
Projeto de Voto n.º 621/XIV

De Saudação ao Dia Mundial do Refugiado

O Dia Mundial do Refugiado evoca-se este ano sob a égide “Juntos cuidamos, aprendemos e 
vencemos”, a qual traduz para as Nações Unidas um dever de agir e de cuidado perante quem 
carece de proteção internacional.
A pandemia veio acentuar e agravar as dificuldades, designadamente no acesso a direitos 
básicos e essenciais como a saúde ou educação, bem como a celeridade de procedimentos 
de Asilo de milhões de deslocados no mundo.
O número de pessoas que fugiram de conflitos armados, violência, perseguição e violações 
dos direitos humanos, subiu para um recorde de quase 82,4 milhões de pessoas. A cada 2 
segundos emerge um deslocado no mundo, ou seja, emerge mais um drama humano.
O Relatório “Tendências Globais da Agência da ONU para os Refugiados” do ACNUR espelha 
esses dados e revela um aumento de 4% em relação aos 79,5 milhões de 2019.
Em comunicado, o alto comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, afirmou 
que “por trás de cada número está uma pessoa forçada a deixar sua casa e uma história de 
deslocação, privação e sofrimento.”
Sublinhe-se que crianças com menos de 18 anos representam 42% de todas as pessoas 
deslocadas à força. As novas estimativas mostram que quase um milhão de crianças nasceram 
como refugiadas entre 2018 e 2020.

Assim, a Assembleia da República saúda o Dia Mundial do Refugiado e reafirma o
compromisso de continuar a pugnar por um dever de cuidado para com os Refugiados, em 
particular para com as crianças e mulheres refugiadas, assente nos valores da solidariedade 
e humanismo que nos forjam, bem como a defesa intransigente dos direitos expressos na 
Convenção de Genebra de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, em particular do 
princípio do non -refoulement.
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