político, quanto normativo e jurídico) promove uma abordagem humana aos refugiados. Neste capítulo, a primeira seção apresentará os dois documentos mais importantes da proteção internacional de refugiados, estes pretendem fornecer uma base apropriada para a análise das características distintivas do enquadramento internacional dos refugiados. A segunda seção procurará expor alguns documentos jurídicos internacionais relevantes para a proteção dos refugiados, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Será seguido de instrumentos regionais normativos e políticos dos 
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refugiados, e por último revelaremos alguns órgãos e outros instrumentos jurídicos internacionais. Este capítulo pretende expor o enquadramento internacional sobre os refugiados tanto ao nível global quanto ao nível regional de modo a ser possível verificar em que medida são portadores de uma perspetiva de segurança humana. 2.1 A Convenção de 1951 relativa ao estatuto de refugiado e o Protocolo de 1967 A Convenção de 1951 Relativa ao estatuto do refugiado, ou simplesmente, Convenção de 1951 foi adotada em 28 de julho de 1951 e é o único instrumento jurídico global que trata do estatuto e direitos dos refugiados (UN.AM s/d). Esta foi bastante influenciada pelos acontecimentos de II Guerra mundial (Idem s/d). De facto, após a II Guerra Mundial surgiu uma necessidade crescente de um instrumento internacional que definisse o estatuto dos refugiados, dessa forma, optou-se por um único documento que contivesse os critérios para determinar as pessoas que podiam ser consideradas refugiados ao invés de acordos ad hoc para situações especificas dos mesmos (ACNUR 2001 e UN.AM s/d). De acordo com a Convenção de Genebra de 1951, o Estatuto dos Refugiados aplica-se a qualquer pessoa:  
“que temendo, com razão ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa ou não queira pedir a proteção desse país; ou que, se não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha residência habitual após aqueles acontecimentos, não possa ou, em virtude do dito temor, não queira voltar a ele” (Convenção de 1951, 2). Desse modo, qualquer pessoa que cumpra os requisitos existentes a luz dessa convenção, dota de proteção legal internacional, ou seja, é concedido os direitos e deveres que constam na mesma. Todavia, existem limites e um rigoroso escrutínio antes da conceção de proteção ou asilo. A aprovação da Convenção de 1951 permitiu uma tutela 
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mais efetiva sobre essas pessoas, na medida em que assegurou a definição dos refugiados, os seus direitos, a proteção legal a que tem direito, assim como, as obrigações do refugiado para com o país de acolhimento. A convenção também determinou que o estatuto de cada refugiado deve ser controlado pela lei do país de acolhimento ou de residência, na ausência do primeiro (Convenção de 1951). Os Estados devem assim designar uma autoridade central com a perícia necessária para avaliar os pedidos e garantir que as salvaguardas processuais estivessem disponíveis em todas as etapas do processo (UN.AM s/d).  A base fundamental da Convenção de 1951 é o princípio de “não-repulsão”6. Este princípio defende que um refugiado não pode ser devolvido ao país onde sofre ameaças a sua vida ou a sua liberdade. Um refugiado à procura de proteção não deve ser impedido de 
entrar em um país, pois seria equivalente a “repulsão” (Convenção de 1951). Desde modo, este princípio vincula todos os Estados, independentemente de terem aderido ou não à Convenção de 1951 ou ao Protocolo de 1967(Convenção de 1951). Porém, esta proteção não pode ser dada a todos.  Apenas aqueles que preenchem os critérios para obter o estatuto de refugiado podem usufruir, ficando de fora aqueles que representam um potencial perigo a segurando do país de acolhimento, aqueles que cometeram algum crime de guerra, crime contra a humanidade, ou foram condenados por outro crime grave que seja considerado um perigo para a comunidade (Idem 1951).  A proteção concedida pela convenção não é permanente, isto é, uma pessoa pode 
perder o seu estatuto de refugiado, se o “motivo” de ser tornado refugiado deixar de existir. Como podemos observar, quando os refugiados são voluntariamente repatriados para os países de origem no momento em que a situação no seu país se torna mais estável (Convenção de 1951).  A Convenção de 1951 foi posteriormente foi revista pelo Protocolo de 1967, pois impunha originalmente limitações em termos temporais, históricos e geográficos (Convenção de 1951). Estas limitações predem-se com o facto de os termos da Convenção só incluírem os acontecimentos ocorridos antes de 1 de janeiro de 1951, que foi algo imposto pelos governos para limitar as suas obrigações a situações de refúgio que                                                  6 Tradução literal da autora do termo original “Non-Reufulement”.   
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já conheciam (ACNUR 2001). Posteriormente verificou-se novas situações de conflitos e perseguições, que causaram o aumento do número de pessoas que solicitavam refúgio, e por essa razão, foi necessário proceder à sua retificação através do Protocolo de 1967 (Idem 1951). O Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto do refugiado também conhecido como Protocolo de 1967 entrou em vigor no dia 4 de outubro de 1967, e foi elaborado e adotado para a proteção abrangente de refugiados em todo o mundo, sem considerar a data limite de 1º de janeiro de 1951 e estabelecendo obrigatoriedade de cooperação entre os Estados que ratificaram a convenção junto ao ACNUR (Protocolo de 1967). Embora seja umbilicalmente relacionado com a Convenção de 1951 sobre os Refugiados, o Protocolo de 1967 pode ser considerado como um quadro de legislação independente, do qual os Estados podem aderir mesmo que não tenham aderido a Convenção (Jastram e Achiron 2001). Ao aceder ao Protocolo de 1967 os Estados concordam em aplicar a Convenção de 1951 a todas as pessoas incluídas na definição de refugiado do Protocolo (Idem 2001).   A Convenção relativa ao Estatuto de Refugiado de 1951 e o Protocolo de 1967 são considerados por muitos como os pilares na proteção dos refugiados, assegurando que os mesmos tenham o direito ao refúgio em outro país (UN.AM s/d). A maioria dos Estados acederam tanto a Convenção de 1951 quanto ao Protocolo de 1967, reafirmando assim que ambos documentos são centrais para proteção internacional dos refugiados (ACNUR 2017b). Estes documentos incluem a definição de quem pode ser considerado refugiados, quem não pode ser considerado e também de quem deixou de ser considerado refugiado. Da mesma forma que estabelecem o estatuto dos refugiados, com todos os seus direitos e obrigações no país de acolhimento e para com o país de acolhimento (ACNUR 2001).   A Convenção relativa ao Estatuto de Refugiado de 1951 e o Protocolo de 1967 também contém as obrigações dos Estados, incluindo a cooperação com o ACNUR no exercício de suas funções, facilitando a monitorização e o seu dever de supervisionar os Estados (Jastram e Achiron 2001). No entanto, ainda hoje esses documentos não abrangem grande parte das pessoas que precisam de refúgio, pelo facto de não conterem os critérios 
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necessários para que lhes seja atribuído o estatuto de refugiado, por exemplo os refugiados ambientais (Grandelle 2015).  2.2 Outros instrumentos jurídicos de proteção dos refugiados  Existem um número considerável de documentos internacionais relacionados com os direitos humanos que complementam os direitos dos refugiados.  2.2.1 Declaração Universal dos Direitos do Homem  O primeiro instrumento utilizado para assegurar o direito dos refugiados e dos homens em geral foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH). Aprovado em 10 de dezembro de 1948, ainda no espírito pós-guerra, estabelece no primeiro ponto do 
artigo 14º que “Toda a pessoa sujeita a perseguição, tem o direito de procurar e de 
beneficiar de asilo em outros países” (DUDH 1948).  Esta Declaração consagra todos os valores ou pelo menos a maiores deles embutidos na proteção do direito do homem. Esta também refere os direitos e liberdades que constituem um cerne, que deve ser reconhecido a qualquer homem pelo facto de ser homem (DUDH 1948).  Existem outros instrumentos relacionados com os direitos humanos que também complementam a proteção internacional dos refugiados de maneiras importantes. Como é o caso do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos que são dois pactos internacionais assinados em 1966 que entraram em vigor em 1976 e estabelecem  que os Estados  que os subescreveram devem assegurar os direitos  económicos, civis, socias, políticos e culturais das pessoas que se encontram nos seus territórios, garantindo  que não sejam expulsos forçadamente, pois todos  possuem direitos pela sua dignidade (PIDESC e PIDCP 1966), a Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes (1984) define e proíbe  a tortura e outras formas de  maus-tratos, advoga o principio da não-repulsão, proíbe a retorno forçado de pessoas que de alguma provem de forma substancial que estão em risco de tortura se forem postas fora desse país, e a  Convenção sobre os Direitos da Criança de (1989) que articula quatro princípios fundamentais para a criança: o principio de não descriminação, o principio do interesse 
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superior da criança, o direito a vida, a sobrevivência, ao desenvolvimento e o direito de ser ouvida, que constam nos artigos 2,3,6 e 12 da Convenção (ACNUR 2017d).  2.2.2 Declaração das Nações Unidas relativa ao Asilo Territorial de 1967  A Declaração das Nações Unidas Relativa ao Asilo Territorial de 1967 foi assinada pelos Estados-membros do Conselho da Europa em dezembro de 1967 e adotada em 1977,  teve como propósito reafirmar a liberdade das pessoas no que  diz respeito a procura pela asilo nos territórios dos países que adotaram a Declaração, reafirmando o dever dos mesmos de conceder asilo às pessoas que preencham os termos da Convenção de 1951, bem como, as outras pessoas que procuram asilo por razões humanitárias (Declaração de Asilo Territorial 1967). A Declaração refere que a ninguém deve ser impedida ou recusada a admissão na fronteira ou dentro do território em que procura asilo, e também que não nenhum Estado pode expulsar ou devolver uma pessoa obrigatoriamente a qualquer Estado onde possa ser objeto de perseguição (Idem 1967). A Declaração reafirma de igual forma, 
que a concessão de refúgio “é um ato pacífico e humanitário que não pode ser considerado hostil por qualquer outro Estado e observa que é de responsabilidade do país de asilo avaliar o pedido de asilo de uma pessoa” (Jastram e Achiron 2001). 2.3 Instrumentos regionais de proteção dos refugiados  Além da Convenção de 1951 e do Protocolo 1967 existem tratados e convenções regionais legais que estão relacionadas com os refugiados.  Estes instrumentos se aplicam principalmente a regiões como a Europa, a África, a Ásia, ao Medio-Oriente e a América Central e Latina.     2.3.1 Convenção que rege os aspetos específicos dos problemas dos refugiados em África Na ótica de (Katwanyi 2008), o problema da agressão, ocupação externa e dominação estrangeira têm uma relação direta com os problemas dos refugiados em África. O autor afirma que os intermináveis conflitos em África têm como objetivo assegurar os interesses de certos Estados, o que resulta num completo desrespeito pela vida humana e desafia os esforços constantes de cooperação e reconstrução de uma paz duradoura na 
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região. O resultado dessa situação é o aumento do número de refugiados (Katwanyi 2008). De facto, os conflitos que resultaram do fim da época colonial na África conduziram a um aumento do fluxo de refugiados em grande escala, fazendo do continente africano é um dos 
que mais “exporta” refugiados no mundo (Jastram e Achiron 2001). Nesta senda, houve a necessidade de se proteger essas pessoas que se encontravam numa situação de vulnerabilidade. A adoção da Convenção de 1951 e o seu Protocolo, e da Convenção da OUA de 1969 que rege os aspetos específicos dos problemas de refugiados na África foi a solução encontrada (Idem 2001).    A Convenção que Rege os Aspetos Específicos dos Problemas dos Refugiados em África, também conhecida como a Convenção da Organização de Unidade Africana de 1969, foi o instrumento mais importante utilizado para a proteção desses refugiados em Africa (Convenção OUA 1969).  Adotada pela Conferência dos Chefes de Estado e do Governo, aquando da Sexta Sessão Ordinária em Adis-Abeba a 10 de setembro de 1969, este documento complementa a Convenção de 1951 e amplia a sua definição de refugiados para incluir elementos que se adequam mais a sua realidade (Convenção OUA 1969).  A primeira parte da definição é parecida com a definição da Convenção de 1951/Protocolo de 1967, enquanto que a segunda parte estende a sua aplicação do termo refugiado as pessoas que fogem de violência indiscriminada em situações de conflito, guerra e distúrbios civis (ACNUR 2001). Essas pessoas têm o direito de reivindicar o estatuto de refugiado nos Estados que fazem parte desta Convenção, independentemente de terem ou não um medo fundado de perseguição (Jastram e Achiron 2001). Assim, na Convenção de OUA de 1969 o estatuto dos refugiados aplica-se à "qualquer pessoa que devido a agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou a acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública numa parte ou na totalidade do seu país de origem ou do país de que tem nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar da residência habitual para procurar refúgio 
noutro lugar fora do seu país de origem ou de nacionalidade” (Convenção OUA 1969, 2).  Existem outros instrumentos em África que também são relevantes para a proteção de refugiados e dos direitos humanos. Dentre eles podemos destacar: a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos ou Carta de Banjul (1981) e o seu Protocolo sobre os Direitos 
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das Mulheres em África (2003), a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança (1990) e o Protocolo dos Grandes Lagos sobre os Direitos de Propriedade das Pessoas que Retornaram (2006), entre outros.   2.3.2 Declaração de Cartagena sobre os refugiados de 1984  O aumento do fluxo de refugiados na américa central e latina reiterou a necessidade de ampliar o conceito de refugiado tendo em conta as caraterísticas existentes na região, da mesma forma que a Convenção da OUA o fez (Declaração de Cartagena 1984). Embora muitos desses países tivessem aderido à Convenção de 1951 e ao Protocolo de 1967, estes tinham bastantes dificuldades em criar os mecanismos necessários à proteção dos refugiados (Idem 1984). A Declaração de Cartagena sobre os refugiados de 1984 foi assim emitida no Colloquium da proteção internacional dos refugiados em Cartagena, Colômbia (Declaração de Cartagena 1984) e almejou que a definição de refugiados  utilizada na américa central e latina acrescentasse uma consideração mais objetiva à definição de refugiado da Convenção de 1951, para também considerar pessoas que fogem de seus países porque suas vidas, segurança ou liberdade foram ameaçadas pela violência generalizada, agressão estrangeira, conflitos internos, violação maciça de direitos humanos ou outras circunstâncias que perturbaram gravemente ordem pública (Convenção de Cartagena 1984,11 e Jastram e Achiron 2001,15).     A declaração de Cartagena pretendeu incentivar a adesão à Convenção de 1951 e ao seu Protocolo pelos Estados que ainda não o tinham feito, bem como, a adoção de normas internas com base nos critérios da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967 para a harmonização das leis nacionais no que respeita aos refugiados (Declaração de Cartagena 1984). A Declaração também procurou promover nos países da américa central e latina a adoção de normas constitucionais que facilitem a aplicação da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967 e em caso de necessidade, estabelecessem de procedimentos internos para a proteção dos refugiados. Embora a Declaração não seja vinculativa para os países, a maioria dos países latino-americanos aplica a definição que consta nessa declaração e a incorporaram na sua legislação nacional (Declaração de Cartagena 1984).  
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Além do que foi acima descrito, esta declaração também reiterou a importância e o 
significado do princípio de “não-repulsão” (incluindo a expulsão nas fronteiras) como base fundamental para a proteção internacional dos refugiados. Foi também pedido aos países de acolhimento, que sejam instalados campos de refugiados nas zonas fronteiriças a uma distância razoável das fronteiras, com o objetivo de melhorar as condições de proteção dos refugiados, preservar seus direitos humanos e procurar integrá-los na sociedade de acolhimento (Declaração de Cartagena 1984,17). Desde a emissão da Declaração de Cartagena em 1984, os Estados da américa central e latina adotaram mais três declarações, sendo a última a Declaração de Plano de ação do Brasil de 2014. Existem outros instrumentos que contribuem para a proteção dos refugiados, dos requerentes de asilo, e dos direitos humanos na América. São estes:  o Tratado de Direito Penal Internacional (1889), o Acordo sobre Extradição (1911), a Convenção sobre o Asilo (1928), a Convenção sobre o Asilo Político (1933), a Declaração Americana sobre os Direitos e Deveres do Homem (1948), a Convenção sobre o Asilo Diplomático (1954), a Convenção sobre o Asilo Territorial (1954),a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) e o seu Protocolo na Área de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1999), a Convenção sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas (1994) e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (1999).  2.3.3 O Sistema Europeu Comum de Asilo Na União Europeia, a conceção do estatuto de refugiado é determinada por um conjunto de Diretivas europeias designadas por Sistema de Dublin ou Regulamento de Dublin (1990), que é o elemento mais importante do sistema europeu comum de asilo. O estatuto de refugiado também é determinado com base na Convenção de 1951 e o Protocolo 1967 (Observatório das Migrações 2015). O Sistema Europeu Comum de Asilo foi criado em 1999 e visa facilitar o processo de asilo para as pessoas que procuram proteção internacional por parte dos Estados-membros da UE ou da própria UE. Este sistema pretende que um conjunto de políticas de asilo sejam comuns a todos Estados-
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membros da EU, de modo a assegurar que os requerentes de asilo são tratados de igual forma e num sistema justo, independentemente do país onde solicitam asilo (UE 2014,3).     O Regulamento de Dublin resulta da Convenção de Dublin que foi assinada em 1990, mas só entrou em vigor em 1997.  O Regulamento pretende aplicar de forma integral e abrangente a Convenção de 1951(ACNUR 2017d). Além disso, ele tem como objetivo agilizar o processo de candidatura ao estatuto de refugiado nos Estados-membros, assegurando que o pedido seja feito de forma justa no Estado-membro a partir do qual o requerente entrou no espaço europeu, evitando que o mesmo seja enviado de um país para o outro e que sejam apresentadas várias candidaturas da mesma pessoa ou seja, ou seja, a lei determina qual país será responsável  pelo processamento do pedido de asilo, sendo geralmente o países de entrada (Observatório das Migrações 2015).     O regulamento também é referido como Convenção de Dublin (1990), Dublin II (2003) (quando acorreu a sua primeira reformulação) e Dublin III (2013) (que substitui os anteriores regulamentos de Dublin e foi a sua última reformulação). O Regulamento de Dublim III estabelece os critérios para determinar qual o Estado-membro da UE ou outro país participante é responsável pela análise do pedido de asilo. Estas reformulações foram feitas para melhorar as garantias processuais como a entrevista pessoal, sob a forma de aumento da eficiência do sistema e garantia dos melhores padrões de proteção dos requerentes de asilo. Foram criadas duas agências na União Europeia para conceder apoio operacional: a Agência Europeia das Fronteiras Externas (Frontex) (2005) e o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO) (2010) (ACNUR 2017d). O regulamento é atualmente assinado por 28 Estados-membros da EU, a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega, e a Suíça (Gopalakrishnan s/d).  No entanto, sistema de Dublin apresenta muitos problemas. Um deles é o facto desde pressupor que as leis e práticas sobre o asilo são iguais em todos os países da União Europeia, e que os requerentes de asilo terão o mesmo nível de proteção nesses países.  Com efeito, a realidade parece ser diferente, pois, não só a conceção de asilo varia de país para país, mas também os  Estados-membros que se encontram nas fronteiras da UE, como a Itália e a Grécia, reclamam que o sistema coloca todo o peso dos migrantes sobre eles, 
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dado que são estes os principais pontos por onde chegam nos refugiados à Europa, o que pelas regras do sistema os configura como os países responsáveis pelo processamento do pedido de asilo (Gopalakrishnan s/d). Estas reclamações acontecem devido ao facto de o Dublin II não ter sido formulado para distribuir pedidos de asilo entre os Estados-membros.  Consequentemente, quando ocorreu um aumento significativo do número de refugiados na UE, os países com fronteiras externas começaram a ter dificuldades em acolher a todos que pediam asilo.   Em 2015, a União Europeia propôs um mecanismo que assegurasse uma distribuição equitativa dos refugiados entre os Estados-membros baseada no Produto Interno Bruto (PIB), tamanho da população, número de refugiados recebidos por cada país e a taxa de desemprego (estadão 2015).  Manasi Gopalakrishnan  considera que outro problema do sistema de Dublin é tempo de espera.  De acordo com o autor, quando alguém solicita asilo, a maioria das vezes tem de esperar um longo período por uma resposta sem saber se o pedido será aceite ou não, e além disso, alguns casos os recursos nunca são ouvidos (Gopalakrishnan s/d). Em adição, algumas pessoas no Concelho Europeu recomendaram a revisão deste sistema alegando dificuldades operacionais (Observatório das Migrações 2015). Há outros instrumentos que também são relevantes para os direitos humanos e para a proteção dos refugiados e requerentes de asilo na Europa. Estes incluem:  a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais (1950) que foi criada para assegurar a execução das primeiras decisões e garantir que os Estados europeus que assinaram a DUDH cumpram um determinado número de direitos enunciados na mesma (CEDH 1950), a Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes (1987), o Acordo Europeu Relativo à Supressão de Vistos para os Refugiados (1959), o Acordo Europeu sobre a Transferência de Responsabilidade Relativa a Refugiados (1980) para facilitar o processo de viagem dos refugiados e dos requerentes de asilo nos Estados europeus, a Carta Social Europeia revista (1996), o Sistema Europeu Comum de Asilo (1999),  a Convenção sobre a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual (2007), a Convenção sobre 

http://www.infomigrants.net/en/author/manasi%20gopalakrishnan/
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Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher e Violência Doméstica (2011) e a Carta dos Direitos e Liberdades Fundamentais (2012). 2.3.4 A Ásia e o Médio-Oriente  Não existe um instrumento vinculativo no que toca a proteção dos refugiados na Ásia e no Médio-Oriente.  Por um lado, ainda que a Liga dos Estados Árabes tivesse adotado em 1994 a Convenção Árabe sobre a Regulação dos Estatuto do Refugiado nos Países Árabes, ela nunca foi posta em ação. Mais recentemente, em outubro de 2017, foi adotada uma nova Convenção Árabe sobre refugiados que ainda não entrou em vigor (ACNUR 2017d, 21). Por outro lado, em 2001 os países asiáticos e africanos adotaram os Princípios de Bangkok sobre o Estatuto e Tratamento de Refugiados (revisto) (Idem 2017). Tanto a Convenção Árabe sobre a Regulação dos Estatuto do Refugiado nos Países Árabes quanto os Princípios de Bangkok sobre o Estatuto e Tratamento de Refugiados adotaram a definição do refugiado da Convenção da OUA de 1969 (ACNUR 2017d,21). Sendo que, a definição da Convenção Árabe incluí, “as pessoas que fogem de desastres ou outros eventos graves 

que perturbam a ordem pública” (Idem 2017). Na Ásia podemos encontram outros documentos que contribuem para a questão dos direitos humanos e dos refugiados. Destacamos os seguintes: a Convenção sobre Arranjos Regionais para a Promoção do Bem-Estar da Criança no Sul da Ásia (2002), a Carta Social da Associação Sul-Asiática de Cooperação Regional (2004) e a Declaração de Direitos Humanos da ASEAN (2012). No mundo árabe destacamos a Declaração sobre Direitos Humanos no Islão (1990), a Carta Árabe sobre Direitos Humanos (1994), a Declaração de Rabat sobre as questões da criança nos Estados membros da Organização da Conferencia Islâmica (2005) e o Pacto sobre os Direitos da Criança no Islão (2005). 2.4 Outras normas e órgãos de proteção internacional dos refugiados 2.4.1 A compilação temática das conclusões do comité executivo do UNHCR  A compilação temática das conclusões do Comité Executivo do UNHCR é uma compilação de conclusões adotadas pelo Comité Executivo do UNHCR em suas reuniões 
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anuais. O Comité Executivo do UNHCR tem como função aconselhar o seu Alto Comissario sobre o exercício das suas funções. As conclusões adotadas por esse Comité, embora não vinculantes, são redigidas e adotadas por consenso em resposta a questões específicas de proteção, tem como base os princípios da Convenção de 1951 e são relevantes para a interpretação da legislação internacional dos refugiados. Estas conclusões do UNHCR representam manifestações de opinião que simbolizam amplamente a comunidade internacional e, portanto, fazem parte do sistema internacional de proteção dos refugiados.  Além disso, estas conclusões também representam o acordo de mais de 50 países que detêm bastante experiência e interesse na proteção de refugiados. Esses mesmos países muitas vezes se referem as conclusões do Comité Executivo quando desenvolvem as suas próprias leis e políticas (Jastram e Achiron 2001,16). 2.4.2 A Declaração de Nova York A Declaração de Nova York sobre Refugiados e Migrantes foi adotada no dia 19 de setembro de 2016 pela Assembleia Geral das Nações Unidas numa Cimeira de Nível para Refugiados e Migrantes, e aborda questões relacionadas com a temática dos refugiados e migrantes (Convenção de Nova York 2016).  Este documento político tinha com objetivo melhorar a forma através da qual a comunidade internacional responde a grandes movimentos de refugiados e migrantes (Convenção de Nova York 2016), o que constitui uma reafirmação fundamental sobre a importância da proteção aos refugiados, em um momento que afigurasse-nos crucial. A Declaração reitera de igual forma, a importância da 
Convenção de 1951 e seu Protocolo, enfatizando que a “escala e a natureza do deslocamento de refugiados na atualidade exigem que atuemos de maneira abrangente e 
previsível” (ACNUR 2017d,12). A Declaração também serve de base para novas ações para melhorar a situação dos refugiados e migrantes, estabelecendo negociações com os governos para alcançar um pacto global para uma migração segura, ordenada e regular que deve ser adotado nesse ano e outro processo para o desenvolvimento de um pacto sobre refugiados, onde se coloca os refugiados no centro da atenção política e se incentiva uma abordagem ampla e integral da sociedade para a proteção dos mesmo (Convenção de Nova York 2016 e ACNUR 2017d). 
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Houve um conjunto de compromissos acordados pelos Estados presentes, que representa algo novo e reflete a concordância dos mesmos, que é da responsabilidade da comunidade internacional proteger as pessoas que são forçados a fugir, assim como, apoiar os países que os acolhem. Os Estados também se comprometeram a considerar o desenvolvimento de princípios orientadores não vinculativos para os migrantes em situações vulneráveis (ACNUR 2017d). Na Declaração, está explicitado que as respostas ao aumento do fluxo dos refugiados devem basear-se na cooperação internacional e na partilha de responsabilidade, que deve ser arcada e partilhada de maneira mais equitativa possível 
“Burden-Sharing”.. Da mesma forma, Mónica Frechaut refere que só assim se pode proteger e apoiar os refugiados de forma mais eficaz e também aos Estados que os acolhem (Convenção de Nova York 2016 ACNUR 2017d).Em suma, os 193 Estados reunidos na Assembleia Geral concordaram em respeitar os direitos dos refugiados e migrantes, em desenvolver respostas mais abrangentes para situações que envolvam grandes fluxos de refugiados, em apoiar de forma mais sustentável os refugiados e os países que os acolhem, reafirmando assim a importância da proteção internacional dos refugiados (Idem 2016). Para que o objetivo seja cumprido é necessário um comprometimento a todos os níveis, desde as organizações Internacionais atá aos cidadãos nacionais de cada país. 2.4.3 Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados  No ano de 1947 nasceu a Organização Internacional para os Refugiados (OIR), que deu lugar ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) a 1 de janeiro de 1950. O Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados foi criado pela Assembleia Geral da ONU com o intuito de prestar auxílio aos refugiados (ACNUR1). Atualmente é o único órgão internacional encarregado dentre outras coisas, de proteção internacional aos refugiados que se enquadram no âmbito da sua competência de acordo com as disposições consagradas no Estatuto dos Refugiados de 1950 (ACNUR 2001). Quando um Estado é incapaz ou não quer proteger os seus cidadãos, o ACNUR coordena e promove ações junto a outros países para proteger e procurar soluções duradouras para o problema dessas pessoas (Idem s/d). O ACNUR presta auxílio aos refugiados, aos deslocados internos e aos apátridas, promovendo o direito internacional dos 
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mesmos, monitorando a sua implementação e assegurando que qualquer pessoa independentemente de raça, sexo, religião ou opinião política possa solicitar e usufruir de refúgio, garantindo que os refugiados não são forçados a voltar ao país do qual fugiram (ACNUR2). O mandato do ACNUR abrange refugiados independentemente da data ou do espaço 
geográfico. Assim, “qualquer individuo que se enquadre nos critérios do Estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pode invocar a proteção da ONU através do ACNUR, independentemente de se encontrar em um país que faça parte da Convenção de 1951 ou do Protocolo de 1967, ou ainda de ter sido reconhecido pelo país 
de acolhimento como refugiado com base em qualquer um destes instrumentos” (ACNUR 2001,7). A nível normativo, a agência procura promover a ratificação da Convenção de 1951 e o seu Protocolo, as Convenções regionais, bem como, monitorar o cumprimento dos direitos e deveres por parte dos Estados e os incentivar a incorporar esses instrumentos em sua legislação nacional (UN.AM s/d).  No geral, a proteção dos refugiados não é um papel exclusivo da agência ou de outras entidades internacionais. Os Estados também são responsáveis pela proteção dos direitos humanos de todos que se encontram no seu território, incluindo os refugiados e os requerentes de asilo (ACNUR 2017c). Essa proteção é exercida num primeiro momento no território do Estado em que os refugiados estão localizados, com os Estados cooperando com o ACNUR, facilitando a sua monitorização da implementação das Convenções e leis nacionais e também fornecendo dados estáticos e informações importantes (ACNUR 2001). Nesta conjuntura, consideramos importante realçar alguns dos instrumentos que o ACNUR utiliza na proteção internacional dos refugiados e dos direitos humanos. Destacamos o Manual sobre procedimentos e critérios para determinar o status de refugiado (1979), reeditado em 2011, que é muitas vezes utilizado por diversos Estados como guia sobre procedimentos e critérios a adotar de acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 na tomada de decisões sobre os refugiados.  O ACNUR também divulga Diretrizes sobre Proteção Internacional que tem como função orientar de forma mais detalhada sobre 
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a interpretação dos termos dispostos na Convenção de 1951 e o seu Protocolo de 1967.  Estas Diretrizes complementam o Manual da agência (ACNUR 2017d). Neste capítulo foram expostos os aspetos normativos, jurídicos e políticos de enquadramento internacional dos refugiados. Constatamos que em termos normativos e jurídicos as convenções regionais e internacionais têm em consideração o direito e o bem-estar do requerente de asilo, prevendo cláusulas que os impeçam de ser “devolvidos” ao 

país onde correm perigo como o princípio de “não-repulsão”, além de prever alojamento para os requerentes durante o processamento do pedido, entre outras ferramentas. Em relação ao aspeto político a União Europeia (UE) é um bom exemplo de uma organização que impulsiona os seus Estados-Membros a receber refugiados, através de mecanismos de distribuição igualitária, permitindo aos refugiados ser atendidos com as mesmas condições em qualquer país da EU. Pelo exposto, chegamos à conclusão que o enquadramento internacional veicula uma abordagem de “segurança humana”. Nos capítulos seguintes verificaremos como o enquadramento acima referido, é aplicado nos casos específicos do Canadá e da Polónia. Essa apreciação será feita através da avaliação de suas políticas de migração e determinados aspetos de integração com base na abordagem socioeconómica e pessoal da “segurança humana”. 
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3  O Canadá e o sistema de proteção dos refugiados The fact is Canadians understand that immigration, that people fleeing for their lives, that people wanting to build a better life for themselves and their kids is what created Canada, it's what created North America. (Justin Trudeau, 2018)  O Canadá tem um longo historial de admissão de refugiados. De 1776 a 1865, muitos britânicos e escravos negros encontraram refúgio no Canadá, quando fugiram da revolução americana. Nos últimos 50 anos, o país recebeu mais de 100.000 refugiados de Camboja, Laos, Síria e Vietname.  No ano de 1993, tornou-se no primeiro país a reconhecer as mulheres requerentes de asilo que fugiam à perseguição com base no género, e desde então, verificou-se que foi utilizado em diversos países como critério de determinação de refúgio. Por esse motivo, esse não era reconhecido pela Convenção de 1951. Além do mais, este é o segundo país que mais reinstala refugiados no mundo, sendo que em 2017, este foi o segundo país que recebeu mais refugiados, depois dos EUA, tendo reinstalado 46.700 refugiados (ACNUR 2017). Nos últimos dez anos, os refugiados têm constituído 10% dos recém-chegados anualmente no Canadá.  Porém, apesar de ter segurança geográfica de fluxos diretos de migrantes irregulares, o aumento da chegada de requerentes de asilo parece ter impulsionado várias mudanças na sua legislação “para impedir a entrada ilegal 

de requerentes de asilo com fim a assegurar a sua segurança” (Corrigan 2013). Essas mudanças têm levantado questões relacionadas com o respeito dos direitos fundamentais dos refugiados, sendo que atualmente, a violência, a guerra e a perseguição em grande escala produzem milhões de refugiados e deslocados internos e os Estados consideram que é cada vez mais difícil conciliar o seu dever de salvaguardar os direitos humanos com as suas preocupações sobre a segurança nacional (ACNUR 2017d). A proteção de refugiados no Canadá é concedida àqueles que enfrentam perseguições no seu país de origem, no país onde vivem ou que enfrentariam perseguições se regressarem a esses países, como refere a Convenção de 1951 que foi ratificada pelo 
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Canadá (Governo do Canadá 2017). De facto, o Governo do Canadá considera que um refugiado é diferente de um imigrante, uma vez que o primeiro é forçado a fugir do país, enquanto o segundo escolhe fazê-lo (Idem 2017). Deste modo, tendo em conta a atual situação dos refugiados, neste capítulo pretende-se avaliar a utilização dos elementos de segurança humana, no sistema de proteção de refugiados do Canadá. Num primeiro nível, enumeraremos as políticas de imigração referentes aos refugiados, apresentaremos a legislação existe,  exporemos os normas relativas a seleção e admissão de refugiados e a provisão e administração dos serviços de reinstalação dos refugiados. Num segundo nível, a aplicação do conceito de segurança humana acima referidas serão avaliadas por meio de políticas e programas de integração e das duas subdimensões da segurança humanas. O acesso à saúde, condições de vida e habitação, acesso à saúde, acessibilidade ao emprego e acesso à educação, e a segurança pessoal, que se refere as condições dos refugiados detidos e a sua segurança. 3.1 O sistema de proteção de refugiados do Canadá  3.1.1 A legislação do Canadá em matéria de refugiados  O enquadramento legal do Canadá sobre os refugiados concerne à admissão de estrangeiros no território canadense, nomeadamente, os seus direitos e deveres e também as condições de remoção dos mesmos. Este é regido principalmente pelo Immigration and Refugee Protection Act de 2002 (IRPA) que substituiu a Immigrations Act de 1977 e implementa a Convenção de 1951 (Governo do Canadá 2017). Os objetivos do IRPA incluem o cumprimento da obrigação legal do país das leis internacionais, a garantia ideias humanitários, promoção da justiça internacional para os refugiados, proteção da segurança e da saúde dos canadenses, promoção da reunificação familiar e o crescimento económico país, promoção da integração bem-sucedida dos imigrantes e refugiados no Canadá, entre outros (IRPA 2002). Note-se que uma das principais mudanças entre o Immigration and Refugee Protection Act de 2002 e o Immigrations Act de 1979 é uma discrição mais ampla das obrigações dos funcionários de imigração, quando estivessem a avaliar as aplicações. Citizenship Act e outras leis que se encontram no código civil do Canadá são exemplos de outras legislações importantes na matéria.  
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Contudo, surgiram duas leis, a Balanced Refugee Reform Act, em junho de 2010 e 
The Protecting Canada’s Immigration System Act, em 2012, que retificaram o Immigration and Refugee Protection Act e o Balanced Refugee Reform Act, criando grandes mudanças no sistema de proteção do refugiado (Zamfir 2016 e Ahmad 2016). Conforme Edward Corrigan (2013), devido a alteração, a Comissão de Imigração e de Refugiados do Canadá (IRB) passou por mudanças nos seus procedimentos e operações, como uma nova Divisão de Proteção do Refugiado (RPD) e Divisão de Recurso do Refugiado (RAD) que incluíam novas regras presidenciais e uma revisão e atualização dos seus documentos e formatos (Corrigan 2013). Estas leis introduziram a detenção obrigatória, cujo objetivo era impedir a chegada 
“ilegal” de requerentes de asilos, caso não se conseguisse assegurar atempadamente a admissibilidade e/ou a identidade ou quando há suspeitas que a entrada do requerente foi efetuada por contrabandistas. Isto é, os requerentes de asilo ficam detidos até que o departamento de imigração decida aceitar o seu pedido, ou ordene a sua libertação. Esta situação implica que as pessoas (incluindo crianças) possam ficar presas por longos períodos até o pedido chegar ao sistema (Zamfir 2016). Ionel Zamfir (2016), também afirma que esta situação tem como consequência a detenção de milhares de pessoas por ano, num centro especializado para criminosos.  Além disso, com o fundamento de evitar abusos no sistema de proteção de refugiados e acelerar o processo de requerimento de asilo, o Governo Canadense elaborou o Designated Countries of Origin (DCOS), por meio de The Protecting Canada’s Immigration System Act em 2012. DCOS é uma lista de países que o Governo considera seguro pelo facto de protegerem os seus cidadãos e deterem um governo democrático, respeitarem os direitos humanos e que, por norma, não produzem refugiados. A maioria dos países da União Europeia constam nesta lista, incluindo a Hungria, a Polónia e a República Checa. Todavia, as pessoas desses países podem requerer asilo. O seu pedido é processado de forma mais rápida do que os outros pedidos (30-45 dias), e não têm direito a recurso, embora possam pedir a avaliação do resultado negativo do seu pedido no Federal Court (Corrigan 2013 e Zamfir 2016).  
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Além dessas mudanças, também existe o acordo Canada-US Safe Third Country (2004), que declara a inelegibilidade de um requerente fazer um pedido a partir da fronteira do Canadá com os Estados Unidos, porque o último é considerado seguro, salvo certas exceções (Governo do Canada 2016). O que segundo Ahmad, esta situação pode ser arbitrária (Ahmad 2016).  Destarte, Zamfir (2016) argumenta que essas mudanças na legislação têm gerado críticas por parte de diversas ONGs, como a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional  que alegam ilegalidade e preocupação pela detenção de crianças, das pessoas com problemas mentais, assim como, arbitrariedade com a noção de DCO, o não respeito do princípio de não repulsão, a perda do estatuto de residência permanente, o aumento o risco de detenção arbitrária, entre outros (Zamfir 2016).  Correspondentemente, Corrigan (2013) argumenta que essas mudanças terão um impacto muito dramático nos pedidos de refúgio no Canadá e que tornará o processo mais propício ao erro.    Segundo o ACNUR (2018), após essas mudanças, o Canadá passou a enfatizar os seguintes princípios na reinstalação de refugiados: “uma mudança rumo à proteção, em vez da capacidade de estabelecer com sucesso; planeamento plurianual a longo prazo; processamento em grupo, sempre que possível, para aumentar a eficiência quando as necessidades de reinstalação do grupo estão presentes; reagrupamento familiar acelerado; processamento acelerado de casos de proteção urgente e vulnerável, e equilibrar a inclusão 
com uma gestão eficaz através de uma abordagem mais próxima com os parceiros” ACNUR (2018,3).  3.1.2 O processo de seleção e admissão ao estatuto de refugiado Em primeiro lugar, o processo começa com os requerentes de asilo a serem identificados como “legítimos” pelo ACNUR, no qual passam por entrevistas, existindo pergunta sobre as possíveis afiliações ou atividades militares, bem como os seus planos para o futuro. Em seguida, os funcionários do Gabinete Canadiano de Vistos  que se encontram no país onde está o requerente analisam os seus documentos comprovativos, as condições do país de onde fugiu e onde vive no presente, realizando ainda uma entrevista individual, onde o requerente deve dizer o porquê  de se considerar um refugiado. O oficial 
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fará perguntas para avaliar a sua situação e confirmar a veracidade da sua história, certificando-se de que esta é coerente com o relatório que foi fornecido pelo ACNUR 
(Governo do Canadá1 2017). Esta “fase de registo” pode abarcar medidas antifraude, e verificação de informação biométrica, como fotografia digital, impressão digital ou verificação biométrica da Íris (Solyom 2015).   Os Funcionários da Divisão de Proteção do Refugiado (RPD) que é o departamento da Comissão de Imigração e de Refugiados do Canadá (IRB) decidem entre os requerentes, 
a quem é garantido a proteção. Eles decidem se a pessoa é um “refugiado de convenção” 

ou se “é uma pessoa que precisa de proteção” (Setllement.org. 2017). Os termos da Convenção, como acima referido, abrangem pessoas com receio de perseguição baseado em nacionalidade, religião, opinião política, orientação sexual, raça, entre outros. Entretanto, os indivíduos que precisam de proteção são aqueles que enfrentam perigo de vida ou tortura, se retornarem ao país de origem ou habitual residência. Os funcionários devem precisar se os fatores que induziram ao medo, ocorreram utilizando relatórios de direitos humanos ou outras fontes de informações sobre a condição do país (Setllement.org.  2017, Ahmad 2016 e Best 2015). A média do tempo que demora a processar os pedidos dos refugiados In Canada Asylum tem variado ao longo dos anos, porém, nos últimos anos tem havido esforços no sentido de diminuir a quantidade de tempo do processamento para menos de um ano.  O que constitui um tempo substancialmente menor de reinstalação que os outros países, onde varia de período de mais de um ano para seis anos (Korntheuer et al. 2017).  Após esses passos, os indivíduos deverão passar por uma avaliação médica, verificação criminal e de segurança (Setllement.org.  2017 e Governo do Canadá c 2017). O rastreio de segurança é administrado pelo Serviço Canadense de Segurança e Inteligência (CSIS) e consiste em passar os nomes dos requerentes pelas bases de dados do Canadá como o Serviço Canadense de Inteligência de Segurança, a Agência dos Serviços de Fronteira do Canadá (CBSA) e bases de dados internacionais (Governo do Canadá 2018). Contudo, existem algumas críticas ao sistema alegando que essas pessoas podiam 
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representar ameaças à segurança do país enquanto aguardavam a determinação, pois podiam circular livremente pelo país sem ter sido verificado os seus antecedentes.  Entretanto, o pedido só é aceite, após todos os requisitos de elegibilidade e admissibilidade serem atendidos. Se a decisão for positiva, o Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) emitirá um visto de residência permanente e uma confirmação de residência permanente (Governo do Canadá1 2017). Os refugiados poderão obter acesso à cidadania após três anos de manutenção de residência permanente (Governo do Canadá b 2018). 3.1.3 Os programas de patrocínio a reinstalação de refugiados  O sistema de proteção de refugiados do Canadá é essencialmente estabelecido através de reinstalação A reinstalação (resettlement) equivale a transferência de refugiados em situações vulneráveis e com necessidade de proteção internacional, a pedido do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), de um primeiro país de asilo para um Estado que o aceita acolher (Observatório das Migrações 2016,2).É o Serviço Canadiano da Cidadania e da Imigração (CIC) que administra o programa de reinstalação, gerindo tanto o processamento dos pedidos quanto a assistência de reinstalação. Este sistema tem como 
objetivos “salvar vidas, proteger os deslocados e perseguidos, cumprir as obrigações legais internacionais em relação a refugiados e responder a crises internacionais prestando assistência àqueles que necessitam de reinstalação” (ACNUR 2018,3 e Ahmad 2016). O número de refugiados a ser recebidos é anualmente determinado pelo Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá. Em 2018, foram admitidos entre 23.000 a 31.000 refugiados reinstalados, que entre 6.000 a 8.000 eram assistidos pelo Governo, 1.000 a 3.000 pelo Escritórios de Vistos para Patrocínio Misto e o restante eram refugiados patrocinados por entidades privadas. O Governo do Canadá em colaboração com o ACNUR, e os patrocinadores privados identificam os refugiados para a reinstalação, pois o próprio individuo não se pode candidatar diretamente para reinstalação no Canadá. Após a identificação, leva algum tempo até os casos serem processados (Governo do Canadá 2017).  
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As pessoas selecionadas para admissão no Canadá dividem-se em duas categorias: Convention Refugee Abroad e a Country of Asylum (Settlement.org 2017). A categoria Convention of Refugee Abroad abrange aqueles que cumprem os critérios da Convenção de 1951. Estas pessoas devem estar fora do seu país de origem e não podem regressar devido ao medo de perseguição com base em raça, nacionalidade, religião, opinião política ou ser membro de um grupo social específico, como mulheres ou pessoas com uma orientação sexual particular, e também de não ter outra solução viável dentro um período razoável como repatriação voluntária, ou reinstalação ao seu país de origem/ habitual residência (ACNUR 2018).Este medo é reexaminado no momento em que se analisa o pedido e se avalia as razões utilizadas pelo requerente. Nesta categoria, o requerente também deve ser indiciado pelo ACNUR ou outra entidade de referência, além de poder ser patrocinado por iniciativa privada, pelo Governo ou ter os meios necessários para sustentar a si e aos seus familiares dependentes aquando da chegada ao Canadá (Ahmad 2016).   A categoria Country of Asylum engloba aqueles que estão fora do seu país de origem ou de habitual residência devido a graves violações de direitos humanos, e foram seriamente afetados pela guerra civil ou conflitos armados (Ahmad 2016).  O patrocínio não pode ser dado pelo governo, podendo existir de forma privada ou pela própria pessoa, se ele possuir os meios de fazê-lo e de sustentar a sua família aquando da sua chegada ao Canadá. Eles também podem ser patrocinados pelo Joint Assistance Sponsorship (JAS), sob a referência 
de “necessidades especiais”. No entanto, ainda precisará de ser indicado pelo ACNUR ou por alguma organização de referência (Governo do Canadá 2017).    O sistema de imigração canadense proporciona duas vias para proteção e reinstalação aos refugiados: O programa Refugee and Humanitarian Resetllement (RHRP) para aqueles que procuram proteção a partir do exterior do país e o programa In-Canada Asylum (ICAP) para aqueles que procuram proteção do interior do país (Garcea 2017 e Governo do Canadá 2017).  Por um lado, o programa Refugee and Humanitarian Resetllement proporciona proteção às pessoas que precisem de proteção e que estão fora de seu país de origem e também fora do Canadá, tendo em conta uma análise da segurança, criminalidade e 
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avaliação médica do requerente (Ahmad 2016). Por outro lado, o programa In-Canada Asylum protege as pessoas que fazem o pedido dentro do país, num escritório do IRB, onde vão ser avaliados por um funcionário, ou até fazendo-o na própria porta de entrada. A estes requerentes é dado o estatuto de "pessoa protegida", quer tenham chegado por terra, ar, ou mar e que tem um receio fundado de perseguição ou correm o risco de serem torturadas ou serem punidas em seus países de origem (Ahmad 2016, Settlement.org 2017). É a Agência dos Serviços de Fronteira do Canadá (CBSA) que decide se a pessoa está apta a efetuar um pedido de refúgio dentro do país. No entanto, nem todas as pessoas são elegíveis de pedir asilo, nomeadamente, os que têm registo criminal ou que já lhe tenha sido negado o pedido de refúgio no Canadá (Ahmad 2016, Settlement.org 2017 e Governo do Canadá 2017). Caso não esteja apto ou o seu pedido tenha sido recusado, existem outras opções para ficar no Canadá. Tal como, o Pre-removal risk assessment, em que se lhe for dito para deixar o país, pode candidatar-se para ter o seu processo e documentos relacionados com o caso revisados por um funcionário. Pode-se pedir uma revisão judicial no Tribunal Federal do Canadá (Federal Court of Canada) se a decisão ao seu pedido for negativa. A Divisão de Recurso de Refugiados na Comissão de Imigração e de Refugiados do Canadá (IRB)7 é a responsável pelos recursos. Está é feita através do pedido à um advogado do referido tribunal para analisar a decisão do seu caso.  Razões Humanitários ou Compassivas (Humanitarian and compassionate grounds) é um outro motivo excecional que permite à algumas pessoas se tornarem residentes (Governo do Canadá b 2017).   O Canadá tem três grandes categorias de programas de patrocínio a reinstalação de refugiados: os Refugiados Assistidos pelo Governo (GARs), os Refugiados Patrocinados por Entidades Privadas (PSRs) e os Programas de Patrocínio Partilhado pelo Governo e os Privados (SGPSP) que engloba os Refugiados indicados pelo Escritórios de Vistos para Patrocínio Misto (BVORs) e o Joint-Assistance Sponsorship Program (JAS). Os Refugiados Assistidos pelo Governo (GARs) são aqueles inteiramente patrocinados pelo Governo do                                                  7 A IRB é um tribunal independente que toma as decisões sobre os pedidos dos refugiados, assim como, o recurso das decisões tomadas. Este órgão é o maior tribunal do Canadá e as suas decisões podem apenas ser recorridas no Tribunal Federal do Canadá (Federal Court of Canada) (Setllement.org.  2017). 
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Canadá ou a província do Québec, e que foram encaminhados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). O patrocínio consiste num apoio inicial e assistência a esses refugiados, sendo este maioritariamente financeiro, por um período de até um ano ou até que ele se torne autossuficiente (Governo de Canadá 2017, 2018 c). Os Refugiados Patrocinados por Entidades Privadas (PSRs), são aqueles patrocinados por entidades privadas ou organizações durante o primeiro ano de estadia no Canadá.  O apoio é dado de forma financeira e social. Os patrocinadores privados também fornecem ajuda com a reinstalação, alojamento e apoio. Estas organizações são chamadas de Sponsorship Agreement Holders (SAH) e têm acordos com o governo para ajudar no apoio aos refugiados, porém, elas também podem patrociná-los por si só. Estas também patrocinam os refugiados de forma contínua.  O Groups of Five e os Community Sponsors, são exemplos de outros patrocinadores privados que trabalham com a comunidade para patrocinar refugiados, mas não o fazem de forma continua. No geral, os patrocinadores podem ser de ONGs, de organizações religiosas, organizações comunitárias ou grupos de indivíduos (Governo de Canadá c 2018).   No Programa de Patrocínio Partilhado pelo Governo e os Privados (SGPSP), os Refugiados indicados pelo Escritórios de Vistos para Patrocínio Misto (BVORs), criado em 2013 é financiado em conjunto pelo governo e pelos patrocinadores privados.  Estes últimos fornecem apoio à reinstalação (Governo do Canadá 2017).   O Joint-Assistance Sponsorship Program (JAS) foi concebido para facilitar a assistência colaborativa entre o governo federal e os patrocinadores privados no fornecimento de apoio aos GARS com necessidades especiais, como deficiências médicas ou traumas. Estas pessoas patrocinadas tanto pelo governo como por um patrocinador privado partilham dois grupos com responsabilidade pelos mesmos (Ahmad 2016). 3.2 Os Serviços de integração e reinstalação para os refugiados  Há uma falta de abordagens teóricas especificamente sobre a integração de refugiados (Korntheuer et al. 2017). No entanto, existe um vasto leque de abordagens teórico-conceptuais sobre a integração de migrantes, o que dificulta que haja uma definição 
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consensual nos discursos académico ou político sobre a integração. O Interdepartmental Working Group on the Integration of Refugees in Ireland define a integração como "a capacidade de uma pessoa participar na medida em que precisar nos maiores componentes da sociedade, sem ter que renunciar a sua identidade cultural" (Strang, Alison, and Alastair Ager 2010, 590). O termo “integração” que está a ser usado nesta dissertação é definido 
como “um processo multifacetado bidirecional e dinâmico de uma adaptação tanto por parte dos refugiados, quanto da sociedade de destino" (Yu et al 2007, 17).   Após a aprovação do pedido e eventual deslocação ao Canadá (para aqueles que se encontram no exterior), os refugiados precisam de ajuda para se estabelecer, tanto aqueles que se encontravam no exterior, quanto aqueles que receberam proteção a partir do interior. O Governo do Canadá, a província do Quebeque e as entidades privadas fornecem assistência preliminar para ajudar os refugiados a adaptarem-se à vida no Canadá (Governo do Canadá 2017). O governo determina o destino dos refugiados tendo em conta as suas necessidades especiais, como a disponibilidade do serviço de reinstalação, a língua que falam, a necessidade médica, onde se encontra a família ou os amigos, as comunidades religiosas, entre outros. Contudo, esses refugiados não são obrigados a permanecer neste destino. Em caso de não permanência, pode ter como resultado a redução ou inelegibilidade dos benefícios (Ahmad 2016). 3.2.1 Programas de apoio a reinstalação  Por ser o segundo país que mais reinstala refugiados no mundo, o Canadá tem diversos programas de reinstalação (Wilkinson e Garcea 2017). Os refugiados reinstalados estão elegíveis a três principais categorias de patrocínio (GAR, PSR e SGPSP), que foram projetadas para providenciar o apoio que for necessário para os refugiados e contribuir para uma reinstalação, orientação e integração bem-sucedida dos mesmos, por um período de até um ano após a chegada ao Canadá ou até que se possam autossustentar. Apesar de serem programas diferentes, pode haver duplicação das suas funções (Korntheuer et al. 2017). A primeira categoria de patrocínio pertence aos Refugiados Assistidos pelo Governo (GAR). O governo federal e a província do Quebeque, são os dois órgãos responsáveis pelos 
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GARS (Ministério do Quebeque 2018). Estes refugiados recebem apoio através de programas como ILP, IFCHP e RAP e recebem também serviços como orientação geral sobre a vida no país do destino, comida, ajuda para encontrar alojamento permanente, ajuda na aquisição de artigos domésticos, apoio à renda, ajuda para encontrar emprego, entre outras coisas que necessitem para a integração (Korntheuer et al. 2017). Este apoio é dado àqueles que não podem prover as suas próprias necessidades básicas por um período de até um ano ou até que se possam autossustentar. O nível de apoio dado mensalmente é determinado pelas taxas de assistência social de cada província ou território de residência do refugiado (Governo de Canadá 2017). Os GARS com necessidades especiais podem receber apoio adicional tal como o fornecimento de conexão com organizações que fornecem serviços ou apoio especializado; conferências sobre casos específicos com instituições governamentais ou comunitárias; orientação especial e individualizada para as pessoas com elevada necessidade de saúde e reinstalação, gestão de casos, entre outros (Atallah 2017).  O Programa de Assistência a reinstalação o (RAP) prevê serviços aos refugiados assistidos pelo governo como: receção dos indivíduos no aeroporto ou num outro ponto de entrada, ajuda para encontrar residência temporária e permanente, avaliação das necessidades do refugiado para auxiliá-lo, informa-lo e orientá-lo sobre a sua vida no Canadá, referir os outros programas províncias, federais e de reinstalação por um perdido de um mês a um mês e meio após a chegada ao Canadá. Os serviços que a RAP fornece podem ser apoiados pelos serviços de tradução, caso seja necessário (Ahmad 2016). Nas primeiras semanas, os funcionários do RAP encontram-se com os refugiados assistidos pelo governo diariamente. Após esse período, esses funcionários continuam a encontrar-se com os refugiados regularmente e provêm serviços desde apoio prático e orientação em áreas do dia a dia até à orientação sobre tópicos mais amplos como os recursos da comunidade, os direitos e responsabilidades do refugiado ou os programas do governo. Se os refugiados não conseguirem tornar-se financeiramente independentes após um ano, é-lhes dado a oportunidade de se candidatar ao apoio financeiro através da assistência social provincial, onde recebem aproximadamente a mesma quantia que recebia do governo durante o 
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primeiro ano. Destarte, o objetivo do RAP é de encorajar e apoiar os refugiados recém-chegados a tornarem-se confortáveis e independentes no Canadá durante a sua estadia (Atallah 2017).  O Programa de Empréstimo de Imigração (ILP) é administrado pelo Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) e oferece aos refugiados a possibilidade de fazer empréstimos para cobrir os custos associados à sua viagem no Canadá, desde os documentos de viagens, transporte ou para cobrir exames médicos, sendo estes patrocinados pelo governo ou por entidades privadas (Ahmad 2016). Após um ano, é esperado que os refugiados comecem a fazer um pagamento mensal do empréstimo. A quantia paga por mês é estabelecida pelo governo com base na quantia total que foi emprestada, e, caso o refugiado seja incapaz de reembolsar o empréstimo, pode pedir uma revisão do plano de reembolso (Governo do Canadá a 2018).  O Programa Interino Federal de Cuidados de Saúde (IFCHP) financia a cobertura temporária e limitada de cuidados de saúde para os refugiados reinstalados, requerentes de asilo, "pessoas protegidas" e outros grupos até que estes possam receber cobertura de seguro de saúde provincial. O programa não cobre os serviços de assistência médica ou de produtos de planos privados ou públicos de assistência à saúde (Governo do Canadá a 2018). A segunda categoria de patrocínio são os Refugiados Patrocinados por Entidades Privadas (PARS). Os patrocinadores privados têm a responsabilidade de receber, orientar e auxiliar esses refugiados em todas as etapas do processo de reinstalação (Korntheuer et al. 2017). Os patrocinadores devem contribuir com recursos financeiro e emocional. A ajuda financeira é dada por um período de até seis meses e a ajuda emocional por um período de até um ano. Porém, os refugiados com necessidades especiais podem ser patrocinados até três anos (Governo do Canadá 2017)8. Os PARS podem usufruir de alguns dos serviços de apoio que os GARS usam como o IFCHP, no entanto, estes não podem usufruir da maior parte dos programas que os GARS têm acesso, incluindo os serviços especializados de                                                  8 Note-se que somente aqueles que não podem viver sem assistência pública, é dada a autorização para trabalhar.   
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auxílio. Os patrocinadores privados também devem oferecer auxílio no mesmo nível que os refugiados receberiam dos serviços sociais. Entretanto, é uma incógnita a quantidade de serviços que os refugiados podem aceder, isto é, não se sabe se os patrocinadores fazem muito ou pouco além do que foi acordado entre o refugiado e o patrocinador privado, à exceção do nível mínimo de apoio à renda que deve ser igual às taxas de assistência social na província onde o refugiado vive (Wilkinson e Garcea 2017). Os serviços que os PSRS têm acesso abrange a preparação para o emprego, apoio na alimentação, vestuário, formação linguística, moradia, entre outros (Atallah 2017). A terceira categoria de patrocínio é o Programa Partilhado de Patrocínio. Este programa apoia a reinstalação de refugiados que ingressam pelos programas BVOR e JAS. Estes refugiados recebem um apoio ao rendimento do governo federal por um período de seis meses. Após esse período, o patrocinador privado fornece até seis meses apoio à renda e vários serviços de orientação e reinstalação, assistência na receção, assim como qualquer apoio social e emocional necessário à medida que os refugiados se adaptam à vida no Canadá. Os GARS com necessidades especiais recebem esse apoio por um período de 2 ou até 3 anos, dependendo das circunstâncias (Ahmad 2016 e Governo de Canadá 2017).   3.2.2 Programas de Integração para Refugiados  Os serviços de integração incluem os programas de integração e reinstalação em geral que estão disponíveis para todas as categorias de imigrantes e podem ser dados de forma direta ou indireta. Estes têm como objetivo facilitar a sua integração e estabelecimento dos refugiados recém-chegados ao Canadá (Yu et al. 2007). Korntheuer et al. (2017) afirma que existem aproximadamente 37 programas de assistência a reinstalação distribuídos por todo o país. Embora haja patrocínios de organizações, a maioria dos serviços são financiados pelo governo. O Governo contrata agências de reinstalação conhecidas como Service Provider Organizations (SPOS) para proporcionam serviços de reinstalação a todos os residentes permanentes O auxílio fornecido pelo governo do Canadá é destinado aos Convention Refugges Abroad, e em alguns casos a categoria Country of asylum, que foram identificados como refugiados com necessidades especiais e foram aceites em Canada como GARS. Pelo 
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contrário, os refugiados que fazem o pedido a partir do interior do Canadá não estão qualificados para grande parte dos programas e serviços de reinstalação, incluindo os serviços de RAP, a preparação para o emprego, ou formação linguística.  São as organizações locais independentes que fornecem apoio a esses refugiados (Korntheuer et al. 2017).  As organizações sem fins lucrativos e as comunidades religiosas e étnicas que atuam com os refugiados também têm um papel deveras importante no fornecimento de serviços de integração e reinstalação aos refugiados, assumindo a responsabilidade pela adaptação dos mesmos aos serviços socias, de educação, saúde, entre outros. O compromisso conjunto destas entidades releva-se importante para uma maior eficácia do sistema de proteção do refugiado (Korntheuer et al. 2017).  Uma ampla gama de financiamentos é destinado aos residentes permanentes no Canadá, às pessoas que foram aprovadas inicialmente para a residência permanente e às 
"pessoas protegidas”. Os serviços de integração também podem ser especializados a certos grupos étnicos, ou certas categorias de refugiados (Yu et al. 2007). Correspondentemente Governo do Canadá fornece auxílio na reinstalação aos Convention Refugees Abroad e aos refugiados do Country of Asylum Class se estes tiverem sido identificados como refugiados com necessidades especiais ou/e se tiverem sido admitidos no Canadá como Refugiados Assistidos pelo Governo. Por outro lado, as pessoas que fizeram o pedido a partir do interior do país não estão habilitadas a receber esse apoio (Governo do Canadá a 2018).  Os serviços de integração são compostos por três áreas: receção, orientação e habitação; emprego e língua e apoio social e aconselhamento (Yu et al. 2007). O Immigrant Settlement and Adaptation Program é um programa que inclui a receção aos refugiados, tradução da língua nativa dos refugiados para o inglês, empregabilidade, melhor formação linguística, entre outras áreas (Yu et al. 2007). Este tipo de programas engloba formação linguística para fins educacionais, de emprego ou social; programas de informação e de indicação de especialistas como por exemplo, educacionais ou de saúde mental; orientação sobre o Canadá ou comunidades locais; desenvolvimento de habilidades relacionadas com o trabalho; programas relacionados ao emprego que têm como foco principal a orientação para os locais de trabalho no Canadá; pesquisas de emprego (Wilkinson e Garcea 2017).  
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A Formação linguística é um dos maiores programas no serviço de reinstalação. A maioria dos cursos de línguas no Canadá são financiados pelo governo e não abrangem os requerentes de asilo, porém, algumas províncias como a Manitoba e a Colúmbia britânica aprovisiona cursos que são abertos aos requerentes de asilo. O Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) é um dos principais programas de alcance linguístico.  Os refugiados reinstalados têm direito a sessões de orientação canadense no "Canadian Orientation Abroad", no qual aprendem sobre a cultura e a vida canadense, os direitos e deveres, emprego, entre muitas outras. O programa " Ontario Newcomer Settlement", que auxilia os recém-chegados, é um exemplo na área de receção orientação e habitação (Korntheuer et al. 2017). Nos serviços/programas de apoio social e aconselhamento temos o Arab Community Centre of Toronto ou o S.U.C.C.E.S.S em Vancouver, mas são de alcance limitado por não abranger as mulheres. Além desses programas, os GARs e os PSRs têm acesso a outros como CASA C.A.F.I. em Montreal ou Settlement Workers in Schools em Ontário, no qual os pais e os seus filhos adaptam-se aos novos papéis no sistema escolar (Yu et al. 2007).  O Interim Federal Health (IFH) é outro programa que está disponível tanto para os refugiados quanto para os requerentes de asilo e trata das necessidades básicas e emergências de saúde dos mesmos, entretanto, o programa não aborda as necessidades de saúde mental nem dentárias. Estes são fornecidos através de programas a nível local para os refugiados que possam ter sofrido trauma, tortura e estresse derivado da reinstalação. Existe, por exemplo, o Canadian Centre for Victims of Torture in Toronto ou a Vancouver Association for the Survivors of Torture (Yu et al. 2007).   Na visão de Wilkinson e Garcea (2017) em teoria, os refugiados elegíveis podem aceder à maioria dos programas a partir do momento que são residentes permanentes até que se tornem cidadãos canadianos. Contudo, na prática, a elevada procura de serviços, a incompatibilidade entre os horários de trabalho e as horas em que os serviços estão disponíveis, assim como, a necessidade de cuidar das crianças, limitam a capacidade de muitos residentes permanentes acederam aos serviços. Além do mais, existe um grande 
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debate em torno da questão dos serviços de integração, se deverão ou não ser alargados aos requerentes (Yu et el 2007).  3.3 Dimensão Socioeconómica Na literatura, uma ampla gama de indicadores de integração é utilizada. A título de exemplo temos o acesso à habitação própria, a participação da mão-de-obra, fertilidade, saúde mental e segregação residencial (Yu et al. 2007). Nesta dissertação utilizaremos respetivamente o acesso à habitação, o acesso à saúde, a acessibilidade ao emprego, o acesso à educação e a integração sociocultural como indicadores de integração e de avaliação da utilização de uma abordagem de segurança humana. O acesso à habitação e as condições de vida abrangem questões relacionadas ao acesso à habitação adequada com mínimos standards pelo refugiado, como acessibilidade em termos financeiros, segurança, adequação em termos de tamanho, entre outros. O acesso a alojamento, aquando da chegada ao Canadá, varia significantemente conforme a categoria de entrada do refugiado. Os refugiados reinstalados recebem apoio para adquirir alojamento permanente através de agências contratadas pelo governo ou de patrocinadores privados. Os GARS, aquando da chegada ao Canadá, é-lhes dado alojamento temporário em hostels ou em centros de acolhimento até que possam garantir residência permanente. Estes recebem ajuda do governo para garantir um alojamento permanente, e recebem ainda móveis básicos, um conjunto de artigos domésticos ou um subsídio para mobilar a sua casa. Contrariamente, os PSRS mudam-se imediatamente para alojamentos permanentes. Com respeito aos requerentes de asilo, estes não recebem nenhum tipo de assistência para localizar ou garantir habitação quando chegam ao Canadá, e nem lhes é permitido receber alojamento temporário (Sherrell 2017).  Os refugiados recém-chegados não enfrentam nenhuma restrição em relação ao lugar onde podem viver, porém, têm de fazê-lo a seu próprio custo e podem não receber auxílio para encontrar alojamento no local para onde forem. Além do mais, a qualidade e o tipo de moradia que estes obtêm depende da quantidade de apoio financeiro que é dado através da renda do emprego ou pelas transferências governamentais. Com efeito, o emprego é 
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uma grande influência no rendimento familiar, pois quanto maior o rendimento, maiores as chances são das famílias terem de conseguir uma casa maior e com mais qualidade. Os que têm rendimentos mais altos podem conseguir melhores casas, enquanto que, os que têm baixo rendimento estão limitados e têm imensas dificuldades em encontrar uma casa pela qual possam pagar, sendo que por vezes é impossível encontrá-la. Estes últimos geralmente não têm em consideração o que é apropriado, seguro ou saudável (Murdie 2008). Da mesma forma, Yu et al (2007) afirmam que a baixa renda constituí um dos maiores obstáculos na procura por habitação. Esta situação é agravada pelo facto de muitos refugiados tenderem a estabelecer-se em grandes áreas metropolitanas onde a habitação é mais cara. O tamanho da família ou a disponibilidade de património imobiliário também são fatores que condicionam o acesso à habitação.  De acordo com Sherrell (2017), estas situações levam os refugiados recém-chegados a experienciar uma elevada tensão relacionada com a acessibilidade de preços, além do facto de muito deles viverem em condições sobrelotadas. Yu et al (2007) ressaltaram que um dos principais desafios enfrentados pelos refugiados recém-chegados nos primeiros anos após a chegada é a obtenção de habitação. Quando conseguem moradia, normalmente é de pouca qualidade, sendo algumas infestadas de baratas e mofo, o que impacta negativamente na saúde dos mesmos. Morar em casas cheia de pessoas e de baixa qualidade pode ajudar as famílias a equilibrar orçamentos apertados, mas essas condições podem ter consequências psicológicas e físicas imprevistas para toda a família.   O acesso à saúde abarca os cuidados de saúde em instalações governamentais e privadas, problemas relacionados a complicações no acesso a tratamentos de saúde e outras questões relacionadas com a proteção da saúde. O acesso a cuidados médicos é um direito humano, além disso, existe uma obrigação moral maior com populações vulneráveis, como é o caso dos refugiados (Hynie et al. 2017).  O governo canadense oferece, através do Interim Federal Health Insurance Plan (IFHP), cobertura de cuidados de saúde temporários limitados a todas as pessoas protegidas.  O Programa IFHP também engloba o Immigration Medical Exam, que cobre os exames diagnósticos exigidos pelo Immigration 
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Refugge Protection Act (Governo Canadá d 2017). O estatuto de imigrante determina o tipo de cobertura que este vai receber, visto que existem diversos tipos. Hynie et al. (2017, 82) explicam que:  [a] basic coverage is similar to provincial health insurance coverage in most provinces, and it includes access to in-patient and out-patient hospital services, primary care services from health care providers including pre- and post-natal care, and diagnostic and ambulance services. Supplemental coverage is similar to the additional coverage that is provided by provinces and territories to those receiving social assistance. This includes services from allied health professionals for both physical and mental health care needs, including urgent dental care, long-term care, and assistive devices. Prescription drug coverage is available for prescription medications that are covered by provincial public drug plans. IFHP also includes Immigrant Medical Exam coverage for diagnostic tests that are required under the Immigration Refugee Protection Act, and Public Health and Public Safety coverage, which includes diagnosis and treatment of physical and mental health conditions that could be a risk to the general public, such as infectious diseases or serious mental illnesses that are deemed to make people a danger to others (CIC, 2016a). IFHP provides coverage until refugees have provincial coverage (Hynie et al. 2017, 82). 
A cobertura do IFHP é dada até que o refugiado tenha a cobertura provincial.” (Hynie et al. 2017, 82). Quando esta é conseguida o refugiado continua a cobrir serviços suplementares do IFHP até o término do apoio financeiro do seu patrocinador. Entretanto, 
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o sistema IFHP existe em paralelo com os sistemas provinciais e territoriais e programas de seguro de saúde. As províncias têm requisitos de residência para obtenção de cobertura provincial que engloba àqueles que viviam noutras províncias, estar a viver na província por pelo menos três meses consecutivos até que tenham direito ao seguro de saúde.  Isto implica que os refugiados fiquem sem acesso ao seguro provincial nos primeiros meses após a sua chegada ao Canadá. Em adição, o sistema tem enfrentado alguma resistência entre os prestadores de cuidados de saúde devido a diversos fatores como as longas esperas de reembolso de taxas. Consequentemente, não é incomum deparar-se com prestadores de cuidados de saúde que se recusem a aceitar o IFHP, e pede as pessoas que possuem essa cobertura para pagarem pelos seus serviços em avanço (Hynie et al. 2017e Harris e Zuberi).  Entre 2012 a 2016 o governo Canadense fez diversas mudanças nas categorias de cobertura. Essas e outras mudanças conduziram os prestadores de cuidados de saúde à confusão entre os prestadores em relação a quem estava coberto para que tipo de atendimento e por quanto tempo. Consequentemente, houve um atraso ou até mesmo negação de cuidados aos refugiados e aos requerentes de asilo. Os autores consideram que o impacto dessa sequência de mudanças foi agravado pela falta de clareza nas companhias de seguro que implementavam a cobertura de cuidados de saúde sobre quem estava coberto e para quê, assim como, a falta de comunicação clara por parte do governo (Hynie et al. 2017). O acesso ao emprego inclui questões relacionadas com o emprego, e como este pode afetar os outros aspetos da vida do refugiado. Parafraseando Philippe Legraine “os refugiados podem contribuir economicamente para as sociedades que os acolhem de várias maneiras: como trabalhadores, inovadores, empresários, contribuintes, consumidores e 
investidores” (Wilkinson 2017, 93). Após a chegada ao Canadá, os refugiados podem trabalhar independentemente da forma de patrocínio que tenham utilizado para lá ir. Os 
GAR’s têm acesso a diversos empregos e serviços, no entanto, não podem ter um serviço de apoio personalizado por ser um grupo muito grande. Consequentemente, estes 
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refugiados demoram um pouco mais a encontrar um emprego estável (Wilkinson 2017 e Governo do Canada a 2018).  A exceção que existe diz respeito aos requerentes de asilo, cuja possibilidade de trabalhar depende legalmente de várias questões. Os requerentes de países de origem reconhecidos pela ONU podem obter uma permissão de trabalho enquanto esperam pela avaliação do seu processo, desde que atendam aos critérios e os requerentes de países que não fazem parte da Convenção devem esperar até que sua solicitação seja aceita pelo governo canadense antes de terem direito a trabalhar (Wilkinson 2017). Enquanto aguardam pela determinação do seu estatuto, os requerentes não têm acesso a serviços de emprego, dependendo da província na qual residem (Yu et al. 2007). O governo e as províncias financiam serviços de emprego a todos os residentes permanentes para ajudar na procura de trabalho. Por norma, esses serviços incluem workshops sobre ferramentas de busca de emprego atualizadas, orientação para elaboração do currículo e competências específicas para entrevistas de emprego, entre outros (Yu et al. 2007). Há também uma grande variedade de programas, como por exemplo o programa Immigrant Settlement and Adaptation, que é financiado pelo governo do Canadá e o programa Ontario Newcomer Settlement, que financia o mesmo tipo de serviço, sendo também oferecido aos requerentes de asilo. Alguns serviços de emprego visam aqueles que já possuem um nível elevado de competência linguística e profissional, como é o caso de programa Enhanced Languages Training, que oferece um treino avançado de língua relacionado com o trabalho (Yu et al. 2007 e Governo do Canada a 2018). Porém, os refugiados encaram alguns problemas para ter acesso a emprego e a ajustar-se ao mercado de trabalho. Uma boa parte dos refugiados trabalha em regime parcial nos primeiros e enfrentam dificuldades. Esta situação deve-se ao facto de que muitas vezes é necessário trabalhar para completar a formação linguística, ou pela incapacidade de encontrar emprego a tempo inteiro. Um dos principais indicadores de sucesso no mercado de trabalho entre os refugiados é a língua, no entanto, apenas um terço dos refugiados que entram no Canadá têm uma boa compreensão das línguas nacionais e um alguns deles são analfabetos na sua própria língua (Wilkinson 2017). Isto aliado ao facto de 
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levar um determinado tempo para dominar uma língua, principalmente quando as aulas coincidem com o horário de trabalho. Alguns refugiados também podem experienciar atrasos de vários meses para conseguir ter acesso a formação de línguas. Na verdade, em algumas cidades do Canadá a lista de espera pode passar os 12 meses (Bevelander e Pendakur 2014). Segundo Yu et al., ter um nível baixo de educação formal e um baixo nível de conhecimento linguístico, complica bastante o acesso ao emprego, pois são pré-requisitos para obter um emprego bem-sucedido. Para os requerentes de asilo é ainda mais difícil encontrar emprego, visto que apenas podem adquirir permissão temporária para trabalhar enquanto a decisão está pendente no IRB. Este fator pode limitar os requerentes a mercados de trabalhos secundários (Yu et al. 2007). Da mesma forma, ter os documentos reconhecidos é uma enorme barreira à entrada no mercado de trabalho, particularmente, entre profissões como médicos, enfermeiros, contadores, etc.  O facto do refugiado possuir documentos ou estudos noutro país, da possibilidade do lugar onde adquiriram os estudos poder não existir ou o registro do mesmo ter sido destruído, complica o reconhecimento das suas qualificações, ou até mesmo traduzi-las, torna-se um verdadeiro desafio para os mesmos (Bevelander e Pendakur 2014). Os programas de reconhecimento de documentos podem atenuar esses desafios, mas não tem eficácia em grande escala, principalmente porque muitas profissões são, em grande parte, autorreguladoras, tal como o facto de que cada província tem a sua própria organização profissional, como é o caso do setor de enfermagem.  No Canadá, essas profissões estabelecem as suas próprias regras relativamente a quem pode praticar uma ocupação específica, o que significa que todos os que procuram permissão para trabalhar nessas áreas ficam à mercê das organizações profissionais para aceitar ou não as suas qualificações (Wilkinson 2017 C). Com efeito, atualmente, não há penalidade para nenhuma organização profissional que não queira considerar ou revisar as credenciais desses refugiados.  No grupo de imigrantes, os refugiados são os que têm maior dificuldade em ter os seus documentos reconhecidos no mercado de trabalho Canadiano (Wilkinson 2017). 



78 

Em adição, alguns empregadores preferem empregar refugiados que tenha estudado 
ou trabalhado no Canadá. A “falta de experiência canadense" tem- mostrado uma barreira no acesso ao emprego. Uma alternativa a essas desafios e barreiras é através do apoio de família e amigos.  Ter família e amigos ajuda a criar conexões no mercado de trabalho, o que facilita o processo de transição para um novo emprego (Wilkinson 2017). Em suma, os refugiados no Canadá enfrentam dificuldades notáveis no acesso ao emprego.  Estes são mais propensos a trabalhar em empregos temporários, em part-time ou empregos para os quais são muito qualificados. Embora muitos serviços programas de reinstalação de refugiados tenham melhorado ao longo do tempo, a recessão económica, o nível de educação, o baixo conhecimento das línguas nacionais, aliando a dificuldade em ter os seus documentos reconhecidos fazem com que a sua experiência no mercado de trabalho seja muito difícil. No entanto, apesar das dificuldades, a maioria dos refugiados aparenta conseguir encontrar trabalho e tornar-se economicamente autossuficiente (Wilkinson e Garcea 2017). O acesso à educação abrange questões relacionadas aos direitos à educação. O sistema educacional do Canadá é fortemente descentralizado e com pouco envolvimento do governo federal. Com efeito, o Canadá é o único" país desenvolvido" sem um departamento federal de educação, que está sob jurisdição provincial e territorial. São os conselhos escolares a nível local que têm autonomia sobre os requisitos e procedimentos de admissão e desenvolverem diversas respostas para apoiar na reinstalação de refugiados. Por conseguinte, o acesso à educação para os requerentes e refugiados varia de acordo com o distrito escolar, a província e o território. A título de exemplo, as recentes alterações na lei de educação do Quebeque, não deixou claro se os refugiados podem frequentar a escola sem pagar taxas internacionais (VanderPlaat 2017). Ademais, no ensino secundário, os requerentes de asilo e os seus filhos, são considerados estudantes internacionais, logo, têm de pagar propinas com taxas internacionais (Canadian Council for Refugees 2004).  Com respeito à legislação canadense, o IRPA prevê que qualquer criança que tenha menos de18 anos e que não tenha   uma decisão do seu pedido tomada, pode frequentar a escola (desde a pré-escola até à escola secundária. No entanto, apesar do IRPA assim o 
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afirmar, não existe nenhuma política nacional que regularize esse acesso à educação. De facto, alguns funcionários do CBSA foram às escolas apreender crianças cujos pedido de asilo foi negado (VanderPlaat 2017). Assim sendo, os refugiados também enfrentam desafios para ter acesso escolar no Canadá. Primeiramente, as ferramentas de acesso que são usadas para determinar a colocação do refugiado são consideradas como inapropriadas e inadequadas (Braun 2016). A título de exemplo encontramos o facto das crianças, por norma, serem agrupadas na escola primária segundo a idade e a partir do 10 ano serem agrupados segundo a vocação ou futuros trajetos universitários. Ao contrário, no caso dos refugiados são usados métodos de avaliação padronizados que avalia a capacidade da criança se adaptar às estruturas existentes e não às suas reais capacidades, por estes não terem acesso ao seu histórico escolar. Como consequência, as crianças são colocadas em classes muito baixas para a sua idade, o que no Canadá é visto com um sinal de deficiência académica, além do stigma ligado a esse factor (Braun 2016).  Em segundo lugar, os refugiados são mais propensos a serem diagnosticados erroneamente com dificuldades de aprendizagem e também algumas normas de avaliação informal podem constituir barreiras ao avanço dos estudantes. Na verdade, as práticas de avaliação e as políticas províncias de idade restringem o acesso a educação púbica gratuita. Como por exemplo, os indivíduos com mais de 21 anos e em alguns casos 18 anos devem pagar pela escola secundária ou o caso de certas províncias em que o refugiado não tem nenhum estatuto determinado ainda, pode ser impedido de ir à escola, ou ser cobrado com taxas de alunos internacionais (VanderPlaat 2017 e (Beyon, et al., 2005). O programa (EAL) que fornece aulas de inglês aos refugiados, parece distanciar os alunos do programa dos outros estudantes, o que só aumenta e isolação e a exclusão, assim como, estigmatiza com os alunos EAL como alunos com deficiência na língua inglesa (Beyon, et al., 2005).  Além disso, o ensino superior está além das possibilidades da maioria dos requerentes de asilo, aos quais são cobrados propinas de estudantes internacionais e por não serem residentes permanentes não podem ter apoio financeiro ou empréstimos dos governos das províncias e territórios. Destarte, apesar dos refugiados terem acesso a financiamento, as taxas internacionais configuram-se em barreiras no acesso ao ensino, 
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desde a pré-escola até ao ensino superior para os requerentes de asilo, os refugiados e os seus filhos (VanderPlaat 2017).  Na integração sociocultural, para efeitos deste trabalho de pesquisa, a integração social é definida como interações com profissionais, colegas, familiares e amigos que transmitem informação, ajuda pratica ou emocional, e que desempenham um papel particularmente importante no período de transição através de atenuação do impacto de agressões e do aumento da capacidade de adaptação (Simich et al. 2005, 259). Simich et al. (2005) afirmam que o apoio social e cultural é vital para a manutenção do bem-estar do refugiado na reinstalação e tem um impacto positivo sobre outros aspetos da sua vida como a saúde, oportunidades sociais, entre outros. Também é importante para os refugiados terem uma integração social que sirva tanto como um impulso como uma "rede de proteção" trabalhando nas relações sociais, assim como, facilitando o acesso as necessidades básicas como o emprego e a educação (Simich et al. 2005, 260). Porém, as diferentes perceções e expectativas que os refugiados têm muitas vezes marcam a sua forma de perceber o apoio e resulta num dos desafios mais importantes que estes enfrentam que é aprender como e onde receber ajuda (Dib 2017).  A integração social e cultural ajuda dos indivíduos a lidar de forma diferente inuma situação de crise e reforça a autoconfiança necessária para gerir os desafios permanentes no período de adaptação. Com efeito, muitos refugiados dependem do apoio de familiares e amigos em vez de instituições sociais para ultrapassar as dificuldades de reinstalação. O apoio de fontes familiares como vizinhos, amigos ou mesmo comunidades étnicas pode permitir aos refugiados ampliar as suas redes sociais e procurar oportunidades na sociedade em geral. No entanto, a importância dos grupos informais de apoio não anula a necessidade de serviços sociais como agências de reinstalação, organizações étnicas ou de género, escolas de línguas, etc., que procuram assegurar o acesso e equidade nos serviços sociais (Simich et al. 2005).  No Canadá, as metrópoles abrigam uma multiplicidade de grupos religiosos e étnicos que são essenciais para ajudar os refugiados a construir redes sociais, possibilitando a sua participação na vida cultural e política da cidade, mantendo os seus laços culturais e 
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comunitários. Existem também trabalhadores multilingues que vêm de uma grande variedade de origens étnicas e linguísticas (Korntheuer et al. 2017). Podemos destacar o programa HOST ou o le jumelange interculturel no Quebeque, que combinam os recém-chegados com os residentes canadenses, auxiliando na reinstalação e no desenvolvimento de redes sociais.  Afere-se importante referir que os requerentes de asilo não podem aceder a esse tipo de programas até que receba o estatuto de refugiado (Yu et al. 2007). Ademais, as concentrações étnicas e religiosas no Canadá têm levado à criação de diversas organizações e associações que resolvem as necessidades das respetivas comunidades. Este fenómeno tem sido fundamental para os refugiados encontrarem apoio rápido quando chegam ao país, ficando muitos em centros urbanos, devido à ajuda dessas associações e organizações, com que têm afinidade. (Korntheuer et al. 2017). Contudo, os refugiados também enfrentam barreiras no processo de integração sociocultural, tais como a falta de conhecimento sobre os serviços como consequência de limitação linguística, isolação social, informação inadequada, grande tendência de manter-se nos seus próprios grupos étnicos e sociais, barreiras culturais, etc.  Aliando ao facto de poucos prestadores de serviços serem capazes de fornecer uma gama de serviços de apoio de forma culturalmente competente devido os diversos e múltiplos contextos dos clientes, que são necessárias para serem eficazes em diálogos multiculturais, assim como, barreiras em agências de serviços sociais como restrição devido ao limite do tempo, processos burocráticos inconsistentes, racismo, entre outros (Dib 2017). Em suma, existem várias barreiras estruturais na sociedade canadense, além dos problemas sistemáticos, tais como a falta de politicas e programas de integração; recursos limitados (que afeta a prestação de serviços  através de diminuição de funcionários e recursos organizacionais, falta de serviços de tradução adequado, incapacidade de contratar novos funcionários para trabalhar com novos grupos, etc.), mandatos de serviços reduzidos (que  impede os prestadores de serviço de  auxiliar os recém-chegados de forma ampla, limita a capacidade dos prestadores de serviços de corresponder as necessidades dos recém-chegados) ou o  problema da  multiplicidade de intervenientes e jurisdição (que impede a coordenação  resulta na falta de 
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integração das politicas e dos grupos, relação politica hostil entre o governo e os  seus departamentos, entre outros) (Simich  et al. 2005).  3.4 Dimensão Pessoal Na segurança pessoal aferimos as questões relacionadas com as várias ameaças que os refugiados sofrem enquanto estão detidos. Resumiremos brevemente as leis e políticas de canadenses relacionadas à detenção de requerentes de asilo e refugiados e em seguida fornecer ao leitor algumas informações básicas sobre o processo detenção de refugiados no Canadá e as implicações para os seus direitos humanos. No Canadá, a detenção de imigrantes foi formalizada através de uma emenda ao Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) e ao Immigration Refugee and Protection Regulations (IRPR), efetuada em 2012, como mencionado no início deste capítulo. Estas emendas lidam com a captura, detenção e libertação dos detidos. O CBSA é o responsável pela execução do IRPA e pela detenção nas portas de entradas. As suas decisões estão sujeitas a revisão por um membro do Immigration Division (ID) do IRB 48 horas após terem sido efetuadas detenções durante os 7 dias seguintes e 30 dias a partir da data.  O CBSA também pode libertar um detido, mas somente antes das 48 horas de revisão, se julgar que já não existem razões para a detenção (Nakache 2011). Estas modificações estabelecem que podiam ser detidos os residentes permanentes ou os cidadãos estrangeiros que fossem considerados como inadmissíveis a entrada no Canadá,  por terem chegado de forma ilegal,  por representar um risco a segurança do  público, por não poder provar que não chegaram  à Canadá de forma suspeita,  por não poder provar a sua identidade e os que são improváveis de aparecer para os processos de imigração (Idem 2011) . Todavia, o Canadian Charter of Rights and Freedoms exige que o governo tenha em consideração outras alternativas à detenção aos refugiados e requerentes de asilo.   A legislação reitera que a detenção deve ser efetuada como último recurso e de forma cuidadosa. Deve ser evitada a detenção de pessoas vulneráveis como idosos não acompanhados, pessoas com problemas mentais, pessoas doentes. pessoas com deficiências físicas, crianças, grávidas e sobreviventes de traumas ou torturas. Quanto às crianças, os decisores devem ter em conta os melhores interesses para esta, além disso, o 
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IRPA não permite que uma criança seja presa para sua proteção, ficando esta à responsabilidade de agências províncias de proteção (Nakache 2011). Contudo, Silverman (2014) afirma que algumas crianças são presas como "convidadas» ou por “estarem a 
acompanhar os pais presos”. Estas não constam nas estáticas oficiais e, por isso o número de crianças detidas é bem maior do que aquele que se conhece. As pessoas sujeitas à detenção discricionária são requerentes de asilo sob a Convenção de Genebra que tiveram o pedido rejeitado, os migrantes que chegaram de forma "irregular" e os requerentes de asilo que estão a aguardar a decisão ao seu pedido de proteção sob a Convenção de Genebra. Grande parte destas pessoas podem ficar presas até que a decisão sobre o pedido seja tomada ou sair sobre liberdade condicional.  O primeiro grupo pode ficar preso por um período indeterminado, o que pode acarretar dificuldades semelhantes à tortura mental (Silverman 2014). No ponto de vista de Guruge et al. (2012) o sistema de detenção no Canadá, parece expôr as pessoas que já se encontram numa situação vulnerável à uma situação que só deteriora ainda mais a sua saúde mental e física. Os detidos de alto risco (os que têm passado criminal, problemas comportamentais, problemas mentais, os que constituem risco ao voo) ficam em penitenciárias provinciais ou em instalações de prisão preventiva, enquanto que os de "baixo risco" são mantidos em centros de detenção de imigrantes administrado pelo CBSA. Ademais, existe um estigma associado àqueles que foram detidos, mesmo após a sua libertação. Estes são proibidos de pedir residência permanente por um período de 5 anos, mesmo se estes forem posteriormente considerados "pessoas que precisam de proteção", o que resulta em consequências como proibição de trabalhar fora de Canadá independentemente da razão, reunificação familiar, e é exigido que apareçam regularmente às autoridades de imigração para interrogação e elaboração de qualquer documento que for pedido (Silverman 2014). Nas prisões do CBSA ou do Estado, as pessoas vulneráveis não passam por um rastreio sistemático que possa identificá-las, e também não há nenhum tipo de serviço de aconselhamento para as mesmas. Além disso, se qualquer um dos detidos apresentar algum problema comportamental, como tendências suicidas ou problemas mentais são 
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transferidos para as prisões. A localização das prisões provinciais e a dificuldade de reunir provas a partir da prisão, estão entre os fatores parece agravar ainda mais o problema destas pessoas. Nos centros de detenção Canadenses estão diversas pessoas que são considerados detidos por fatores obrigatórios. São estes os migrantes  que não conseguiram comprovar a sua identidade, aqueles que não encontraram garantias no Canadá, os que constituem um risco à segurança,  os que são improváveis de aparecer para os processos de imigração, os que não foram avaliados de forma atempada,  os casos  considerados "manifestamente infundados"  que estão no procedimento acelerado, os nacionais de países  DOCS e agressores que foram transferidos para estes centros após a sentença para esperar a deportação (Silverman 2014 e Nakache 2011). Conforme Silverman (2014), nessas prisões as condições são ainda piores, pois os detidos ficam num lugar isolado e expostos por um longo período, existindo uma insegurança, aos colegas que também estão detidos e aos guardas, o que pode levar a consequências para a saúde física e mental a longo prazo. Os que ficam detidos por um longo período de tempo também são mais prováveis de permanecer no Canadá após a soltura. Os danos causados pela detenção afetam não só os detidos, mas também a forma como a comunidade aos vê. Estes são vistos como pessoas com comportamentos desviantes, criminosos e são alvos de preconceito e xenofobia, o que também prejudica a construção das suas redes sociais (Silverman 2014). Neste capítulo, enunciamos a legislação, as políticas, os serviços e programas de integração de refugiados. Na componente legislativa pudemos ver, pela legislação do Canadá, que este país tem em consideração o respeito pelos direitos humanos dos refugiados, aceitando não só os refugiados sobre termos da Convenção de 1951, mas também, aqueles que precisam de proteção por outros fatores. Ademais, o governo procura examinar de forma cuidadosa todos os casos de reinstalação de modo a evitar o envio de pessoas para um país onde se encontram em perigo. Os seus serviços e programas de integração também fundamenta a sua preocupação com os seres humanos de uma forma ainda mais acrescida, como podemos ver pelo grande leque de serviços e programas disponíveis aos refugiados mesmo antes de chegar ao Canadá. Do exposto, concluímos que 
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no Canadá os refugiados possuem algumas barreiras especificas ao seu estatuto, como a dificuldade em ter os seus documentos reconhecidos, falta de competência linguística, baixo nível de educação formal, salários mais baixos, o que os pode impedir de alcançar uma integração bem-sucedida no Canadá. Além de um grande risco de desenvolver depressão ou outras doenças mentais, àqueles que ficaram detidos por um período longo do tempo. Persistem também barreiras legais e estruturais que podem impactar significativamente a formação de elos sociais e as oportunidades de mobilidade social Canadá. 
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4 A Polónia e o sistema de proteção dos refugiados  A Polónia é historicamente vista como um dos países que origina o maior número de refugiados. Desde a instauração do regime soviético até o seu colapso, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a Polónia conheceu várias “ondas” de refugiados. Este cenário só foi mudado após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que transformou a Polónia numa democracia e conduziu à sua adesão à Convenção de 1951 e o seu Protocolo em 1991. A partir desta altura, a Polónia também passou a ser vista como um país de acolhimento aos refugiados (Chlebny e Trojan 2000 e Duszczyk e Góra 2012). Pelo facto de só ter começado a receber refugiados nos anos 90, a Polónia não tem muita experiência com o fenómeno de imigração e as suas consequências. A questão de imigrantes e refugiados era muito menos visível no discurso público do que a questão dos polacos que migram para outros países, portanto, por ser um fenómeno novo que ainda não foi interiorizado pela população, as instituições não estavam preparadas para apoiar numa situação de asilo e também inexistia leis e políticas que regularizassem essa situação (Scholtenet al. 2015).  Como já verificamos no segundo capítulo, esses mecanismos de proteção dos refugiados existem atualmente e foram aperfeiçoados ao longo dos anos para responder aos novos fenómenos de migração. Contudo, os conflitos no Médio-Oriente e no Norte de África alavancaram um aumento significativo de requerentes de asilo na Europa e levou a Polónia a consideráveis compromissos humanitários, constituindo um desafio à receção e integração desses refugiados (Duszczyk e Góra 2012 e Kępińska e Stola 2004). Como acima mencionado, na Cimeira de Visegrado de 2015, a Eslováquia, a Hungria, a Polónia e a República Checa declararam conjuntamente a sua oposição, á quota obrigatória de refugiados proposta pela União Europeia (UE), o que os levou a serem alvos de severas críticas pela sua política anti-imigração e de falta de solidariedade. Embora a Polónia posteriormente concordasse relutantemente com a quota, o governo de direita eleito em 2015 logo refutou essa decisão e tornou-se num dos maiores oponentes do plano. 
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Destarte, neste capítulo pretende-se avaliar a utilização do conceito de segurança humana no sistema de proteção de refugiados da Polónia, analisando a forma através da qual a Polónia tem lidado com a chegada e o acolhimento dos mesmos. Este país é o maior e mais populoso Estado de Visegrado e também possuí uma das menores taxas de imigração da União Europeia, tendo dado em 2017 o estatuto de refugiado a apenas 5.8% dos 5.053 pedidos recebidos (AIDA 2018 e Scholten et al. 2015). Grande parte dos refugiados que são aceites na Polonia são de países vizinhos. As pesquisas de opinião de 2017 mostram que sobre a receção de refugiados do Médio-Oriente e da África, a oposição é de 71%. Porém, dado o facto da Polónia ser tradicionalmente um país de emigração e os polacos estarem espalhados por todo o mundo, supunha-se que os polacos seriam mais recetivos a migrantes e refugiados (Morath 2017). Na Polónia, uma pessoa que foi reconhecida com o estatuto de refugiado tem direito a residência temporária, aos serviços de integração, a trabalhar, a aceder ao sistema educacional e à previdência social (UNHCR 2001). Neste capítulo, apresentaremos os principais documentos legislativos e atos jurídicos que lidam com o acolhimento e integração de refugiados e requerentes de asilo na Polónia. Em seguida, analisamos as premissas no processo de candidatura a proteção internacional, bem como os tipos de proteção que se pode receber no país.  Na última secção, dedicamo-nos às políticas e esforços de integração realizados pelo governo central de local e pelas ONGs. 4.1 O enquadramento legal na Polónia A Polónia dispõe de um conjunto de leis que regulam as questões de imigração e tem como legislação principal, em matéria de refugiados, a Constituição Polaca de 1997. A constituição introduziu o princípio de que os estrangeiros devem gozar dos mesmos direitos que os nacionais e que qualquer exceção à regra deve ser especificada e justificada por lei. Esta constituição foi adotada após a Polónia assumir os seus compromissos internacionais sobre a migração. Da mesma forma, os tratados internacionais ratificados pela Polónia também se constituem primordiais no regulamento da migração, como é o caso da Convenção de Genebra e o seu protocolo que foram adotados em 1991, da Convenção 
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sobre a Proteção de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais adotada em 1993 ou do Sistema Europeu Comum de Asilo (Kępińska e Stola 2004 e AIDA 2018). No que concerne às leis nacionais, podemos destacar as principais leis que estão no Diário Legislativo da República da Polónia que regulam a situação dos estrangeiros na Polónia. Primeiramente, a Lei de Estrangeiros de 1963 que forneceu a possibilidade de garantir asilo ao criar a instituição de refugiado e foi posteriormente substituída pela Lei de Estrangeiros setembro de 1997 e introduziu alguns procedimentos padrão que melhoraram o processo de pedido de asilo, como por exemplo o direito a ter uma entrevista pessoal, os procedimentos para recorrer a decisão sobre o pedido, o direito a informação numa língua que esses entendessem ou o direito a contactar o ANCUR. Esta lei sofreu uma alteração em 2001, onde foi outorgado o Gabinete para Repatriação de Estrangeiros que em 2004 mudou o nome para Gabinete dos Estrangeiros (Office For Foreigners), a primeira agência fora do Governo a lidar com questões de migrações (Kępińska e Stola 2004 e Chrzanowska et al. 2016). Em segundo lugar, a Lei de 13 junho 2003 o “Act on Granting Protection to Foreigners 
on the territory of the Republic of Poland” é outra das principais legislações nas questões de refugiados e tem como objetivo garantir a proteção dos estrangeiros dentro do território Polaco. Esta lei separou as questões de asilo legislativamente das outras questões de imigração e regula o princípio de não repulsão, as premissas necessárias para da emissão de documentos para os refugiados, e os princípios de cooperação com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. O seu escopo em geral alcança as condições e princípios necessários para alargar as formas de proteção de estrangeiros (AIDA 2018 e USDSC 1016). Foi efetuado uma primeira revisão em 2008, e uma segunda no dia 10 setembro de 2015 que entrou em vigor em 13 de novembro de 2015 tinha como escopo implementar os regulamentos em nível estadual (USDSC 201 e AIDA 2018), e mais recentemente em 2017 houve um projeto de alteração que “vai mudar drasticamente o 

processo de solicitação de asilo na Polónia” (Białas 2017).  As principais alterações a esta lei concernem ao procedimento na fronteira e pretendem executar as disposições da legislação da EU. Estes procedimentos serão aplicados às pessoas que se candidatem ao asilo a partir da fronteira onde o pedido é 
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apresentado e deve ser investigado num prazo de 28 dias. Este caso aplica-se as pessoas que não atestam as condições de entrada e incidem numa das categorias específicas como apresentar pedidos de asilo seguidos com base nas mesmas circunstâncias. Este prevê a detenção dessas pessoas durante o procedimento sem possibilidade de soltura, e onde o processo é acelerado, exceto em caso de crianças desacompanhadas, pessoas com doenças graves, vítimas de tortura e pessoas com deficiência.  Ademais, as pessoas cujo pedido de asilo foi recusado podem ser deportadas sem hipótese de recorrer ((NIEM 2017 e HFHR 2017). 
O projeto de alteração também apresentou uma lista de “países de origem segura" (safe country of origin) ou “país terceiro seguro” (safe third country) que colocava os pedidos 

dessas pessoas sob o mesmo “procedimento acelerado de fronteira”. Esta deve ser exibida pelo primeiro ministro a cada dois anos. Da mesma forma, também seria um novo órgão governamental, o Conselho de Estrangeiros, que substituiria o atual Conselho de Refugiados (Refugee Board).  Esta alteração deve-se à possibilidade do novo órgão poder servir “como um tribunal com o poder de considerar recursos contra as decisões de asilo e retorno” (Białas 2017 e NIEM 2017).Entretanto alguns autores afirmam que as alterações constituem uma ameaça a proteção dos direitos humanos e a Convenção de Genebra de 1951, uma vez que impede um mecanismo de recurso eficaz nos casos de recusa de proteção, uma vez que decorrem da discriminação dos refugiados com base no seu país de origem, assim como, constitui a prisão imediata a quase todos que pedem proteção a Polónia (Human Rights Watch 2017, HFHR 2017 e Białas 2017).  Em terceiro lugar, a Lei sobre Assistência Social de 2004, que regula as questões de integração de migrantes. O conteúdo desta abrange disposições que concernem o acesso dos estrangeiros à assistência social, os instrumentos aplicados à integração destes, bem como, as instituições responsáveis pela assistência aos mesmos (Duszczyk e Góra 2012). A Lei sobre Assistência Social concebe que os estrangeiros que têm direito a assistência social devem viver na Polónia com um local de residência e possuir permissão de estabelecimento, proteção temporária, estatuto de refugiado ou outra forma de proteção suplementar, permissão de residência temporária ou um cartão de residência ao longo termo da Comunidade Europeia (Duszczyk e Góra 2012, 14). Porém, esta lei não aborda 
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os problemas da integração, como o facto das pessoas detentoras de outras formas de proteção internacional, ou nacionais de países terceiros não estarem abrangidas no programa de assistência à integração. Com efeito, não existe nenhuma estratégia ou política de integração a esse respeito (Pilat e Potkańska, 2017). Por último, a Lei de 12 dezembro 2013 sobre Estrangeiros é lei vigente sobre as questões de estrangeiros da Polónia e tem como objeto rever as condições e princípios de entrada, permanência, passagem e saída da Polónia, do mesmo modo que estabelece os procedimentos e as autoridades competentes nestes temas (Journal of Laws of the Republic of Poland 2013, AIDA 2018 e European Website on Integration 2013). Nesta senda, podemos aferir, com os autores Kępińska e Stola (2004) que assegurar a proteção dos refugiados e o estabelecimento de procedimentos apropriados tornou-se cada vez mais difícil, devido à pressa de fechar as fronteiras e o restringir das políticas de asilo.   É importante referir que no sistema institucional da Polónia, não existe uma plataforma de diálogo nacional composta de representantes de associações de migrantes ou de ONGs polacas que tratem de questões de imigrantes. Somente ao nível local se encontra este tipo de sistema, especificamente em Lublin e Varsóvia (Stefańska 2015).  4.1.1 O processo de pedido de asilo na Polónia  A candidatura ao estatuto de refugiado deve ser submetida pessoalmente ao oficial da Guarda Fronteiriça que irá transferir o pedido para a Sede do Gabinete dos Estrangeiros (Head Office For Foreigners). A Sede do Gabinete dos Estrangeiros é uma autoridade estatal responsável pela tomada de decisões em primeira instância e concessão, retirada de estatuto de proteção, da legalização da permanência de estrangeiros na Polónia, pela decisão sobre a responsabilidade do Estado e pela examinação da aplicação de asilo nos termos do Regulamento de Dublin9, sendo o Ministério da Administração Interna responsável pelo Gabinete. Os pedidos feitos por aqueles que já estão na Polónia têm de ser entregues a um funcionário da divisão dos Guardas da Fronteira de Varsóvia (BRC 2011, Duszczyk e Góra 2012 e UNHCR 2001).                                                   9 O Regulamento de Dublin é aplicado quando existem provas que outro Estado é o responsável da análise da candidatura. A Polónia, no entendo, é um país que por norma recebe os refugiados e não solicita e realiza transferências para outros países (AIDA 2018). 
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Em relação aos pedidos daqueles que estão detidos, estes devem ser efetuados por meio de um funcionário da divisão dos guardas da fronteira onde o centro de detenção se encontra (Chrzanowska et al. 2016, Chlebny e Trojan 2000 e HR s/d). Dessa maneira, qualquer pessoa que se queira candidatar ao estatuto de refugiado tem o direito de obter as informações necessárias, como os direitos e deveres, através das autoridades competentes (UNHCR 2001). É Importante referir que a maior parte dos pedidos de asilo são feitos nas fronteiras terrestres. Esta foi a tendência nos últimos anos e continua a ser (HNLAC Focus Report 2018). Porém, no HFHR (2016), afirmam que muitas pessoas têm visto, nos últimos anos, o seu pedido de proteção internacional feito nas fronteiras terrestres, nomeadamente Terespol10, negado, mesmo tentando efetuar o pedido diversas vezes e apresentando experiência de perseguição no país de origem, muitas vezes não qualificados como requerentes de asilo. Grande parte destes, são da Arménia, do Irão, do Quirguistão, da República Chechénia, da República do Daguestão e do Tajiquistão (Human Rights Watch 1 2017). Muitos desses casos foram apresentados ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (ECtHR) (AIDA 2018). A candidatura é efetuada através do preenchimento de um formulário, que deve ser traduzido em diversas línguas. Depois, é tirada uma fotografia e impressão digital, se o requerente tiver mais que 14 anos. Após este passo é verificado se a Polónia é o país competente para analisar a candidatura. Se for o caso, é verificado se existe algum fundamento para fornecer proteção internacional. Neste passo é implementado o Regulamento de Dublin. Se um requerente fugir da Polónia para se candidatar a asilo noutro país da União Europeia, o seu pedido não será analisado, pois a este é considerado um país terceiro seguro. A pessoa será então deportada para a Polónia (HFHR 2016 e UNHCR 2001). Em seguida, é efetuada uma entrevista na qual é requerida informação pessoal, informação sobre motivos da candidatura e do país de onde veio. O funcionário fará perguntas para verificar se a respostas que constam no formulário corroboram com a informação dada na entrevista, assim como, será verificada a credibilidade do motivo que                                                  10  Fica na fronteira com a Bielorrússia e é o principal ponto de entrada na Polónia para os requerentes de asilo (Chrzanowska et al. 2016 e AIDA 2018).  
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levou o refugiado sair do seu país natal. Também é disponibilizado um tradutor, caso seja necessário. É importante referir que um guarda de fronteira não se pode recusar a registar um pedido de asilo (Chlebny e Trojan 2000, HR s/d e UNHCR 2001). O processo de candidatura, por ter diversos resultados, pode ser aprovado pelo Gabinete dos estrangeiros e o requerente pode receber o estatuto de refugiados, a proteção subsidiária ou a proteção por motivos humanitários. A proteção por motivos humanitários é conferida pelos Guardas da Fronteira. O pedido pode ser descontinuado quando o solicitante deixa o território da Polónia, ou rejeitado (Border Guards) (Pilat e Potkańska 2017).  Em teoria, a lei determina que todo o processo deve durar no máximo seis meses, na prática. Dependendo do número de requerentes, o processo pode durar mais de um ano. É dado aos requerentes um certificado temporário de identidade para estrangeiros que tem a validade de um mês e que pode ser renovado através de uma candidatura a Sedo do Gabinete dos Estrangeiros, e em troca tem de ser entregue o passaporte como caução até o fim do processo de candidatura. Note-se que a estadia do refugiado na Polónia torna-se legal, a partir do momento que este se candidata a asilo (HR s/d e Chlebny e Trojan 2000). No caso de ter tido uma decisão negativa em qualquer procedimento, ou de não ter obtido a proteção internacional que esperava ou se não se concorda com a decisão tomada, este pode recorrer da decisão. O recurso deve ser feito através da Sede de Gabinete dos Estrangeiros, no prazo de quatorze dias a contar da data de receção da resposta a 
candidatura, exceto em caso de “procedimento acelerado” em que o recurso pode ser submetido num prazo de sete dias. O Concelho para os Refugiados é o órgão responsável pela análise dos recursos e a sua decisão é final em termos de procedimentos administrativos. Entretanto, existe a possibilidade de recurso num período de trinta dias após a tomada de decisão no Tribunal Administrativo Regional de Varsóvia. Apenas questões de direitos são analisadas nesse tribunal e as suas decisões não suspendem as do Concelho para os Refugiados. Caso a decisão do tribunal também não agrade, pode-se recorrer no Supremo Tribunal Administrativo, porém este recurso deve ser preparado por um advogado, por ser muito mais específico. Se a rejeição do pedido for a decisão final nos procedimentos administrativos, a pessoa é deportada. Segundo a lei, a pessoa tem trinta dias para sair do país voluntariamente. Caso isso não se verifique, o guarda de fronteira pode deter a pessoa, 
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pelo não cumprimento da decisão tomada ao pedido de asilo (UNHCR 2004 e HR s/d e AIDA 2018). Em determinadas situações o procedimento pode ser considerado inadmissível e o processo ser suspenso ou rejeitado. Estas são tomadas por motivos formais e só pode ser aplicado ao nível administrativo. Este pedido é analisado em 30 dias e por norma, não é necessário fazer uma entrevista, o recurso deve ser feito num período de cinco dias. (HR s/d, UNHCR 2001 e Chlebny e Trojan 2000). Esse processo pode ser aplicado no caso do pedido ser declarado manifestantemente infundado , que acontece quando o requerente vier de um país considerado segurado ou de um país terceiro seguro; se o requerente for reconhecido como refugiado noutro país e pode obter proteção do mesmo; quando o pedido for feito somente para evitar a deportação; quando não houver novas circunstâncias que justifiquem um novo pedido e  quando for pedido informação pessoas durante o processo e esses dados não forem fornecidos (Chlebny e Trojan 2000). 
As candidaturas também podem passar por um “processo acelerado”, onde a candidatura pode não ser não reconhecida ou podem recusar a iniciação do processo. Isso pode acontecer em casos em que a  informação que contém no pedido não for verdadeira, no qual após a examinação se percebe que o requerente forneceu informação falsa;  quando a razão para o pedido for outra que não o medo de perseguição ou punição; quando um requerente de asilo se recusar a ter suas impressões digitais e fotos tiradas, ou quaisquer outro ato que determine a identificação; quando este submete um pedido para atrasar  o seu retorno e quando o requerente constituí uma ameaça à segurança nacional ou à ordem pública da Polónia (AIDA 2018).    Durante o processo de candidatura e nos dois meses subsequentes à tomada de decisão, todos os requerentes têm direito a condições materiais de acolhimento, como assistência social e cuidados médicos, exceto no caso da candidatura ser considerada descontinuada, onde a assistência é dada por quatorze dias (Polish Migration Forum 2007). Porém, na prática, os que obtêm uma decisão negativa só têm acesso a essa assistência por trinta dias, pois têm de sair do país trinte dias após a emissão da decisão final. Grande parte dessas pessoas são colocadas em centros de refugiados onde passam a conhecer as particularidades do país e têm acesso a informações essenciais como os direitos e deveres 
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dos refugiados ou as leis do país (AIDA 2018). A esse respeito, Duszczyk e Góra (2012) consideram que a colocação de refugiados nesses centros se deve essencialmente à falta de alternativa ao desalojamento e a necessidade de manter registo dos mesmos no país. Destarte, por norma, o tipo de assistência fornecido nesses centros é tido como razoável, mas com aumento do número de refugiados começa a surgir problemas de superlotação. Ademais, pelo facto de muitos desses centros se localizarem longe dos centros urbanos e ter uma grande dificuldade em aceder à transportes públicos, constituí um outro problema aos requerentes. No caso de saída sem a devida permissão, a pessoa não será novamente readmitida (Duszczyk e Góra 2012 e Pilat e Potkańska 2017).  A assistência dada aos requerentes de asilo, pode ser dada aos refugiados que se encontram dentro ou fora dos centros de refugiados. Aos primeiros é atribuído um subsídio financeiro, mas estão por sua conta para encontrar e pagar alojamento e as despesas. Por norma, são as pessoas que têm familiares que estão na Polónia legalmente, e preferem viver com eles do que nos campos de refugiados ou mulheres solteiras que temem pela sua segurança que vivem foram dos campos. Na prática, a receção do subsídio monetário não é tão linear. Se estes não comparecem no centro no horário marcado, por exemplo, independentemente do motivo, para receber a quantia ficará sem dinheiro até o próximo mês quando vai voltar a receber (AIDA 2018).  Aos segundos é dado uma mesada para despesas pessoais, aulas de polaco e os materiais de ensino básicos nelas utilizado, alimentação, alojamento, apoio financeiro permanente para compra de artigos de higiene, apoio monetário para compra de alimentos para crianças menores de três anos, pessoas doentes ou que tenham que seguir determinado tipo de dieta que o centro não consegue suprir,  bilhetes de transporte publico para caso de problemas de saúde ou relacionado com o pedido de asilo, materiais didáticos para as crianças que frequentam a escola primárias e secundárias pública e  pacotes de assistência isolados para vestuário e calçado (HR s/d, Duszczyk e Góra 2012 e AIDA 2018).Todavia, alguns autores consideram que são poucos os centros que oferecem condições de alta qualidade aos refugiados, onde o nível de qualificação dos funcionários é alto (Kosowicz, 2004). Em termos dos cuidados médicos, estes abrangem todos os serviços de cuidados de saúde que os cidadãos polacos têm acesso através do seguro de saúde. Esse é financiado 
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por fundos públicos (UNHCR 2001, Duszczyk e Góra 2012 e UNHCR 2004). Igualmente, a assistência social pode ser dada aos requerentes que se encontram fora ou dentro dos centros de refugiados. Esta está abaixo do indicador que avalia o custo de vida na Polónia. Conforme AIDA (2018), o montante da assistência social dada aos requerentes de asilo não aumentou desde 2003. Nesta senda, é importante referir que é permitido ao requerente de asilo trabalhar se o processo de tomada de decisão exceder os 6 meses e a culpa não for sua. Um pedido de documento deve ser feito a Sede do Gabinete dos Estrangeiros, que junto com o certificado de identidade para o estrangeiro dá permissão de trabalho legal. Não é necessário nenhum outro tipo de permissão de trabalho (HR s/d).  4.1.2 As categorias de proteção internacional dos refugiados na Polónia Na República da Polónia, quando se candidata ao “asilo” está-se a candidatar efetivamente para três formas de proteção internacional. O número de candidaturas a asilo na Polónia diminuiu significativamente nos últimos anos. O número atual diminuiu em 28% comparativamente ao ano 2017. Além disso, de janeiro a setembro de 2018, 2810 pessoas candidataram-se a asilo na Polónia. Destas, 78% foram feitas por pessoas vizinhas, sendo 67% da Rússia, 10% da Ucrânia e 1% da Bielorrússia. (HNLAC Focus Report 2018), mantendo a tendência dos anos anteriores, e parecendo demonstrar um que as ações e políticas efetuadas pelo Governo Polaco têm surtido efeito.  O estatuto de refugiado, que é concedido àqueles que têm um medo fundamentado de ser perseguido no seu país de origem, por pertencer a um grupo social em particular, pela opinião política, religião, nacionalidade ou raça.  O estatuto é dado por um tempo indefinido. A Sede do Gabinete dos Estrangeiros emite cartão de residência que é valido por três anos e pode ser renovado por mais 3 anos, se assim for requerido. Também é emitido um documento de viagem para refugiado que tem a validade de dois anos (Chrzanowska et al. 2016 e AIDA 2018). O refugiado tem direito a apoio a sua integração e também a assistência social. Para obter a assistência no apoio a integração este deve se candidatar para a mesma, por um período de até dois meses após receber uma resposta positiva a candidatura. Os seus direitos incluem o de trabalhar sem necessidade de permissão, 
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exercer atividades económicas e estudar nas mesmas condições que os cidadãos polacos. O refugiado só pode ser deportado, se for retirado o seu estatuto (HR s/d).   A proteção subsidiária corresponde a um estatuto conferido àqueles que sofrem grande risco de punição, pena de morte, tortura, tratamento humiliante ou desumano, execução, séria ameaça a sua vida devido a conflitos armados e uso de violência contra as populações civis no seu país de origem. A proteção subsidiária também é fornecida por um período indefinido, mas o cartão de residência que também é emitido pela Sede de Gabinete dos Estrangeiros e o documento polaco de viagem para estrangeiros emitido pelo Voivoda, têm uma validade de dois anos e um ano respetivamente anos (Chrzanowska et al. 2016 e AIDA 2018). O último só é emitido se a pessoa não possuir um documento de viagem emitido pelo seu país de origem e se não haver possibilidade de conseguir uma nova emissão. Alguém que possua proteção subsidiaria só pode ser deportado se for retirado o seu estatuto por já não existirem as razões pelas quais foi concedido a proteção, por exemplo (HR s/d). Assim como os refugiados, os que possuem proteção subsidiária têm acesso a apoio na integração através da assistência social. Para obter a assistência no apoio a integração este deve se candidatar para a mesma, por um período de até sessenta dias após receber uma resposta positiva a candidatura. Entre os seus direitos estão o de exercer atividades económicas, trabalhar sem necessidade de permissão e estudar nas mesmas condições que os cidadãos polacos (HR s/d).  Após dois a três anos de permanência ininterrupta na Polónia, detendo o cartão de residência o refugiado ou aquele que possuí proteção subsidiária pode candidatar-se à para cidadania (Chrzanowska et al. 2016).  Aqueles que não conseguem o estatuto de refugiado e consideram que o seu retorno ao país de origem desrespeitará os seus direitos fundamentais, podem efetuar um pedido de proteção por motivos Humanitários. A proteção por motivos humanitários é dada aos que a sua expulsão constituiria uma ameaça ao direito a vida familiar, ao direito da criança, a segurança pessoal, a sua liberdade, a sua vida, ao direito a julgamento, a possibilidade de sofrer punição sem fundamento legal, na aceção da Carta de direitos humanos e liberdades fundamentais (HR s/d). O estatuto tem uma duração indeterminada e o cartão de residência é valido por dois anos e é emitido pela Sede de Gabinete dos Estrangeiros ou 
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pela Voivoda (AIDA 2018 e Chrzanowska et al. 2016). Estas pessoas não podem ser deportadas por constituir um desrespeito à Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais (UNHCR 2001). Estes têm o direito a estudar, a trabalhar sem ter de pedir permissão, de desenvolver alguma atividade económica, bem como receber apoio da assistência social para alimentação, alojamento, vestuário e determinados benefícios. Porém, não têm direito a apoio na integração. O Ministério do Trabalho e Políticas Sociais é o responsável pelo desenvolvimento de política de integração de estrangeiros (Duszczyk e Góra 2012).  4.2 Os serviços para a integração de refugiados na Polónia  Alguns autores mencionam que a Polónia não possui uma autoridade central a nível nacional que aborda de forma abrangente a questão da integração dos imigrantes, e que a tarefa é dividida entre vários ministérios que não são focados principalmente na migração (Stefańska 2015). Todavia, existem duas instituições principais responsáveis pela integração dos refugiados na Polónia. A Secretaria dos Estrangeiros11 é uma das instituições responsável pela legalização da permanência e a pré-integração de requerentes de asilo. Está é supervisionada pelo Ministério da Administração Interna, e após a receção do estatuto pelo Ministério da Família, Trabalho e Políticas Sociais, nomeadamente o Departamento de Assistência Social e Integração, é o responsável. Este ministério cria e coordena as políticas de imigração e comanda as questões de assistência social (Pilat e Potkańska 2017).  Não obstante, o principal obstáculo neste sistema é o facto das duas instituições operarem com base em dois atos diferentes e por isso não colaborarem entre si. A União Europeia também tem um papel no financiamento de políticas de atividades de integração, assim como, as ONGs têm enquanto intervenientes responsáveis pela implementação dos mesmos (Stefańska 2015). A nível regional também tem um papel importante no sistema de assistência social. A nível provincial Vovoide, é responsável pela avaliação das condições de adesão a assistência social a nível dos concelhos Poviat e pela supervisão dos serviços prestados pelos Centros de Assistência a Família que providenciam o subsídio monetário e assistência não financeira.  É neste último que a maioria dos serviços de assistência aos                                                  11 Tradução do autor do termo “Office of Foreigners”  
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refugiados é prestado. Estes o fazem sem um orçamento do Estado, sem que haja um enquadramento legal que os apoie (Pilat e Potkańska 2017). Desse modo, após a aprovação da candidatura, o refugiado tem duas opções: ficar num centro para refugiados por dois meses e depois ficar por conta própria, ou ficar imediatamente por conta própria. Existem 20 Centros para Estrangeiros a funcionar na Polonia e se a pessoa optar por ficar num desses Centros tem direito a assistência social ou a cuidados de saúde fora do Centro. Os que ficam por conta própria têm ajuda financeira, acesso a cuidados de saúde, e aulas de Polaco. Independentemente da opção em que se enquadra, estes têm acesso a educação, assistência legal, acesso ao mercado de trabalho, atividades que propiciem a melhor integração no mercado de trabalho, entre outros (Polish Migration Forum 2007 e HR s/d). Da mesma forma, é dado um apoio pratico àqueles que não conseguem se adaptar bem a sociedade Polaca. Esse apoio é dado á nível Poviat12, ou seja, através do governo local. O apoio fornecido engloba assistência social, implementação de programas de integração e Programas de Integração Individual (IPI) (Duszczyk e Góra 2012).  Os que recebem o estatuto de refugiado ou de proteção subsidiária podem candidatar -se ao Programas de Integração Individual, e receber assistência na integração, ou que recebem proteção Humanitária não pode aceder ao IPI, mas podem candidatar-se para receber apoio da segurança social (Pilat e Potkańska 2017). Essa assistência é efetuada através de uma taxa de formação de língua polaca e subsídio financeiro. O segundo é dado para suprir as despesas do quotidiano, como por exemplo comida e roupa. As vítimas de tráfico humano, por exemplo, também têm direito a determinados benéficos como alojamento, comida, vestuário, entre outros, segundo as premissas do Council Framework Decision no combate ao tráfico humano de 19 julho de 2002 (Duszczyk e Góra 2012).   Como acima mencionado, os que possuem proteção internacional podem participar do Programa de Integração Individual (IPI), que é uma das formas de integração mais comuns na Polónia. Num momento inicial este era dirigido somente as pessoas com o estatuto de refugiado, no entanto, este programa foi alargado13 a todos possuíam proteção                                                  12 É um termo polaco que equivale a um concelho.  13 Uma alteração efetuada em 2008 ao Act on Granting Protection to Foreigners of Republic of Poland, permitiu esse alargamento. 
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internacional. Este tem uma duração máxima de 12 meses e apesar de ser um programa individual, um agregado familiar também pode ser aceite. O programa é regulado pela Vovoide14 e os Centros de Assistência a Família ao nível Poviat e provêm aconselhamento jurídico e psicológico; apoio prático na procura pela habitação; apoio de um assistente social; subsídio monetário relacionado com despesas do aprendizado da língua polaca, da habitação e despesas do quotidiano como alimentação, produtos para cuidados pessoais, vestuário, calçado e despesas de habitação; prestação de apoio para estabelecimento do refugiado em contacto com instituições do mercado de trabalho, com ONGs ou a comunidade local e seguro de saúde e o direito de acesso gratuito aos serviços de saúde no setor público (Duszczyk e Góra 2012 e AIDA 2018).    No apoio referente à habitação, esta é escolhida da casa com base nas preferências ou propostas das pessoas e onde devem viver por um ano. Caso desistam do local de residência, este é interrompido. Só é permitida este tipo de alteração em casos devidamente justificados, como um caso de necessidades médicas especiais.  Este programa só é interrompido se o refugiado não cumprir os compromissos que foram acordados, tal como faltar injustificadamente o curso de polaco, por mais de 30 dias (AIDA 2018 e Duszczyk e Góra 2012). Entretanto, essas pessoas também enfrentam algumas barreiras para aceder a assistência social, além da barreira linguística existe também a dificuldade em obter documentos traduzidos dos seus países de origem, e também a falta de conhecimento sobre os seus direitos (AIDA 2018). As autoras Pilat e Potkańska (2017) criticam esse programa por ser demasiado curto para alcançar os resultados exigidos, o que impede que as pessoas que beneficiam do programa, possam funcionar de forma independente na sociedade após o término do mesmo. Após o fim do programa os refugiados e os detentores de proteção subsidiária têm direito a assistência social que abrange subsídio monetário, e outras formas de suporte como aconselhamento psicológico, trabalho social, entre outros. Porém, a capacidade de prover esse suporte é limitada (Pilat e Potkańska (2017).                                                   14 É um termo polaco para as Províncias.  



101 

As ONGs também possuem programas que ajudam na integração de pessoas que possuem alguma forma de proteção internacional. Grande parte das suas atividades são voltadas para realização de cursos de formação profissional e de aprendizagem da língua polaca e têm como escopo, complementar o apoio dado pelo governo. Um bom exemplo destas ONGs é a Ação Humanitária da Polónia (PHA), que fornece assessoria jurídica aos requerentes de asilo e refugiados (Duszczyk e Góra 2012). A Helsinki Foundation of Humanas Rights é outra ONG que tem desde 1992 um programa de aconselhamento jurídico gratuito, para assegurar que os requerentes de asilo tenham acesso aos procedimentos de determinação de asilo, como fornecer informação sobre a situação dos requerentes de asilo na Polónia (Chlebny e Trojan 2000). Todavia, estas ONG também enfrentam problemas, sendo o principal destes o financiamento. A divisão de fundos causa uma grande competição entre as organizações o que causa a falta de cooperação entre as mesmas, assim como, a dispersão das atividades que cada uma conduz. Aos que estão na Polónia de forma ilegal existem agências que dão apoio legal, de forma a regularizarem a sua situação (Duszczyk e Góra 2012).  4.3 A Dimensão Socioeconómica  No acesso dos refugiados a edução na Polónia, Duszczyk e Góra (2012) referem que um dos principais problemas de integração de refugiados é o acesso à educação. Em teoria, todos os estrangeiros que residam legalmente na Polónia, incluindo os requerentes de asilo, têm direito a ter acesso ao sistema educação da mesma forma que cidadãos polacos. Isto implica que teoricamente devem ter acesso gratuito as aulas de polaco em escolas públicas e também uma necessidade de impor a obrigação das crianças irem à escola (Duszczyk e Góra 2012). Por norma, estas ingressam nas escolas mais próximas do seu local de residência. Além das aulas na escola estão podem aulas extras de língua polaca.  A educação é obrigatória até os 18 anos de idade ou até que completem o ensino secundário. Se está não puder entrar no ensino regular por motivos de doença, por exemplo, esta deve ser colocada numa escola especial numa ONG. Ademais, estas crianças também têm o direito a assistência intercultural de alguém que conheça a língua materna, que por norma é um dos pais das crianças, e possa empregado como assistente de professor na escola. 
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Porém, esta ajuda é limitada a um máximo de doze meses (AIDA 2018 e Pilat e Potkańska 2017). Existem, entretanto, diversos obstáculos no acesso à educação. O primeiro é a barreira da língua, que impede as crianças de participar nas aulas que são dadas em polaco, assim como a barreira cultural.  A falta de um programa adequado as crianças nas escolas, aliado ao facto da regra do distrito escolar fixo leva elevado número de crianças estrangeiros em cada sala. Com resultado, os professores têm bastante dificuldade em manter o currículo escolar ao mesmo tempo que dão apoio a esses alunos. Em termos de avaliação final, está é feita é polaco, mesmo que a criança tenha entrado poucos dias antes desta, na escola. Não existe legislação relativas a essas situações, o que impede que medidas sejam tomadas para que se possa evitar essas situações. Além disso, muitas escolas não usufruem de meios suficientes para proporcionar uma educação adequada à estas crianças (AIDA 2018). Como anteriormente dito, é importante ressaltar que são as ONGs financiadas pela UE que oferecem cursos e treinamentos aos refugiados e detentores de outras formas de proteção internacional (Pilat e Potkańska 2017). De igual forma, também existem cursos preparatórios para as crianças que não têm um nível avançado de polaco, destinados a aprendizagem da língua. Contudo, estás crianças são colocadas exclusivamente em turmas de alunos estrangeiros o que pode impedir a sua integração na sociedade e aumenta a separação destes. Além disso, esses cursos são dados para crianças com idades diferentes que variam aos 9 aos 18, o que obriga a implementação de aula, ser adaptada as diversas idades (Idem 2018). Com respeito às aulas de polaco, apenas os requerentes de asilo que se encontram nos Centros para Estrangeiros têm acesso a aulas grátis de polaco, embora não sejam obrigatórias. Estas aulas ajudam na adaptação a cultura polaca, durante o procedimento. O obstáculo, no entanto, é que de acordo com as autoras, o método de ensino não está adaptado para um requerente de asilo, o que resulta no baixo nível atual de eficiência e na baixa participação nas aulas. Trinta e quatro porcento das pessoas que moram nesses centros, nunca participaram numa aula de polaco. Isto é devido a falta de motivação derivada da intenção de deixar o país antes que o processo de asilo esteja completo ou da 
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alta percentagem de respostas negativas as candidaturas na Polónia (Pilat e Potkańska 2017). Essas aulas são obrigatórias para quem participa do Programa de Integração Individual, portanto também para aqueles com o estatuto de refugiado. Contudo, não existe nenhum recurso financeiro a nível de governo destinados a tal objetivo. Somente o governo local dispõe de fundos limitados. Consequentemente, são as ONGs que, mais uma vez, gerem todo o processo (Idem 2017). De acordo com a lei, os refugiados e os requerentes de asilo devem ter acesso aos cuidados de saúde, da mesma forma que os cidadãos polacos através do Serviço Nacional de Saúde. Os cuidados de saúde incluem os tratamentos de os problemas de ordem mental. Estes abrangem serviços básicos e especializados, mas não incluem serviços de medicina dentária, equipamentos ortopédicos e alguns procedimentos na mesma área, a compra de medicamentos e de outros produtos auxiliares.  Entretanto, podem receber testes de diagnóstico, atendimento hospitalar, vacinações, serviços de resgate médico, serviços de reabilitação, serviços de ambulância e transporte médico. Os serviços de saúde para os requerentes que estão nos Centros para Refugiados, é dado através de uma entidade privada que fornece   serviços de enfermagem e de medicina avançada, dado que o serviço de saúde público da Polónia não é desenvolvido. É o Gabinete para os Estrangeiros que terceiriza essa diligência (AIDA 2018). Também existem desafios para ter acesso aos serviços de saúde. A falta de conhecidos de línguas estrangeiros, por parte dos enfermeiros e dos médicos, a existência de uma lista de espera longa para serviços especializados, as consultas muito caras, assim como, a falta de competência cultural, dificulta grandemente aos refugiados o acesso a esses serviços. As autoridades polacas, não provêm um serviço de tradução gratuito. No entanto, os hospitais são obrigados a terem serviços de interpretação durante as consultas, tanto medicas como psicológicas. Outro obstáculo é o acesso a serviços especializados. Como acima descrito, a maioria dos centros estão situados sem zonas remotas, e não é providenciado um transporte para essas pessoas, o que se afigura um problema para as pessoas que estão muitos doentes ou as mulheres grávidas. A distância constituí outro empecilho, pelo facto de muitas clínicas e hospitais se situarem longe do centro. Além disso, 
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a relatórios que mencionam que o acesso a consultas com psicólogos não está disponível numa base diária (Pilat e Potkańska 2017 e AIDA 2018). Além disso, os refugiados também têm pouco conhecimento de como funciona o sistema de saúde na Polónia e como podem acedê-lo. Assim, afigura-se importante, realizar formação para o pessoal médico sobre competência interculturais e a legislação em matéria de refugiados para dar a conhecer as diferenças culturais, assim como, conscientizar o refugiado sobre como funciona o sistema de saúde na Polónia (Pilat e Potkańska 2017). As ONGs Polacas já exercem esse papel de providencia informação e conhecimento multicultural ao pessoal médico. A Polish Migration Forum Foundation através de financiamento da UE criou um projeto que realiza workshops de palestras destinados a melhorar a competência intercultural e informar sobre preconceitos culturais à médicos e parteiras (Idem 2017). Contudo, afere-se importante referir um esforço que está a ser feito para disponibilizar mais serviços médicos nos centros para refugiados. O serviço de ginecologia, por exemplo, já está disponível (Pilat e Potkańska 2017).  Na acessibilidade ao emprego na Polónia, os estrangeiros com estatuto de refugiado estão sujeitos aos mesmos regulamentos legais e têm o direito de estabelecer a mesma relação de trabalho que os cidadãos polacos. Ao registar-se no Gabinete de Trabalho do Poviat, os refugiados e os requerentes de asilo têm direito a cursos profissionais, procura de emprego ativa, subsídios de renda, consultoria direta de carreira e execução de tarefas relacionadas com a contratação de pessoal estrangeiros, para ajudar o participante a tornar-se mais eficiente no seu acesso ao mercado de trabalho (Sienkiewicz 2016). Não existem programas específicos desenvolvidos para os refugiados ou requerentes de asilo. Todavia, é importante referir que as ONGs têm desempenhado um papel importante nos serviços de integração do mercado de trabalho, através de realização de cursos profissionais (Pilat e Potkańska 2017). Assim, todas a categorias de proteção internacional têm direitos a subsídio de desemprego se tiverem Estado desempregados durante ano e meio, nos últimos dois anos. As autoras afirmam que a integração de refugiados no mercado de trabalho não tem sido a prioridade do governo polaco, 
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argumentando que falta de competência linguísticas ou culturais dos funcionários de Gabinete do Trabalho, o facto do mercado não estar adequado às necessidades do refugiado, assim como, o facto de não existirem incentivos as empregadores para contratarem os refugiados, o demonstram (Pilat e Potkańska 2017), embora hajam exceções, a nível de gabinetes de trabalho local.   Pilat e Potkańska (2017) consideram que as atividades que os Centros para os Estrangeiros efetuam para preparar os refugiados e os requerentes de asilo para o mercado de trabalho, não são adequadas, ou seja, não melhoram as suas aptidões ao aceder ao mercado de trabalho.  Elas sugerem que os centros deveriam fornecer workshops e cursos sobre como procurar por um emprego na Polónia, prover consultas individuais com conselheiros de carreira, workshops sobre como se preparar para uma entrevista de emprego, prover informação sobre quais são as instituições publicas da Polónia, os costumes etc., para adequar essas pessoas de melhor forma ao mercado de trabalho. Todavia, também existem barreiras e desafios para ter acesso ao emprego. Apesar de terem um nível escolar relativamente alto, e com competências que podem ser usadas em setores com pouco pessoal como nos serviços para o cuidado de crianças e pessoas idosas, estes não contratados. A dificuldade de encontrar empregos em cidades menores, a falta de competências linguísticas, a dificuldade em ter as suas qualificações reconhecidas ou o facto de muitos não possuírem documentos que confirmem sua formação, a falta de conhecimento da cultura polaca só piora a sua integração nesse mercado. Quando as qualificações são reconhecidas, o processo é muito difícil e demorado.  Além disso, muitas vezes esses têm de passar por um exame adicional em polaco para conseguirem trabalho. Isso geralmente significa trabalhar abaixo das suas qualificações, muitas vezes em ocupações que não exigem trabalhadores altamente qualificados e também os seus empregadores nem sempre estão preparados para trabalhar com estrangeiros. Além disso, os níveis salariais também são baixos. Os rendimentos baixos, habitação cara e empregos instáveis dificultam a sua integração (Sienkiewicz 2016 e AIDA 2018). Do ponto de vista Duszczyk e Góra (2012), apesar de não existir muita informação sobre o local de residência de refugiados, o acesso a habitação é o aspeto de integração mais difícil que o refugiado pode enfrentar na Polónia. Todos os detentores de proteção 
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internacional, podem aceder a habitação social da cidade ou do município onde vivem, bem como, alugar um apartamento ou comprá-lo, de acordo com a lei. Contudo, os detentores de proteção por motivos humanitários, não podem candidatar-se para habitação social (Pilat e Potkańska 2017). A informação recolhida pelos autores sugere que os Centros para Refugiados são os principais locais onde os requerentes de asilo permanecem, embora parte destes também fiquem em casa de familiares, o que conforme Duszczyk e Góra (2012) o que prejudica em grande medida a integração. O fornecimento das casas a estas pessoas pelas Câmaras Municipais é feito através do próprio orçamento e apenas uma parte dos refugiados arrenda casas por si próprios, e um número ainda menor consegue comprar o próprio apartamento (Duszczyk e Góra 2012). Entretanto, o processo de acesso à habitação social é bastante complexo, onde muitos refugiados não satisfazem as exigências de candidatura, sofrem discriminações e também leva muito tempo a concluir esse processo (Pilat e Potkańska 2017). Como podemos ver no relatório do Gabinete Supremo de Auditória, apenas 5% das famílias refugiadas tiveram acesso a habitação pública (Pilat e Potkańska 2017). Além disso, muitos proprietários de casas estabelecem requisitos mais exigentes para os imigrantes, especialmente os africanos e os asiáticos (Duszczyk e Góra 2012).  A Polónia sofre de uma carência imobiliária, o que resulta no mercado imobiliário não estar favorável aos refugiados, pois possuem pouco dinheiro. Logo, alugar um apartamento no mercado privado torna-se m luxo, por ter um preço que poucos podem pagar. Além disso, também são discriminadas nesse mercado (Pilat e Potkańska 2017). Nesta senda, não existe sistema de apoio a habitação separado para os refugiados, exceto em Lublin, Gdansk e Varsóvia que fornecem um serviço de apoio a habitação. Por exemplo, o Centro de Apoio a Família de Varsóvia, fornece todos os anos, cinco habitações protegidas a 
refugiados e pessoas com proteção subsidiaria. O centro de apoio ao refugiado “Refugee House” que é gerido pela ONG Polish Humanitarian Action afigura-se um outro bom exemplo de um centro para refugiados (Duszczyk e Góra 2012).   Estas habitações são uma forma de assistência social para ajudar essas pessoas, especialmente os que se encontram em situações particularmente difíceis a integrar-se 
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melhor na comunidade local e a ter uma vida mais independente. Assim, os que beneficiam do IPI também podem obter ajuda para encontrar alojamento, que pode ser pago com o subsídio financeiro que recebem no quadro do programa (Pilat e Potkańska 2017). No entanto, Pilat e Potkańska (2017) consideram que o valor da renda não é suficiente para cobrir toda a renda, o que pode levar muitos a situações de exclusão na área da habitação e de sem-abrigo. 4.4 A Dimensão Pessoal A dimensão pessoas será analisada através aferição das condições dos refugiados detidos na Polónia, nomeadamente a legislação, as circunstâncias da prisão, assim como, os direitos e deveres dos mesmos. Na Polónia, um requerente de asilo só pode ser detido  num centro vigiado ou numa prisão para estrangeiros se tentar ou conseguir atravessar a fronteira da Polónia e aí permanecer de forma ilegal, se constituir uma ameaça ao Estado e a ordem pública, se for mais provável de cometer fraude durante o processo de candidatura, se  constituir uma ameaça à vida, segurança, bens e saúde dos outros e também para determinar a sua  identidade. Porém, de acordo com a lei polaca, no primeiro caso estes não deviam ser presos se as condições do país do qual originam justificar a garantia de proteção. Destarte, a detenção de qualquer forma só pode ser efetuada se for estritamente necessário e após uma decisão judicial, assim como, todas as medidas de detenção devem ser sujeitas a revisão judicial (Chlebny e Trojan 2000 e HR s/d). Assim, as alternativas à detenção previstas pela lei são a libertação sobre fiança, a apresentação periódica às autoridades e o dever de permanecer em determinado lugar (AIDA 2018,59).   
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De acordo com o HNLAC Focus Report (2018,6): […] Asylum seekers may be placed in the guarded centre or in an arrest for foreigners only […] if there’s need to establish his/her identity or nationality (for example he/she does not have a passport or his/her passport is false); in order to determine those elements on which the application for international protection is based which could not be obtained in the absence of detention, in particular when there is a risk of absconding of the applicant in order to prepare the return and/or carry out the removal process, provided that the foreigner already had the opportunity to access the asylum procedure, that there are reasonable grounds to believe that he or she is making the application for international protection merely in order to delay or frustrate the enforcement of the return decision; if he/she may constitute a threat to other people safety, health, life or property when protection of national security or public order so requires he/she does not fulfil his/her obligations stipulated in the decision on applying alternatives to detention in accordance with Article 28 of Regulation (EU) No 604/2013 in case of a serious risk of absconding (HNLAC Focus Report 2018). No que diz respeito ao período de detenção, esse é pela lei de no máximo seis meses. O tribunal deve emitir pelo num máximo de sessenta dias a decisão de detenção. Após sete dias é dada a possibilidade de recorrer a sentença, embora esta deve ser feita em polaco. Um refugiado detido que esteja à espera da expulsão, pode pedir ao tribunal distrital o recurso da sua detenção num período de sete dias após a decisão ter sido toma pelo tribunal local. Com respeito a candidatura ao asilo após a detenção, o prazo de estadia poderá ser 
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prorrogado por mais três meses. Da mesma forma, o refugiado detido tem direito a estabelecer contacto com organizações especializadas em questões de refugiados ou que prestem assistência legal e também a contacto pessoal com um representante do ACNUR (HR s/d e Chlebny e Trojan 2000).  Todavia, HNLAC Focus Report (2018,6), descreve que a prática dos Tribunais assinala uma aplicação bastante limitada de medidas alternativas à detenção em tais casos, especialmente nos casos em relação aos quais o regulamente de Dublin foi aplicado. Ademais, de acordo com Zdybska (2004), grande parte centros de detenções não têm 
fundos suficientes, têm dificuldades em manter um padrão de higiene “normal” e também têm falta de funcionários devidamente qualificados em termos de conhecimento linguísticos, por exemplo, além de terem certas práticas padrão, enquanto estão equipados com espingardas elétricas que não são aceitáveis (Zdybska 2004). Existem seis centros de detenção na Polónia (AIDA 2018). Correspondentemente, o facto de limitarem o acesso à assistência psicológica, não fornecerem informação aos detidos, especialmente aquelas relativas ao seu processo, e não identificarem de forma eficaz às necessidades especiais das pessoas constituí um grave problema com (Zdybska 2004 e AIDA 2018). Em relação às pessoas vulneráveis na prisão, a lei polaca considera como pessoas vulneráveis, ou seja, as que não podem ser detidas, as crianças desacompanhadas, as pessoas com deficiências, as pessoas vítimas de violência e aquelas cuja detenção causa grave ameaça a sua saúde ou vida. Isto implica que as mulheres grávidas que são saudáveis podem ser presas (AIDA 2018).  Na verdade, mesmo as pessoas que foram diagnosticadas com problemas mentais são presas, sendo raras vezes as que problemas mentais são aceites base suficiente para alguém não ser preso, ou liberto. Somente a avaliação feita por especialistas indicados pela mais alta instância é aceite (AIDA 2018). Da mesma forma, HNLAC Focus Report (2018) critica a falta de maquinismos apropriados para identificar as vítimas de tortura e outros crimes violentos. O tribunal proíbe a detenção das vítimas de tortura, mas somente em casos específicos, refere o autor. O caso das vítimas de violência ou tortura como consequência de uma repressão política deliberada, por exemplo, não são reconhecidos. Isto pode implicar a detenção dessas pessoas em centros vigiados. Dessa forma, o autor menciona que “[…] the fact that some 
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courts improperly apply the rule of absolute prohibition of detention of torture victims […] results in the reasoning that the availability of psychological care within the premises of the 
guarded center means that there is no impediment to the detention” (HNLAC Focus Report 2018,7). Em 2017, foram detidos em centros vigiados, um total de 246 requerentes de asilo (HNLAC Focus Report 2018).  Um bom exemplo dessas situações é ilustrado no AIDA (2018), onde é apresentado a história de uma mulher que foi presa por não ter os seus problemas mentais reconhecidos: [in] July 2017, the Regional Court of Przemyśl released a family from the detention centre in Przemyśl after a 10-month stay. The family was placed in detention centre in October 2016, after multiple attempts to apply for asylum at the border crossing in Medyka on the Ukrainian border. During their stay, the mother was diagnosed with adaptation and depressive disorders related to violence and torture at the police station in her country of origin and detention in Poland which had a negative impact on her and her children. In June 2017 she tried to commit suicide. 

Although her and her children’s poor mental state was confirmed in successive psychological and psychiatric assessment reports, Border Guards refused to release her and her family. HFHR filed a complaint to the ECtHR on her behalf [...] (AIDA 2018, 61). De igual forma, sobre a detenção de crianças, o HNLAC Focus Report (2018) considera que no ano de 2018 o uso de alternativas à colocação de crianças em centros de detenções tem sido maior, porém, durante o período de recurso muitas crianças são colocadas juntos com as suas famílias durantes meses em centros vigiados. O autor caracteriza essa prática como violadora do princípio do melhor interesse da criança e afirma ainda, que pode ter efeitos adversos no desenvolvimento psicológico e físico da criança.  No 
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que toca a crianças desacompanhadas, estas também são presas se o motivo da prisão for por serem migrantes irregulares e só então se candidatarem a proteção internacional, ou então se tiverem candidatado ao se houver dúvidas em relação a sua idade (AIDA 2018). Neste capítulo sobre o caso polaco, a análise foi dividida em duas partes. Na primeira parte enunciamos as leis e políticas que administram o sistema de proteção de refugiados, os tipos que proteção que se pode obter no território polaco e apresentamos os requisitos necessários à seleção e admissão dos mesmos. Na componente legislativa, verificamos que a Polónia baseia-se num conjunto de leis nacionais, como a Constituição polaca de 1997, e convenções internacionais e europeias, como a Convenção de Genebra de 1951, o Protocolo de 1967 ou o Sistema Europeu Comum de Asilo, para garantir a proteção dos refugiados no território polaco, enquanto prevê a detenção de pessoas que não cumprem as condições de entrada no seu território, discrimina os refugiados com base no seu país de origem, impõe condições que impedem um mecanismo eficaz de recurso das decisões jurídicas anteriormente tomadas, o que põe em causa o respeito pelos direitos humanos e as convenções internacionais. Na segunda parte foi apresentada a provisão de apoios para a integração dos refugiados, através de uma análise dos programas e serviços de integração, bem como, as dimensões acima referidas. E concluímos, em primeiro lugar, que o acolhimento de refugiados na Polónia, desde 1991, não configura uma aplicação do conceito de segurança humana .Em segundo lugar,  que existe pouca informação sobre a integração de refugiados na Polónia no âmbito das dimensões analisadas e que a integração destes é um dos grandes desafios na Polónia, principalmente aqueles que são de origem não europeia, pela falta de competência linguística, distanciamento cultural, dificuldade em ter os documentos reconhecidos, dificuldade em ter acesso a habitação, entre outros. A ausência de uma política de integração efetiva também levou a uma mudança de atitudes em relação aos refugiados, de tolerantes a hostis, com tendência a associa-los a “perigo para a cultura e para a sociedade polaca”. 
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Conclusão  Tendo em consideração a relevância acrescida que o fenómeno dos refugiados tem ocupado na agenda da comunidade internacional nos últimos anos, torna-se cada vez mais pertinente o estudo de novas abordagens que visam a sua regulação política e legislativa. O aumento massivo de requerentes de asilo na Europa deu origem à necessidade de se criarem instrumentos e normas capazes de regular essa nova realidade. Ao longo deste trabalho de investigação, buscamos alcançar o objetivo principal, que consiste em verificar o contributo do Canadá e da Polónia relativamente à aplicação da “segurança humana” no sistema de proteção dos refugiados. Assim sendo, procuramos responder ao objetivo acima mencionado através do mapeamento do enquadramento internacional dos refugiados e a sua aplicação em termos de políticas concretas, incluindo um levantamento dos documentos jurídicos e legislativos e dos serviços de integração no Canadá e na Polónia. A primeira grande problemática ilustrada neste trabalho de investigação permitiu-nos assinalar o surgimento do conceito de “segurança humana”, procurando evidenciar o desenvolvimento paralelo de uma agenda política de “segurança humana” por parte de organizações internacionais e de Estados e de uma agenda académica por parte da comunidade científica. Assinalou-se a insatisfação com o conceito de segurança tradicional e como isso levou ao surgimento de debates no âmbito das teorias da segurança, os quais contribuíram para a formulação do conceito de “segurança humana”. Esses debates sugerem uma nova maneira de compreender a segurança que deveria ir além das ameaças militares e englobar as ameaças não-estatais. Destacou-se a proposta de segurança humana identificada na obra de Tadjbakhsh e Chenoy (2007) que classifica as ameaças à 
“segurança humana” em quatro segmentos principais: socioeconómicas, pessoal, ambientais e políticas. Destas quatro dimensões, utilizamos as duas que se afiguram mais pertinentes para analisar aos dados recolhidos, ou seja socioeconómica e pessoal. Foi apresentada a operacionalização do conceito nas organizações internacionais e nos Estados. As Nações Unidas promoveram o conceito tanto a nível externo quanto no 
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interior das suas agências e agregou-o em diversos aspetos do seu mandato pós-guerra. A União Europeia procurou utilizar o conceito para redefinir e repensar a sua política de segurança comum. O Japão criou o Fundo Fiduciário para a Segurança Humana com o Secretariado da ONU para operacionalizar e implementar a “segurança humana” no terreno, apoiando iniciativas lideradas pelas instituições que fazem parte da ONU com o objetivo de financiar o desenvolvimento nas áreas da saúde, segurança alimentar, educação e da agricultura.  Problemas conceituais da segurança humana também foram discutidos, especificamente no debate em torno do conteúdo da segurança humana. Também houve críticas que tiveram por base análises teóricas. Ressaltou-se o facto do termo não ser claro, não ter uma definição própria, não ser preciso, e de englobar muitas ameaças. Nas críticas 
concetuais à “segurança humana”, destacou-se o facto de existirem várias definições de 
“segurança humana” e do facto do conceito ser muito amplo e ter diferenças de conteúdo. O debate foi em torno da categorização da segurança humana, que pode ser feita no sentido amplo ou estreito. A abordagem ampla refere-se à vulnerabilidade de forma geral, por isso, inclui todo o tipo de ameaças e foi adota por alguns países e instituições como o Japão, o PNUD e o Conselho Europeu. A abordagem estreita restringe-se à proteção de indivíduos e às ameaças de violência, mais especificamente à violência política organizada. Esta foi adotada pelo Canadá e pelos outros países que constituem a Rede de Segurança Humana (Human Security Network), entre outros. Dessa forma, os riscos que os refugiados enfrentam são adequados para exprimir a relação entre eles e a segurança humana. A questão dos refugiados precisa de soluções concretas e duráveis, especificamente devido aos riscos corridos, assim como o facto de precisarem de proteção internacional nos países de destino.  Em seguida, destacou-se o enquadramento internacional de proteção dos refugiados, o qual foi criado para garantir esta proteção, que ficou concretizada com a ratificação da Convenção de 1951 relativa ao estatuto do refugiado e o Protocolo de 1967 relativo ao estatuto do refugiado. Assim, os países que ratificaram este regime têm de assegurar que os direitos dos refugiados são respeitados quando os Estados de origem não conseguem 
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fazê-lo. Enunciamos os aspetos jurídicos, normativos e políticos de enquadramento internacional de proteção dos refugiados e verificamos que em termos jurídicos e normativos, as convenções regionais e internacionais têm em consideração os direitos humanos e o bem-estar do refugiado e requerente de asilo, ao utilizar mecanismos que garantam proteção como, por exemplo, o princípio de “não-repulsão”, que impede que os refugiados sejam reconduzidos ao país onde correm perigo. Ademais, também concebem o acesso à habitação e alimentação durante o processo de candidatura. No âmbito político, a União Europeia que é uma organização que introduziu um mecanismo de distribuição igualitária que estimula os seus Estados-membros a receber refugiados e usufruir das mesmas condições em qualquer país. Pelo exposto, concluímos então que o enquadramento internacional veicula uma abordagem de “segurança humana”. Neste contexto, para o presente estudo, optamos por analisar as posições de dois países aparentemente opostos em relação à segurança humana, o Canadá e a Polónia. No caso do Canadá, o acolhimento e integração de refugiados recebeu pouca atenção pública no passado, apesar do país ter um longo histórico de admissão de refugiados. O Canadá foi pioneiro no reconhecimento das mulheres requerentes de asilo que fugiam à perseguição com base no género e, desde então, verificou-se que este fator foi utilizado em diversos países como critério de determinação de refúgio. No entanto, os recentes conflitos em países africanos e do Médio-Oriente e consequente aumento do número de pessoas que chegam às fronteiras europeias levaram a consideráveis compromissos de reinstalação no Canadá, apesar de ter segurança geográfica de fluxos diretos de refugiados por se situar longe dos locais de conflito  Deste modo, tendo em conta a atual situação de vulnerabilidade dos refugiados devido aos riscos que enfrentam procuramos avaliar a utilização dos elementos de segurança humana, no sistema de proteção de refugiados do Canadá.  Num primeiro momento, enunciamos as políticas de imigração referentes aos refugiados e a legislação existente, expusemos as normas relativas à seleção e admissão de refugiados e à provisão e administração dos programas de reinstalação dos refugiados. Constatamos que, pela legislação, o Canadá desenvolve uma abordagem de respeito pelos direitos fundamentais 
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dos refugiados, tendo em vista o seu bem-estar e segurança, aceitando tanto aqueles que se encaixam nos termos da Convenção de 1951, quanto aqueles que precisam de proteção por outros fatores. Além disso, o governo procura examinar de forma cuidadosa todos os casos de reinstalação de modo a evitar o envio de pessoas para um país onde se encontram em perigo. Num segundo momento, procuramos analisar os padrões e serviços de integração de refugiados do Canadá, avaliar o acesso à saúde, condições de vida e habitação, acessibilidade ao emprego, acesso à educação, e à segurança pessoal, que se refere às condições dos refugiados detidos e à sua segurança. Em termos de serviços e programas de integração, existem vários serviços e programas federais, provinciais e locais, fornecendo orientação inicial, emprego e apoio social aos refugiados, como por exemplo os programas Immigrant Settlement and Adaptation e Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC). O Canadá fundamenta a sua preocupação com os seres humanos de uma forma ainda mais acrescida, como podemos ver pelo grande leque de serviços disponíveis aos refugiados mesmo antes de chegar ao Canadá. Todas as categorias de patrocínio têm acesso, de igual forma, a vários serviços de integração. No entanto, os requerentes de asilo, sendo residentes temporários, têm menos acesso a serviços. No acesso ao mercado de trabalho, observamos que a taxa de emprego e de rendimento dos refugiados é menor em relação a outras categorias e imigrantes. A integração sociocultural através do modelo canadiano permite que as comunidades se organizem e participem no acolhimento e integração dos refugiados através de serviços de partilha de habitação, exposição cultural e culinária, espaços de integração voluntária, entre outros. Os cuidados de saúde fornecidos são abrangentes, mas mudanças feitas em 2012 nesse serviço complicaram o sistema e resultaram numa escalada de negação e atraso nos cuidados de saúde. O acesso à habitação é um dos aspetos menos conseguidos, comparando os preços das casas nas principais cidades com o rendimento dos refugiados.   A abordagem da Polónia aos refugiados varia consideravelmente do Canadá pelo seu histórico de migração, por aquele se situar geograficamente na Europa, assim como pelo contexto de políticas nacionais e internacionais. A Polónia é historicamente vista como um 
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dos países que origina o maior número de refugiado, e a sua transição para uma nova ordem mundial após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a crescente globalização conduziram à sua adesão a convenções internacionais e à criação de leis nacionais que gerissem a questão de refugiados. Assim, a sociedade polaca só começou a receber refugiados nos anos 90, sendo inexperiente em relação ao fenómeno de imigração. Com a sua adesão à União Europeia, a Polónia consolidou ainda mais o seu o papel como país recetor de migrantes, especificamente refugiados, o que levou as suas instituições a começarem a criar mecanismos que as preparassem para apoiar numa situação de asilo, e também iniciou a criação de leis e políticas que regularizassem essa situação.  Contudo, os conflitos na Síria, na Somália, no Iraque, no Afeganistão e noutros países de África e do Médio Oriente alavancaram um aumento significativo de requerentes de asilo na Europa, e levou a Polónia a enfrentar um grande desafio à receção e integração desses refugiados. Porém, grande parte dos refugiados que são aceites na Polónia são de países vizinhos. Como demonstram os dados recolhidos, a oposição à receção de refugiados do Médio-Oriente e da África é de 71% na população polaca. Primeiramente, apresentamos os principais documentos legislativos e atos jurídicos que referenciam o acolhimento de refugiados e requerentes de asilo na Polónia e, em seguida, analisamos os critérios no processo de candidatura à proteção internacional, bem como os tipos de proteção que se pode receber no país. Com isso apuramos que a Polónia baseia-se num conjunto de leis nacionais que estão no Diário Legislativo da República para regular a situação dos imigrantes na Polónia, como a Constituição polaca de 1997 e a Lei sobre Assistência Social de 2004, e Convenções Internacionais e regionais como a Convenção de Genebra de 1951, o Protocolo de 1967 e o Sistema Europeu Comum de Asilo para garantir a proteção dos refugiados no seu território. Por último, dedicamo-nos às políticas e programas de integração realizados pelo governo central e local e pelas ONGs, bem como o acesso dos refugiados à saúde, ao emprego, à habitação e a condições de vida, à educação, e à segurança pessoal, que se refere às condições dos refugiados detidos. Aferimos que grande parte do serviço e programas de integração na Polónia é efetuado através de ONGs voltadas para os refugiados 
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e que parte dessas organizações atuam em vários campos e procuram melhorar a vida dos refugiados através de serviços jurídicos, aconselhamento familiar e psicológico muitas vezes gratuitos, além de procurar promover a sua integração bem-sucedida na sociedade polaca ao aumentar a conscientização para os direitos dos refugiados através de palestras e workshops e colocar os nativos em contato direto com os refugiados, evitando assim estereótipos em relação a eles, aumentando a compreensão de ambos os lados. Porém, grande parte das suas iniciativas está restrita ao financiamento que na maioria das vezes vem da União Europeia e, consequentemente, estão limitados à disponibilidade da organização em investir na questão. A presente dissertação teve como objetivo a análise da aplicação do conceito de 
“segurança humana” no caso específico dos governos do Canadá e da Polónia, em particular na gestão do fenómeno dos refugiados que tem um enquadramento internacional. Partindo das hipóteses de que, apesar das diferentes posições sobre a problemática dos refugiados, existe a nível internacional um entendimento da segurança humana sobre estes e que, nos casos específicos do Canadá e da Polónia, o tratamento aos refugiados sejam divergentes em termos de políticas, ambos procuraram convergir com as orientações internacionais sobre a “segurança humana”. O objetivo subjacente deste trabalho de investigação consistiu em expor as diferentes definições de “segurança humana” na academia e na prática política, como já verificamos no enquadramento teórico da 
“segurança humana”. Ao remover a compreensão da segurança centrada no Estado para centrar-se nas pessoas, estando condicionada ao cumprimento dos princípios dos direitos 
humanos, a “segurança humana” tornou-se um dos principais pontos de divergência entre os diversos atores internacionais. Esta questão efetiva a “segurança humana” como uma perspetiva essencial para melhorar a compreensão da migração e os próprios refugiados. Ao mesmo tempo, os elementos de segurança humana, de assistência humanitária, e uma proteção internacional são necessários para encorajar a criação do sistema de proteção de refugiados e auxiliar, assim, a ultrapassar os limites das políticas convencionais. Não obstante o facto de ter sido incorporada na ONU e na política externa da UE, questões sobre o modo de operacionalizar o conceito permanecem. O cerne do problema está na falta de 
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definição consensual e na falta de especificidade no conteúdo da “segurança humana”, o que o torna propenso a interpretações alternativas.  A resposta ao aumento do deslocamento forçado em países como a Polónia e o Canadá varia consideravelmente pelas suas trajetórias de migração, bem como por contextos de políticas nacionais. Assim, as definições legais e as categorias de refugiados diferem nos dois contextos nacionais. Concluímos, assim, que no Canadá os refugiados possuem algumas barreiras especificas ao seu estatuto, como a dificuldade em integrar no mercado de trabalho, a falta de competência linguística, a dificuldade em ter os seus documentos reconhecidos, salários mais baixos, o que os pode impedir de alcançar uma integração bem-sucedida. Além do mais, os refugiados que ficam detidos têm maior probabilidade de desenvolver doenças mentais. Persistem também dificuldades estruturais que podem impactar as oportunidades de mobilidade social e de formação de elos sociais. No caso da Polónia, as políticas e as mudanças efetuadas na legislação, instituíram a detenção de pessoas que não cumprem as condições de entrada no seu território, discriminam os refugiados com base no seu país de origem, impõem condições que impedem um mecanismo eficaz de recurso as decisões jurídicas anteriormente tomadas, entre outros o que põe em causa o respeito pelos direitos humanos e as Convenções internacionais.  Além disso, a integração dos refugiados é um dos grandes desafios na Polónia, principalmente aqueles que são de origem não europeia, devido à falta de competência linguística, ao distanciamento cultural, à ausência de uma política de integração efetiva, à dificuldade em ter os documentos reconhecidos, ao acesso à habitação, entre outros. O acolhimento de refugiados na Polónia não configura, portanto, a uma aplicação do conceito de segurança humana. A nossa investigação terá, eventualmente, alguns limites que dificultaram as investigações a que nos propusemos. O vazio de estudos comparativos internacionais na literatura existente representa uma lacuna significativa na pesquisa. A nossa revisão da literatura revelou que publicações sobre a detenção de refugiados e requerentes de asilo no Canadá são escassas, apesar de existir sobre a detenção na Europa. Os estudos empíricos 
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sobre os aspetos de integração de refugiados no Canadá também são escassos. Constatámos além disso uma rara disponibilidade de material bibliográfico relativo às políticas de integração e aos serviços disponíveis na Polónia, nomeadamente a literatura sobre as experiências dos refugiados no campo educativo. Com esta investigação tentámos contribuir para os estudos que procuram compreender o papel da “segurança humana”, enquanto abordagem no quadro da segurança que pode ser aplicada a políticas de migração e refugiados na cena internacional. No seio dos practitioners e dos académicos, alguns apoiam a utilização deste conceito e outros consideram a operacionalização do conceito impraticável por diversos motivos. Nesta dissertação, concentramo-nos no primeiro grupo, pois acreditamos que seria pertinente explorar as ligações entre a segurança humana e os refugiados. Mais concretamente, seria importante: (1) avaliar a possibilidade de operacionalizar o conceito através das dimensões acima expostas e (2) identificar as lacunas existentes no atual sistema de quota europeu e analisar a aplicação do conceito de reinstalação na Europa, tendo como diretrizes as dimensões da segurança humana. Em jeito de pistas para o futuro, tanto em termos pesquisas e como de implementações na aérea, sugerimos a adoção de um programa que, seguindo o estilo de reinstalação do Canadá, selecionasse os refugiados tendo por base as dimensões de “segurança humana”: socioeconómicas, pessoal, ambientais e políticas e os patrocinasse de forma pública e /ou privada para serem distribuídos equitativamente pelos países europeus. Não só uma resposta a ambas as perguntas ajudaria a avaliar melhor o conceito de segurança, como também representaria uma valiosa contribuição para melhorar a proteção dos refugiados. 
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Apêndice  Lista de Entrevistas a) Entrevista efetuada por telefone a Dra. Mónica Frechaut, assessora de Comunicação Social no Conselho Português para os Refugiados no dia 12 de setembro de 2018, por telefone. b) Entrevista efetuada por a e-mail a Dra. Marina Pedroso, coordenadora do Núcleo de Apoio à Integração de Refugiado (ACM) no dia 12 de setembro de 2018. c) Entrevista conduzida em Inglês por Videoconferência a Ahmad Wali Ahmad-Yar, researcher no CEPS no dia 02 de outubro de 2018. 
  



122 

  



123 

Transcrições das Entrevistas Dra. Mónica Frechaut 1. Quais os principais fatores que influenciam/condicionam o processo de acolhimento dos refugiados na sociedade portuguesa?  Como avalia o acolhimento em PT?    MF: Em primeiro lugar, os Estados que são signatários da convenção de Genebra de 51 têm a obrigação de acolher as pessoas que chegam a um determinado território à procura 
de proteção…. Pronto, aquilo que as pessoas precisam é de aceder a um território seguro e ter a certeza de que o seu pedido é registado e que as autoridades vão analisar, no fundo, o mérito desse pedido e verificar se efetivamente as pessoas têm direito a essa proteção. Este é o primeiro passo. Depois, o acolhimento tem a ver com a estadia dessa pessoa num determinado Estado. Portanto, o Estado regista o pedido, e enquanto a pessoa aguarda por uma resposta das autoridades têm direito a ter o acolhimento. As pessoas falam muito no acolhimento, mas esquecem-se que, em primeiro lugar, esse acolhimento resulta da proteção. Portanto, a proteção internacional que é, no fundo, um mecanismo internacional que é guardado ou protegido pelo ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), que regula, no fundo, esta proteção, que é o quê? O direito das pessoas poderem procurar, num outro país, a proteção que lhe foi negada no país de origem. Portanto, essa é a primeira necessidade de um refugiado!  A seguir, decorrente dessa proteção, o quê que essa pessoa precisa quando chega a um país que não é o dela e não tem absolutamente nada?  Precisa então do acolhimento. E o acolhimento implica o quê? O alojamento, mas também a resposta às necessidades básicas dessas pessoas. Pronto e então são dadas respostas às necessidades básicas, alimentação, saúde, educação. Só que, em primeiro lugar, proteção! Em segundo lugar, no fundo, a operacionalização dessa proteção. Porque a proteção internacional é um direito, mas como é que se operacionaliza esse direito? Através do acolhimento, e aí podemos analisar o acolhimento e nós pensamos sempre: o quê que é mais importante para uma pessoa? É importante que ela tenha um lugar seguro para viver e alguém que, numa fase inicial, 
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suprima essas necessidades muito básicas, as tais que eu já tinha falado! E é claro que aí o acolhimento difere de país para país, mas também difere das condições desses países. Como é que se pode avaliar o acolhimento num determinado país, que de um momento para o outro, recebe três milhões de pessoas refugiadas?  Portanto, naturalmente que os padrões que exigem com esta pressão migratória são diferentes de países que recebem 50 pessoas ou 100 pessoas, não é? E, portanto, naturalmente que num contexto de acolhimento de 3 milhões, o acolhimento destas pessoas é substancialmente diferente do que o acolhimento, por exemplo de Portugal, que o número é muito mais reduzido.  Mas ainda assim como é que avaliamos o acolhimento? Em primeiro lugar, avalia-se positivamente porque existe acolhimento em Portugal por tudo isto que eu já disse, não é? Portanto, os países são comissários da Convenção de Genebra, estão abrangidos pela proteção internacional, recebem os refugiados e autorizam os refugiados. Há países que não recebem refugiados, não é?  Portanto, o facto de Portugal respeitar as normas internacionais relativamente à proteção internacional no acolhimento dos refugiados, nós já consideramos isso como um ponto muito importante, mas passando a este ponto, há coisas que naturalmente que podem ser melhoradas.  Se nós falarmos do acolhimento dos refugiados em Portugal quando eu comecei a trabalhar na CPR em 2006, o número de pessoas que precisam desse acolhimento e que pediam proteção e precisavam efetivamente desse acolhimento era, muito muito muito, reduzido, portanto, as estruturas que haviam na altura para responder… havia cerca de 100 pedidos de asilo e portanto eventualmente 60, 70 pessoas eram capazes de precisar de acolhimento, porque nem todas necessitam de ter estruturas de acolhimento… há muitas que têm meios financeiros suficientes ou têm familiares em Portugal, por exemplo, e portanto não precisam de ajuda das organizações relativamente ao acolhimento, não é? Portanto, aquelas que efetivamente precisam, as respostas que haviam eram suficientes. Agora, 12 anos depois, aquilo que estamos a ver que é o número de pessoas que procuram Portugal como destino seguro, aumentou em 10 vezes por exemplo, o ano passado tivemos 
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cerca de 1000 pedidos de proteção internacional e, naturalmente, que as estruturas que nós tínhamos e que ainda temos já não são suficientes para as necessidades da proteção internacional dessas pessoas, e portanto, se tivermos que avaliar como é que era a avaliação, naturalmente por comparação, do quê que era há 10 anos e do que é agora, naturalmente há 10 anos, se calhar as pessoas tinham condições… houve coisas que, realmente, em termos de instalações tornaram-se mais reduzidas, mas em termos de outros requisitos que são fundamentais, para os refugiados quando chegam num determinado país, como o acesso à saúde melhorou, percebe? Portanto, era isso… é difícil Airilia, assim dizer, porque o acolhimento tem várias componentes.  2. Quais são as principais dificuldades por parte dos refugiados no processo de integração (acesso a saúde, a acessibilidade ao emprego, o acesso à educação, a integração sociocultural, condições de vida e habitação em Portugal?   MF: Nós temos de perceber como é que o sistema funciona, para depois ver se existem ou não dificuldades. Eu acho que o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que é praticamente imediato a todos os requerentes, eu acho que é algo positivo, portanto aí não há dificuldades, não é? Todas as pessoas terão acesso à proteção, mas depois enfrenta os mesmos problemas que todos os portugueses, que é as consultas de especialidades que demoram mais a ter acesso às consultas, etc., portanto, todos os problemas que nós temos do nosso SNS que os portugueses têm, os refugiados também têm … acho que não há assim tantas dificuldades quanto aquelas que me parece que a Airilia acha que existem no acolhimento, tá bem? Eu acho que tem que ter uma mente um bocado mais aberta e não ver as coisas como se existissem muitas dificuldades.  O facto de Portugal estar aberto ao acolhimento de pessoas é muito positivo e, depois claro, há desafios que existem na operacionalização deste acolhimento, há desafios a nível da saúde, por exemplo, mas que também atravessa, no fundo, toda a situação de todos os portugueses, não é? Há desafios a nível de integração no mercado de trabalho que naturalmente todas as pessoas têm… os estrangeiros, que têm uma cultura diferente, uma 

língua diferente, terem dificuldades… hábitos diferentes, regras diferentes, e portanto, 
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naturalmente que há dificuldades nesse nível, mas também as empresas estão abertas a receber estrangeiros e há outras até estão muito abertas a receber estrangeiros, e portanto, é uma coisa que depende muito de situação para situação, portanto, temos que analisar não tão genericamente e ir um bocadinho mais ao detalhe.  3. A religião e a língua dos mesmos influenciam (negativamente) nessa integração? Como? MF: As pessoas vêm para um país que não era o delas, e obviamente que não dominam a língua, portanto é uma questão de tempo para que elas possam aprender a falar português, mas umas aprenderão mais depressa do que outras, mas não parece… é muito mais do que isso, não é? As pessoas têm de aprender a falar português e terá, naturalmente, integração no trabalho.  4. A que se deve a diferença entre o tipo de receção e a integração dos refugiados nos países europeus?  (polónia, Alemanha, Portugal).  MF: O que é preciso analisar é que a realidade dos números que existem na Alemanha, Polónia e Portugal, são diferentes, não é? Portanto, Portugal tem cerca de 1000 pedidos de 
asilo, e num ano a Alemanha deve ter… agora não, mas houve um ano que teve um milhão de pessoas e, portanto, a forma como estes países vão receber refugiados, naturalmente que vai divergir, não é? Portugal tem 1000 pedidos de asilo que chegam durante o ano, não 
chegam todos ao mesmo tempo… as instituições de acolhimento ou os centros de acolhimento e habitação no mercado, acho que não é suficiente, se calhar se recebesse um milhão tinha que ter outro tipo de infraestruturas para receber esses acolhimentos, os serviços também estariam muito mais influenciados.  O número era muito mais significativo, não é? Mas também estamos a falar de países maiores, a dimensão da Alemanha não é comparável à dimensão portuguesa, é um país muito maior, as comunidades de refugiados também são muito mais que Portugal. A Polónia não conheço, mas a Polónia não tem sido muito recetiva aos estrangeiros, portanto imagino que esse acolhimento seja muito mais reduzido, é um país que não tem Estado muito aberto a este acolhimento.  
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5. Relativamente à Polónia, considera que a atitude da Polónia em relação aos refugiados (por estar a receber poucos refugiados) desrespeita as regras da União Europeia? Se sim, o que poderia ser feito para impedir este tipo de atitude?  MF: Sim, tem de haver mais mecanismos a nível europeu para assegurar que os Estados mantêm e respeitem as regras do direito internacional e dos mecanismos regionais de proteção aos refugiados, e portanto na verdade o que tem acontecido temporalmente, a União Europeia dita algumas regras, que se baseia entre a solidariedade entre os Estados, que está na génese da constituição da União Europeia e existem países que não têm cumprido com essas regras e, naturalmente que não é uma situação positiva e que é uma situação que divide o continente.  6. Como avalia a importância das organizações internacionais e ONGs no apoio ao processo de receção e integração dos refugiados? MF: Com a crise de acolhimento de 2015, que nós vimos é que apesar de haver uma falta de solidariedade entre os Estados europeus, não houve na sociedade civil e isso é muito positivo. O facto das organizações se terem juntado em plataformas e em redes para ajudar os refugiados que procuraram a Europa como destino seguro é muito positivo e eles próprios responderam a muitas dificuldades que os Estados tinham e rapidamente responderam a esse fluxo tão grande de pessoas e esse aspeto é extremamente positivo.  7. Em relação ao financiamento da assistência aos refugiados, acha que o apoio dos privados é fundamental? MF: Há muitos exemplos, a nível internacional ou na União Europeia, mas a nível internacional, como por exemplo no Canadá, de iniciativa privada de acolhimento e de receções de refugiados que acho a União Europeia tem de dar a explorar. A Itália é também uma dimensão mais pequena e tem programas mais específicos privados de acolhimento destas pessoas tão vulneráveis. É que seria interessante também que outros países pudessem adotar os mesmos mecanismos adaptados à realidade deles.  8. Se pudesse alterar alguma coisa na ajuda aos refugiados o que alterava? 
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MF: Em primeiro lugar, acho que a prevenção de conflitos continua a ser a melhor forma de evitarem mais movimentos e pessoas deslocadas, acho que é preciso trabalhar numa agenda para a paz.  O presidente do CPR tem dito isso muitas vezes e a agenda tem Estado um bocadinho esquecida. Há conflitos que persistem, há conflitos que continuam a existir, é um espaço onde existem muitas dificuldades a resolver velhos conflitos. Há novos conflitos que estão a emergir, incontáveis violações de direitos humanos dos refugiados, portanto nós queremos é evitar que as pessoas sejam forçadas a deixar as suas casas. É preciso trabalhar a paz, e o desenvolvimento dos países e o desenvolvimento das pessoas. 9. Considera que o futuro do apoio aos refugiados depende da solidariedade entre os Estados? (Solidariedade em termos de dinheiro, infraestruturas, etc.) MF: Não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com a política. A Convenção de Genebra de 1951 é muito clara, onde diz que, em caso de pressão numa determinada fronteira, há a responsabilidade dos Estados de apoiar os outros Estados que não têm forma de aceder regularmente a um território, portanto, já em 1951, em que a realidade era completamente diferente, houve já essa necessidade de proteger e de criarem mecanismos de quando não é possível aqueles Estados responderem a esse fluxo, os outros Estados devem se responsabilizar.  É o tal Burden-sharing nessa partilha de responsabilidade, que infelizmente não tem acontecido na União Europeia recentemente, mas os fluxos estão a diminuir, não há assim um aumento tão grande na Europa de migrantes e de refugiados, muito pelo contrário, está a haver um decréscimo de requerentes, mas há, no entanto, um aumento para os países que estão fazem fronteiras com os países que estão em conflitos. Há um aumento de pessoas na Turquia e na Jordânia. A Jordânia continua a receber muitos refugiados com muitas necessidades na vida e é um país que acolhe uma percentagem muito significativa de refugiados e não há essa partilha de responsabilidades.  
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Dra. Marina Pedroso 1. Quais os principais fatores que influenciam/condicionam o processo de acolhimento dos refugiados na sociedade portuguesa e quais as dificuldades que o Governo Português encontra para integrar refugiados?  MP: Qualquer processo de acolhimento e integração de pessoas migrantes e refugiadas deve compreender a sua multidimensionalidade. Não há plena integração se alguma das dimensões não estiver garantida (saúde, habitação, documentação, educação, acesso à língua, trabalho, entre outros). O programa de recolocação Português foi estruturado, tendo como foco os principais eixos a serem assegurados, para que os processos de integração e autonomização ocorram da melhor forma possível. Ou seja, a definição de planos individuais e familiares visa os seguintes parâmetros: Receção e transporte  Dadas as condições atuais do esquema europeu de recolocação, e tendo em conta que muitos requerentes de proteção internacional chegam aos países de destino numa situação traumática, a receção e avaliação dos requerentes recolocados apresenta-se como fase crucial do processo.  Habitação  O acolhimento é realizado, com suporte institucional, em alojamento que observe uma acomodação doméstica individual, condigna, com todos os equipamentos necessários a um quotidiano normal. Saúde e apoio psicológico  De acordo com a Constituição Portuguesa, todos os cidadãos, incluindo os de nacionalidade estrangeira, têm direito à proteção da saúde, sendo o acesso aos seus cuidados um factor determinante na integração dos mesmos. De acordo com o Despacho nº 25360/2001, qualquer migrante que se encontre em Portugal, e que necessite de cuidados de saúde, tem o direito a ser assistido num Centro de Saúde ou num Hospital, independentemente da sua nacionalidade, da falta de meios económicos, legalização ou outra situação irregular. Educação e reconhecimento de habilitações. Foi desenvolvido um processo de facilitação das matrículas de crianças e jovens, até aos 18 anos, na rede pública de estabelecimentos de ensino. No domínio da educação, as instituições acolhedoras de refugiados articulam diretamente com os serviços da DGE, facultando informação sobre a escola (de matrícula) das crianças e jovens, bem como outros elementos considerados relevantes. 
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Destacamos também que em Portugal há resultados muito interessantes aos níveis da: Inserção laboral Área onde o Governo lançou o projeto Refujobs, um projeto-piloto que tem por objetivo potenciar as competências profissionais das pessoas refugiadas e as oportunidades de emprego disponíveis em entidades e empresas portuguesas. A ferramenta digital, acessível em www.refujobs.acm.gov.pt e disponível nas línguas portuguesa, inglesa e árabe, visa agilizar a integração de pessoas refugiadas no mercado de trabalho, prevendo a inscrição, de forma gratuita, de potenciais candidatos e empresas, e a realização do matching, pelo ACM, entre os perfis e as oportunidades de emprego/formação registadas; Aprendizagem da Língua Portuguesa Área onde destacamos a Plataforma de Português Online, disponível em https://pptonline.acm.gov.pt/, que apresenta conteúdos para aquisição do português europeu por adultos falantes de outras línguas, através de módulos traduzidos para inglês e árabe; Adicionalmente, e em parceria com o Projeto SPEAK (http://speak.social), o ACM reforçou a oferta da aprendizagem da Língua Portuguesa através de um programa linguístico e cultural criado com a finalidade de aproximar pessoas de contexto culturalmente diversos, através da partilha das línguas e culturas de origem. Este é um projeto que se inscreve na área da inovação social e que foi já replicado em Espanha, Itália e também na Alemanha, em Berlim. Integração de Proximidade Como forma de promover uma integração de proximidade e de melhorar o conhecimento sobre Portugal enquanto país de acolhimento, o Governo lançou a APP MyCNAIM, disponível através dos sistemas operacionais IOS e Android, a partir dos quais os migrantes poderão aceder às informações sobre os vários serviços promovidos pelo ACM, bem como informações sobre o processo de regularização documental, habitação, saúde, educação, reconhecimento de habilitações académicas, entre outras informações relevantes sobre o país.  2. Quais são as principais dificuldades por parte dos refugiados no processo de integração (acesso a saúde, a acessibilidade ao emprego, o acesso a educação, a integração sociocultural, condições de vida e habitação em Portugal? 

http://www.refujobs.acm.gov.pt/
https://pptonline.acm.gov.pt/
http://speak.social/
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MP: Os desafios da política de acolhimento de refugiados são os mesmos que qualquer outro processo de adaptação e integração a um novo país, a uma nova cultura, a uma nova língua, acrescidos dos factores decorrentes de um processo forçado de mobilidade humana (a saúde mental ou a exposição a formas de exploração são aqui factores potencialmente perturbadores da saúde mental e física, por exemplo). Nesse sentido, são várias as medidas e ferramentas que têm sido desenvolvidas pelo ACM, IP por forma a dar resposta às necessidades das pessoas refugiadas, algumas das quais se encontram elencadas nas questões acima. No que concerne ao programa de recolocação, existiu uma preparação junto dos diferentes ministérios, através do GTAEM, para minimizar a dificuldade de acessibilidade dos cidadãos recolocados no que concerne ao acesso à saúde, educação, finanças, segurança social, entre outros. Durante o programa de recolocação (18/24 meses), os recolocados têm direito a apoio habitacional, bem como aulas de português, orientação cultural e apoio na procura de emprego. Todo o apoio prestado pelos técnicos de terreno, bem como respostas existentes para facilitar a integração em território nacional, visam minimizar possíveis dificuldades sentidas aquando o término do programa de recolocação. Sendo que o principal objetivo é a autonomia e integração destes cidadãos. 3. A religião e a língua dos mesmos influenciam (negativamente) nessa integração? Como? MP: Acreditamos que a religião e a língua podem influenciar positivamente a integração de pessoas refugiadas em Portugal. As sociedades contemporâneas, tal como a portuguesa, são cada vez mais marcadas pela diversidade étnica, cultural e religiosa, daí tornar-se fundamental acentuar a tónica da partilha e das relações entre grupos distintos, até porque a coexistência e a interação de grupos culturalmente distintos pode, se não for bem gerida, resultar em conflito. Em Portugal temos vindo a desenvolver um interessantíssimo trabalho através do Grupo de Trabalho para o Diálogo Inter-religioso, impulsionado pelo ACM em 2014. No entanto, se é expectável esta capacidade de adaptação por parte da sociedade de acolhimento, o mesmo se aplica a quem chega a um novo país. Considerando a integração como um processo bidirecional, de mútua transformação entre quem chega e quem acolhe, deverá cada entidade e cada pessoa refugiada procurar adaptar-se, exigindo o mesmo de quem encontrou em Portugal um porto seguro. Salvaguarda-se, contudo, que todo o diálogo intercultural e inter-religioso se encontra balizado pela Lei, nomeadamente pelos valores, fundamentais, consagrados na Constituição da República Portuguesa. 
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4. A que se deve a diferença entre o tipo de receção e a integração dos refugiados nos países europeus?   MP: As políticas de asilo e de integração são definidas a nível nacional. Logo, cada país define o seu modelo e desenha uma estratégia de acolhimento e integração. Assumindo a sua quota-parte do compromisso de coresponsabilização para com os restantes Estados Membros da UE sob maior pressão migratória, Portugal desenhou uma estratégia nacional que visou a plena integração dos refugiados em Portugal, assumindo um papel ativo numa Europa da solidariedade e da liberdade.  Assim, Portugal assentou o seu modelo de acolhimento numa forte participação da sociedade civil e dos Municípios em que as pessoas refugiadas foram acolhidas de forma descentralizada em 98 municípios de norte a sul do país. Tratando-se, efetivamente, o acolhimento de pessoas refugiadas em Portugal de uma causa que tem unido os portugueses (as), bem como todos os partidos com assento parlamentar, o dever ético e civilizacional de proteção de pessoas em busca de proteção internacional. Apesar das limitações inerentes a um processo desta natureza, também decorrentes da relativa inexistência de experiência similar no nosso país, após o processo de consulta às entidades de acolhimento e aos técnicos locais, os resultados do ponto de vista da integração são francamente positivos. Do total de indivíduos acolhidos em Portugal e até junho de 2018: 47% dos cidadãos em idade ativa estão integrados em formação profissional ou emprego; 97% das pessoas têm acesso à frequência de aulas de língua portuguesa; 100% das pessoas acolhidas em Portugal tem acesso a cuidados de saúde;  O acesso à educação está garantido a todas as crianças em idade escolar. 5. Como avalia a importância das organizações internacionais e ONGs no apoio ao processo de receção e integração dos refugiados? MP: No modelo Português, as ONGs, IPSS e Municípios envolvidos no acolhimento e integração de refugiados, têm um papel de extrema importância, por serem estas entidades que durante o programa de recolocação são responsáveis pelo acolhimento e acompanhamento do processo de integração e autonomização dos cidadãos que acolhem.  
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6. Considera que a atitude de países como a Polónia em relação aos refugiados desrespeita as regras da EU sobre os refugiados?  Se sim o que poderia ser feito para impedir esse tipo de atitude?  MP: O que podemos dizer a este respeito é que à sua escala, Portugal orgulha-se de estar a fazer a sua parte. Numa Europa onde alguns Estados Membros substituíram a solidariedade por muros, Portugal tem merecido o destaque da UE, do Conselho da Europa e das Nações Unidas. Para tal contribuiu o enorme consenso político nesta matéria, mas também o consenso social, como comprova o 1.º lugar de Portugal no European Social Survey 2017 quanto ao acolhimento de refugiados.  7. Em relação ao financiamento da assistência aos refugiados, acha que o apoio dos privados é fundamental?  MP: Os apoios financeiros para o programa de recolocação não provêm de apoio privado. Estes apoios estão previstos nos artigos 10º da Decisão (UE) 2015/1523, 14 Setembro29 e Decisão (UE) 2015/1601, 22 setembro, bem como no artigo 18º do Regulamento (UE) N.O 516/201431. Os apoios concedidos visam cobrir os 18 meses de acolhimento e integração inicial dos cidadãos refugiados recolocados e são suportados a 100% pela União Europeia. Adicionalmente, e de forma complementar a estes apoios, algumas organizações privadas têm dado contributos extra. Mas a base do apoio depende da União Europeia. 8. Se pudesse alterar alguma coisa na ajuda aos refugiados, o que alterava? MP: Procuraria garantir formas de assegurar uma efetiva salvaguarda da solidariedade entre os Estados, de respeito pelos valores Europeus e de compromisso na resolução conjunta de um desafio que é de todos(as). 9. Considera que o futuro do apoio aos refugiados depende da solidariedade entre os Estados? (Essa solidariedade significaria dinheiro, infraestruturas, etc).  MP: Certamente. Tal como acima referido, trata-se de solidariedade entre os Estados, de respeito pelos valores europeus e de compromisso. Num balanço global, não obstando à complexidade do desafio, Portugal pode orgulhar-se de ter estado, mais uma vez, do lado certo da História.  
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Ahmad Wali Ahmad-Yar 1.  Quais são as principais dificuldades que os refugiados enfrentam, até que eles recebam o estatuto de refugiado na Bélgica? Ahmad: Existem vários contratempos que os refugiados e requerentes de asilo enfrentam na Bélgica, especialmente os requerentes de asilo. Demora muito tempo até que o procedimento para o asilo esteja terminado, leva de seis meses a três anos até obter o estatuto de refugiado, e então leva dois ou três anos até que a candidatura seja processada. Eles têm pouca permissão, por não estarem a desfrutar de seus plenos direitos como um membro da sociedade, por exemplo, os requerentes de asilo têm que respeitar alguns dos regulamentos especiais sobre o procedimento. Estes também não têm acesso, por exemplo às aulas de idiomas, às aulas de integrações até que sejam convidados para tal e também não têm acesso ao mercado de trabalho antes de completar quatro meses do procedimento. Pelo fato da Bélgica estar dividida em várias comunidades e regiões, os refugiados também enfrentam muitos desafios de integração e também existe uma diferença significativa entre as integrações de refugiados e outras categorias de imigrantes, especialmente as mulheres refugiadas.  Estas têm problemas com a integração, especialmente a integração no mercado de trabalho. Se você olhar para os dados e o número nas bases de dados locais ou nas cidades e municípios, a diferença entre a taxa de desemprego refugiados, outras categorias de imigrantes e os nativos e os refugiados é bastante elevada. 2.  Por que considera que isso acontece e por que eles encontram tais problemas para encontrar emprego? Ahmad: Bem, isso depende das políticas locais e, às vezes, depende da maneira como o governo as aplica. Por exemplo, o escritório de integração social, o escritório de integração e outra instituição, às vezes, podem ter interesses conflitantes que dificultam um pouco o processo de integração dos refugiados. 3. No processo de integração, como avalia o acesso à saúde, emprego, educação, habitação e condições de vida na Bélgica? Ahmad: É uma ótima pergunta, então, basicamente o acesso à saúde e ao seguro não é um grande problema para a integração de imigrantes na Bélgica, mas como já mencionei 
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o acesso ao emprego pode ser um problema. A educação depende das autoridades locais, alguns dos municípios ou alguns dos escritórios de proteção. Eles tentam criar problemas para os refugiados se querem ir para o ensino superior, porque o seu objetivo é o de enviar os refugiados o mais rápido possível para o mercado de trabalho. Se os refugiados quiserem ir para o ensino superior, precisam preencher alguns critérios, o que pode constituir um desafio para os mesmos. Consequentemente, grande parte deles não estão interessados em escolher a educação em detrimento de emprego com salários baixos salários. 4. Os refugiados têm acesso à educação, se a quiserem? Ahmad: Legalmente eles têm permissão e as universidades também aceitam refugiados, não é esse o problema, mas sim o escritório de proteção social, o escritório que dá o dinheiro para viver. Se este escritório souber que os refugiados estão indo para a universidade ou algo equivalente, eles tentam restringir o pagamento. Porque para eles, os refugiados devem ir para o mercado de trabalho, porque se forem para a educação, estes serão obrigados a pagar aos refugiados por mais tempo. No entanto, as aulas de língua são pagas pelo governo e os refugiados não podem selecionar a escola ou os idiomas que desejam. É o escritório de integração e o escritório de proteção social que o fazem. Sobre a habitação, geralmente as principais cidades enfrentam um enorme problema com a habitação, e por isso às vezes é difícil para os refugiados encontrar uma casa e reassentar lá. Em algumas cidades governadas por partidos de direita, estes não querem que o refugiado resida na cidade, e por isso que impões mais condições. Por exemplo, se fosses um refugiado e quisesses viver em uma cidade que é governada por eles, terias de fornecer alguns papéis extras que a maioria dos refugiados não podem fornecer ou os senhorios a devem entregar alguns papéis, que não são fornecidos. É por isso que a habitação é um grande problema na Bélgica. As condições de vida dependem de onde moram, se moram em uma região onde não há muita gente e conseguem uma casa, ou numa situação contrária. Desse modo, é muito difícil medir como vivem. 5. Como avalia globalmente a integração de refugiados na Bélgica? Ahmad: Bem, isso depende, estou a trabalhar na perspetiva económica da migração, por isso se olhamos economicamente, a Bélgica está pior em termos de integração no mercado 
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de trabalho do que os outros Estados-membros da UE, mas no âmbito da integração social e cívica algumas cidades estão melhor comparando com outros países vizinhos 6. Como avalia a importância das organizações internacionais e ONG’s no apoio ao processo de receção e integração dos refugiados?  Ahmad:  As ONGs internacionais na Bélgica, especialmente em Bruxelas, têm um papel bastante importante. Por exemplo, a Cruz Vermelha auxilia os refugiados e imigrantes, fornecendo-lhes abrigos. Há também muitas iniciativas e ONGs envolvidas no processo de integração de refúgios na Bélgica, então, basicamente, eles têm um papel muito importante. 7. Tem amigos ou familiares em campos de refugiados?  Mantém contato com eles? Ahmad: Sim, tenho amigos que ainda vivem em campos de refugiados e alguns amigos que saíram recentemente de campos que estavam a viver há 3 anos. Então, sim ainda tenho contato com eles. 8. Tem conhecimento da condição em que vivem? Ahmad: Depende se eles estão vivendo em um campo de refugiado. As condições dos campos geralmente não são boas, mas também não são muito más. Para resumir, eles têm as suas necessidades atendidas, mas as condições não são muito boas. 9. Depois da Bélgica pretende voltar ao seu país? Ahmad: Bem, se algum dia houver paz no Afeganistão e existir a possibilidade de voltarmos, eu consideraria voltar, mas isso depende de quanto tempo levaria e de como seria as minhas condições de vida naquele momento. 10. Considera que a atitude de países como a Polónia em relação à receção de refugiados desrespeita a legislação da UE sobre os refugiados? Ahmad: Até onde eu sei sim, porque a Polônia e alguns outros países como a Bulgária e a Hungria estão a violar a Convenção de direitos humanos e a Convenção europeia de direitos humanos, entre outras Convenções sobre refugiados, direitos humanos e direitos individuais. 11. O que pode ser feito para mudar essa situação? Ahmad: Existem diferentes possibilidades. Algumas pessoas dizem que estes devem ser punidos e que deveria haver uma ação da UE, mas outras referem que não podemos puni-las, porque se as punirmos, isso aumentará o problema. Eu acredito que devemos leva-los 
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ao diálogo para fazê-los perceber que a sua abordagem está errada e que deviam repensar as suas atitudes.  12. Em relação ao financiamento da assistência aos refugiados, acha que o apoio de organizações privadas é fundamental?   Ahmad: Eu acho que é um passo muito positivo se for realmente com o objetivo de dar assistência. Porque às vezes esse tipo de instituições que têm esse propósito, não o aplica na prática. Por exemplo, se olharmos para a Guarda Costeira da Fronteira Europeia (Frontex), este também foi creado para esse fim, para ajudar e apoiar os refugiados que muitas vezes afogavam no Mediterrâneo, porém mais tarde descobriu-se que esta organização estava envolvida em esquemas e que apoiava os guardas da Líbia no impedimento da entrada de refugiados. Então se essas organizações privadas estiverem mesmo envolvidas no apoio aos refugiados, isso é uma coisa positiva. 13.  A que se deve a diferença entre o tipo de receção e a integração dos refugiados nos países europeus?  (Ex: Portugal, Bélgica, Polónia)? Ahmad: Tenho pouquíssima informação sobre Portugal e Polónia, mas acho que na Bélgica desde 2014, a situação de receção e integração está a ficar mais restrita pelo governo, porque o governo está a tentar colocar mais restrições à migração e integração para desestimular os. imigrantes de virem para a Bélgica. Como pude comprar durante a conferência em Portugal, penso que em Portugal possuí melhores condições para os imigrantes do que a Bélgica e a Polónia. 14.  Considera que a solução para a “crise dos refugiados” depende da solidariedade entre Estados-Membros da UE? Ahmad: Um dos indicadores poderia ser a solidariedade entre os Estados-membros e o resto poderia ser as mudanças nos regulamentos, mudanças positivas em regulamentos e leis que teriam mais impacto do que solidariedade. Mas é claro que a solidariedade também tem um grande impacto sobre as chamadas "crises" de migração. 15.  Se pudesse alterar alguma coisa na ajuda aos refugiados, o que alterava? Ahmad: Se tivesse uma oportunidade de mudar algo em um apoio mundial a refugiados, não pensei no que faria, mas à nível europeu teria mudado o sistema de Dublin, para fazer com que seja tanto a favor dos Estados-membros quanto dos refugiados. Muitas das crises 
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decorrem desta regulação atual e, em especial do sistema e procedimento de Dublim, por exemplo, proporcionaria o direito à mobilidade para os refugiados que tivessem uma decisão positiva usufruíssem dos mesmos direitos que o cidadão europeu tem como o direito à mobilidade, viajar e trabalhar.   
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