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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo compreender de que forma o tema de refúgio climático tem
sido debatido internacionalmente. Portanto, o que se deseja saber é se existem Estados
nacionais que adotaram posicionamentos internacionais e políticas domésticas que sejam
favoráveis a refugiados climáticos e que poderiam ser utilizadas como boas práticas por
outros Estados. Além disso, esta pesquisa tem como primeira hipótese que o refúgio é o
melhor status jurídico para a promoção de uma rede de direitos para pessoas forçadas a se
deslocar em decorrência de catástrofes naturais. Contudo, serão observados documentos e
propostas de soluções internacionais que não necessariamente apresentem o refúgio como
medida. Por fim, esta pesquisa propõe-se a apresentar uma correlação entre a crise climática e
a migração, buscando indicar países que podem ser mais suscetíveis à migração climática e
deveriam ser priorizados pela comunidade internacional na busca por soluções. A
metodologia desta pesquisa será qualitativa, por meio de revisão bibliográfica e documental.

Palavras-chave:
Direitos Humanos; Refúgio; Mudanças Climáticas; Organização das Nações Unidas.

ABSTRACT
This research aims to understand how the topic of climate refuge has been debated
internationally. Therefore, what is desired to know is whether there are national States that
have adopted international positions and domestic policies that are favorable to climate
refugees and that could be used as good practices by other States. Furthermore, this research
has as its first hypothesis that refuge is the best legal status for the promotion of a net of rights
for people forced to relocate as a result of natural disasters. However, documents and
proposals for international solutions that do not necessarily present refuge as a measure will
be observed. Finally, this research proposes to present a correlation between the climate crisis
and migration, seeking to indicate countries that may be more susceptible to climate migration
and should be prioritized by the international community in the search for solutions. The
methodology of this research will be qualitative, through bibliographic and documentary
review.
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1. Introdução

Esta pesquisa propõe reafirmar, diante dos recentes relatórios do Painel

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, acrônimo em inglês), a situação de

emergência climática global e as suas consequências, que afetarão diretamente as populações

mais vulneráveis, resultando inclusive na migração forçada. Diante deste cenário, esta

pesquisa apresenta a hipótese de que a garantia do refúgio para pessoas nestas condições

poderia oferecer-lhes um maior nível de proteção em relação ao Estado que as acolhe.

Contudo, atualmente, o Estatuto dos Refugiados, adotado pela Assembleia Geral das Nações

Unidas, em 1951, não reconhece fenômenos climáticos como justificativa para o

reconhecimento da condição de refúgio.

Deste modo, esta pesquisa é composta pelas seguintes perguntas: O que é ser

refugiado? Quais serão os impactos das mudanças climáticas? De que forma os Estados têm

recebido pessoas forçadas a se deslocar em decorrência de catástrofes climáticas? Existe um

debate formado por tomadores de decisão sobre refúgio climático?

Por sua vez, o debate sobre a mudança do clima tem avançado desde a década

de 1980, desde então, é possível destacar grandes marcos da comunidade internacional para

discussão desse tema, como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o

Desenvolvimento, Rio-92; o Acordo de Paris e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

(ODS). Contudo, a nível global poucas ações foram tomadas no sentido de alterar a rota da

crise climática. O IPCC, formado por cientistas de todo mundo, publica relatórios sobre o

cenário do planeta, por sua vez, o diagnóstico tem sido cada vez mais pessimista. O último

relatório do IPCC destaca que, caso as políticas atuais sigam sendo adotadas, o mundo

alcançará um aumento da temperatura média global de 2,6º C a 2,7 ºC, até 2100, o que

ultrapassa o aumento de 1,5ºC, em relação aos níveis pré-industriais, estabelecido pelo

Acordo de Paris. Além disso, o último relatório ressalta que mesmo que outras políticas sejam

adotadas, teremos que lidar com os impactos da emergência climática (IPCC, 2021).

Ademais, ainda que as migrações causadas em decorrência de alterações

climáticas não sejam um fenômeno recente, o avanço da emergência climática pode aumentar

esse fluxo, atingindo territórios e motivando o deslocamento forçado.

Deste modo, a abordagem de pesquisa selecionada, a partir da compreensão de

um melhor enquadramento metodológico, será a qualitativa, por meio de revisão bibliográfica

e documental. Dentre os referenciais bibliográficos é possível destacar a dissertação "Os

Refugiados Climáticos sob a Jurisdição do Direito Internacional" de MATOS, Patrícia Filipa

3



Frederico Ramalho, 2021, que aborda a importância do reconhecimento do refúgio

climático/ambiental pelo Direito Internacional. Por sua vez, a análise documental se

concentrará em documentos do Fórum de Revisão de Migração Internacional da Organização

das Nações Unidas e decisões do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e do

Conselho Europeu e documentos de posicionamentos do Alto Comissariado das Nações

Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para Migrações (OIM)

sobre o refúgio climático para compreender em que nível encontra-se o debate sobre o refúgio

climático internacionalmente. Somada à análise de medidas implementadas por Estados como

alternativas jurídicas para acolher migrantes climáticos.

Desta forma, ao fim desta pesquisa, objetiva-se reunir informação atualizada

sobre o nível de desenvolvimento do debate sobre o refúgio climático internacionalmente.

Dentre as perguntas que espera-se responder, estão, a viabilidade da figura jurídica do refúgio

como melhor solução e se os Estados estão assumindo posicionamentos favoráveis à esta

temática.

2. O conceitos correlatos ao fluxo de pessoas: Migração, Migração Laboral, Refúgio

A migração é um fenômeno presente na história da humanidade desde o seu

surgimento, isto diz respeito à capacidade humana de buscar condições mais favoráveis diante

de contextos de conflitos bélicos e escassez de recursos. Neste sentido, na

contemporaneidade, é possível afirmar que um dos principais fatores que leva a migração é a

busca por melhores condições econômicas, sendo chamada de migração laboral, mas também

pode estar relacionada à reunião familiar, em função de conflitos e por questões climáticas.

Além disso, cabe mencionar, que a migração pode ser classificada como interna ou

internacional, a primeira quando o deslocamento tem como destino o mesmo país de origem,

enquanto a segunda, diz respeito a deslocamentos cujo país de destino é diferente. De acordo

com dados da OIM, em 2019, o número de migrantes no mundo era de 272 milhões de

pessoas, um aumento de cerca de 51 milhões de pessoas em relação a 2010. Neste sentido,

atualmente, a população migrante representa em média 3,5% da população global. Em relação

às regiões de destino, em 2019, a Europa contava com o maior número de migrantes

internacionais (82 milhões) e a América do Norte (59 milhões) (OIM, 2019).

Neste ponto, cabe apresentar a definição de refugiado estabelecida no seio do

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a partir da Convenção Relativa ao

Estatuto dos Refugiados de 1951:
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“temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social

ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode

ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não

tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em

conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não

quer voltar a ele”(ACNUR, 1951).

Contudo, a Convenção de 1951 reconhecia como refugiados apenas aqueles

que haviam enfrentado situações de fundado temor até o dia 1 de janeiro de 1951.

Posteriormente, a partir da adoção do Protocolo Adicional de 1967, todos aqueles que estão

abrangidos pela definição de refugiados podem gozar dos direitos estabelecidos pelo Estatuto

independente da data (ACNUR, 1967).

Outro importante do ordenamento jurídico é o Tratado de Cartagena de 1984,

que foi estabelecido diante de um contexto de considerável instabilidade política na América

Latina e Caribe, que resultou em milhões de refugiados que não tinham sua condição

reconhecida. Portanto, o avanço do Tratado de Cartagena diz respeito à extensão do conceito

de refugiado, também para aqueles que foram obrigados a deslocar em função da violência

generalizada, ameaças externas, conflitos domésticos e ataques aos direitos humanos ou por

contextos de perturbação da ordem pública (MOREIRA, 2005).

2.1. Refúgio climático
O conceito de “refugiado climático” é recente e ainda não é tido como

consenso pela academia, pelos Estados e pelas organizações internacionais. Inicialmente, na

década de 1970, a literatura apresentava a classificação “migrante ambiental”, definida como

pessoas que migravam por opção ou forçadamente em razão de fatores ambientais. Por sua

vez, em 1985, o Relatório Environmental Refugees, do Programa das Nações Unidas para o

Meio Ambiente, escrito pelo pesquisador Essam E. Hinnawi, apresentou pela primeira vez o

termo “refugiado ambiental”, definidas como:
Aquelas pessoas que foram forçadas a deixar o seu local de residência, de

forma permanente ou temporária, em virtude de uma perturbação ambiental
acentuada (natural e/ou desencadeada por pessoas) que pôs em causa a sua
existência e/ou afetou consideravelmente as suas condições de vida. Por
"perturbação ambiental" nesta definição, entende-se qualquer alteração física,
química e/ou biológica no ecossistema (ou base de recursos) que o torna, temporária
ou permanentemente, inadequado para sustentar a vida humana.(HINNAWI, 1985).

Contudo, desde esse período, o termo enfrenta críticas e questionamentos.

Dentre elas, é possível destacar o fato de não diferenciar aqueles que são forçados a se

deslocarem e aqueles que migram de forma voluntária. Outro crítica diz respeito à não

diferenciação entre a migração interna e a migração internacional, ou seja, nem sempre esta
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migração está associada ao deslocamento transfronteiriço, condição fundamental para o

reconhecimento da condição de refúgio a partir do Estatuto dos Refugiados de 1951. Por outro

lado, outro questionamento reside na ausência do fundado temor no caso dos “refugiados

ambientais”, resultando em uma impossibilidade de reconhecê-los como refugiados levando

em consideração o Estatuto dos Refugiados de 1951 (DICHER, 2013).

Por sua vez, a partir da década de 2000, teóricos passaram a conceituar sobre o

“refugiado climático”, dentre eles, é possível destacar B. Docherty e T. Giannini (2008), que

definiram estes, como indivíduos que são forçados a deslocarem-se de forma temporária ou

permanente para além da fronteira nacional, em função de uma perturbação ambiental

ocasionada pela mudança climática e com provável contribuição antrópica (BURTON et. al.,

2008).

Neste sentido, a escolha pelo termo “refugiado climático" que, até o momento,

é entendida como a melhor definição. Ocorre pela razão de que o termo “refugiado ambiental”

poder dar a entender que o deslocamento forçado está e estará cada vez mais associado nos

próximos anos a causas naturais, como furacões. Por sua vez, o termo “refugiado climático”,

apresenta uma perspectiva de que as alterações climáticas não são naturais, mas sim, são

resultados da intervenção antrópica no meio ambiente. Desse modo, traz consigo um maior

nível de responsabilidade para a sociedade civil global, uma vez que tais fenômenos não são

frutos do acaso. Além de atingirem populações mais vulneráveis (MATOS, 2021).

O ainda incipiente debate sobre o refúgio climático é dividido por duas

correntes de pensamento. A primeira, nomeada como escola minimalista e a segunda escola

maximalista. Enquanto a escola maximalista argumenta que existe uma direta relação entre a

migração e as mudanças climáticas, a escola minimalista apresenta o argumento de que a

migração tem diversos fatores e as mudanças climáticas são apenas mais um elemento, que

comparativamente teria menor efeito sobre os deslocamentos. Deste modo, de um lado, a

escola minimalista concentra sua pesquisa no número de deslocados diretamente motivados

por fatores decorrentes da mudança climática. Por outro lado, a escola maximalista

concentra-se em analisar o número de pessoas deslocadas por razões que podem estar

indiretamente relacionadas aos efeitos da mudança do clima. Deste modo, enquanto a escola

minimalista tende a apresentar como solução o estabelecimento de acordos bilaterais e

multilaterais ad hoc para a garantir a migração de determinados grupos de migrantes

climáticos. A escola maximalista defende a necessidade da construção de novos instrumentos,

no sistema de direito internacional, que garantam a proteção universal dos refugiados

climáticos (MATOS, 2021).
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3. Mudanças climáticas

Cada vez mais o debate sobre as mudanças climáticas tem se aproximado do

consenso sobre a responsabilidade do ser humano. Neste sentido, cabe contextualizar,

brevemente, como este tema tem sido debatido e disputado ao longo dos anos pela sociedade

civil, governos e a academia. Por parte da academia, é a partir da década de 1980, que

iniciam-se os estudos que alertavam sobre o potencial impacto no clima causado pelo

aumento das emissões de gases do efeito estufa (GEE). Como resultado, a partir da década de

1990, a Organização das Nações Unidas (ONU), criou o Comitê Intergovernamental de

Negociação para a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, que resultaria em uma

estrutura internacional, capaz de estabelecer os padrões de emissões de GEE à nível global.

Após um longo processo de negociações, que a antecederam, em 1997, a 3ª Conferência das

Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-3), em

Quioto, Japão, resultou no Protocolo de Quioto, que visava estabelecer metas e compromissos

pela redução das emissões de GEE (COUTINHO, OLIVEIRA, IRVING, 2013).

Neste ponto, cabe aqui, apresentar o histórico do IPCC, criado em 1988, sob o

guarda-chuva do sistema ONU, em um contexto de inicial consenso científico em relação ao

aquecimento global. Esta organização possui um caráter inédito, sendo científica e política.

De um lado, seu corpo científico é formado por milhares de cientistas voluntários, que

contribuem voluntariamente em busca de organizar sistematicamente a produção científica

sobre clima e mudanças climáticas. Desde então, foram produzidos seis relatórios sintéticos,

entre 1990, 1995, 2001, 2007, 2014 e 2022. Além disso, o IPCC também produz documentos

formulados a partir das contribuições de representantes de governos, com o objetivo de apoiar

outros formuladores de políticas públicas a tomarem decisões baseadas no clima (LEITE,

2015).

Neste ponto, cabe destacar o 4º relatório do IPCC, publicado em 2007, como

um importante documento no que diz respeito ao consenso global sobre as mudanças

climáticas. Este documento apresentou de forma assertiva o argumento de que o aumento da

temperatura era resultado da intervenção humana, sobretudo, em função da queima de

combustíveis fósseis. Além de reforçar a possibilidade de desacelerar o aquecimento global a

partir da adoção de medidas ambiciosas anteriores ao ano de 2015 (COUTINHO, OLIVEIRA,

IRVING, 2013).
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Portanto, durante a década de 2000, houve um longo processo de negociações

diplomáticas com o objetivo de estabelecer metas ambiciosas capazes de reduzir as emissões

de gases do efeito estufa. Como resultado deste processo, em 2015, no âmbito da 21ª

Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

(COP21), foi estabelecido o Acordo de Paris, um compromisso internacional que propôs a

estruturação de uma lógica de descarbonização global. Para tanto, o Acordo de Paris

estabeleceu a importância de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5ºC, em

comparação aos níveis pré-industriais, para garantir que as populações não sofressem com os

efeitos resultantes da crise climática nos próximos anos (PEIXER, 2019).

Contudo, é possível afirmar que, 7 anos depois do estabelecimento do Acordo

de Paris, a redução do uso de combustíveis fósseis e consequente redução das emissões de

gases do efeito estufa ainda não são suficientes para impedir que o aumento da temperatura

média global ultrapasse 1.5ºC. Neste sentido, em 2021, o IPCC publicou um relatório que

destaca que, caso as políticas atuais sigam sendo adotadas, o mundo alcançará um aumento da

temperatura média global entre 2,6º C a 2,7ºC, até 2100, ou seja, ultrapassaria o limite de 1,5º

C, em relação aos níveis pré-industriais, estabelecido pelo Acordo de Paris. Ademais, o

relatório ainda destaca que a ação humana já tem provocado eventos de temperatura e clima

extremos, em todas as regiões do mundo, resultando em ondas de calor, chuvas intensas, secas

e ciclones tropicais, que atingem diretamente a população mais vulnerável. Por sua vez, o

relatório ressalta que mesmo que outras políticas sejam adotadas, teremos que lidar com

alguns impactos da emergência climática (IPCC, 2022).

No ano de 2022, o IPCC lançou o 6º relatório sobre adaptação e mudanças

climáticas nomeado: “Mudança Climática 2022: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade”,

focado na análise sobre os impactos atuais e futuros causados pela mudança climática para a

natureza e a população. Destacando que a importância do fortalecimento da capacidade de

mitigação de países vulneráveis à mudança climática, uma vez que quanto mais limitados os

recursos econômicos, sociais e institucionais, maior a vulnerabilidade e menor a capacidade

de adaptação. Além disso, o IPCC destacou que muitas cidades desenvolveram planos de

adaptação, porém poucos de fato o implementaram, fazendo com que as cidades atualmente

não estejam adaptadas para responder aos riscos climáticos atuais (IPCC, 2022).

Neste sentido, o IPCC divulgou uma projeção global do número de pessoas em risco

climático nos próximos 100 anos:
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Imagem 1: Projeção do número de pessoas em risco de inundações costeiras nos

próximos 100 anos

Fonte: (IPCC, 2022)

Como é possível perceber na projeção realizada pelo IPCC em 2022, em algum

nível, todos os continentes estarão vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas nos

próximos anos. Contudo, nota-se que existem países que já sofrem com os efeitos da mudança

climática. Um recente estudo realizado pelo Germanwatch, nomeado Global Climate Risk

Index 2021, avaliou que os 10 países mais afetados pela mudança climática em 2019 foram,

respectivamente: Moçambique, Zimbábue, Bahamas, Japão, Malawi, Afeganistão, Índia,

Sudão do Sul, Nigéria e Bolívia (ECKSTEIN, KÜNZEL, SCHÄFER, 2021).

4. Decisões e posicionamentos sobre o refúgio climático à nível Estatal

4.1. A migração climática haitiana no Brasil

A partir de 2010, em decorrência do terremoto, que causou a morte de mais de

300.000 pessoas, milhares de haitianos foram forçados a se deslocarem para outros territórios,

sobretudo, na América Latina. O Brasil foi um dos países que mais recebeu haitianos durante

este período. Este processo gerou grande impasse para o Governo Brasileiro, e grande

dificuldade para a população haitiana, que enfrentavam obstáculos para encontrar uma figura

jurídica capaz de reconhecer e garantir os direitos dos refugiados climáticos (GUERRA,

2018).
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Deste modo, o Governo Brasileiro, por meio do Conselho Nacional de

Imigração (CNIg), aprovou a Resolução 97/2012, concessão do visto por razões humanitárias

para os haitianos, com um caráter mais limitado:
Art. 1º Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto permanente

previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, por razões

humanitárias, condicionado ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 18 da

mesma Lei, circunstância que constará da Cédula de Identidade do Estrangeiro.

Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito desta Resolução

Normativa, aquelas resultantes do agravamento das condições de vida da população

haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro de

2010.(CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, 2012)

Cabe destacar que ainda que tenha concedido o visto humanitário para os

migrantes haitianos, o Governo Brasileiro não os reconheceu como refugiados climáticos.

Como resultado, houve a concessão de vistos permanentes para migrantes haitianos, contudo,

esta indefinição jurídica não promoveu a segurança integral que os migrantes haitianos

demandavam, uma vez que, diante desse instrumento jurídico, existem relatos de migrantes

haitianos que passaram por constrangimentos no processo de solicitação de residência

(CLARO, 2012).

Além disso, em 2017, após expirada a Resolução 97/2012, esta foi substituída

por força da nova Lei de migração, nº 13.345/2017, que passou a incluir a concessão de visto

humanitário à migrantes que tiveram que se deslocar em função de catástrofes naturais,

deixando de concedê-lo apenas à migrantes haitianos, mas sim à qualquer migrante que

solicite ao governo brasileiro e encontre-se diante do cenário de migração climática

(GUERRA, 2018).

4.2. Governo das Maldivas

No ano de 2006, o Governo das Maldivas propôs o estabelecimento de um

novo Protocolo para a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, focado em

aumentar a capacidade de resposta nos casos de catástrofes decorrentes da mudança climática.

Cabe destacar que outros Estados, como Angola, Argentina, Azerbaijão, Comores, Etiópia,

Guiné-Bissau, Libéria, Tadjiquistão, Ruanda, Sri Lanka e Tuvalu, demonstraram apoio à

proposta. A proposta do Governo das Maldivas buscava a inclusão de fatores ambientais

como uma das causas para o reconhecimento da condição de refugiado, reconhecendo

também os deslocamentos internos. Para isto, o Governo das Maldivas propôs a inclusão do

“medo da destruição, danos, comprometimento ou da perda da própria vida em razão de

impactos ambientais severos ou o medo decorrente de decisões de Estados, entidades privadas
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ou ambas, responsáveis pelo deslocamento, acrescentando um novo significado ao “fundado

temor de perseguição” no texto da Convenção de 1951. Dentre os principais desafios relativos

à proposta, o maior diz respeito ao aumento das responsabilidades da comunidade

internacional, sejam elas, o ACNUR, mas também os Estados nacionais (RAMOS, 2011).

4.3. Nova Zelândia e o caso de Ioane Teitiota

Em 2011, Ioane Teitiota, natural de Kiribati, um país insular extremamente

vulnerável ao aumento do nível dos mares, tornou-se a primeira pessoa a solicitar o

reconhecimento da sua condição de refugiado climático. A Nova Zelândia disponibiliza uma

cota de 75 vistos temporários, nomeada Pacific Access Category, destinada à nacionais de

países insulares. Ioane Teitiota, teve este visto concedido em 2007, com duração de 3 anos,

não sendo renovado. Portanto, o migrante decidiu solicitar o reconhecimento do seu status de

refugiado climático, sob a justificativa de que sua condição era resultado da perseguição

indireta causada pelas mudanças climáticas que são potencializadas pela ação antrópica das

nações desenvolvidas. Contudo, o Governo Neozelandês rejeitou a solicitação de refúgio, sob

a justificativa de que o pedido não se enquadrava nos termos estabelecidos pela Convenção

Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Ainda que tenha reconhecido a vulnerabilidade

climática dos nacionais de Kiribati, o Governo Neozelandês afirmou que não havia indícios

de que naquele momento o solicitante de refúgio enfrentasse condições que colocassem sua

vida em risco. No ano de 2015, Ioane recorreu da decisão, reforçando que enfrentava uma

situação de refúgio climático. Entretanto, a Nova Zelândia rejeitou o pedido de refúgio, em

última instância, deportando o solicitante e sua família para Kiribati (NUNES, 2016).

Ainda assim, o Supremo Tribunal da Nova Zelândia reconheceu que a

degradação ambiental em decorrência das mudanças climáticas pode tornar-se uma

justificativa para o Estatuto do Refugiado ou outra legislação (MATOS, 2021).

Por sua vez, o Comitê de Direitos Humanos da ONU discordou da decisão dos

Tribunais da Nova Zelândia de que no momento em que requisitou o reconhecimento de sua

condição de refugiado e solicitou não ser deportado o autor não enfrentava risco à vida em seu

país de origem. De acordo com o Comitê, as alegações de Teitiota não se referem à um dano

futuro e hipotético à sua vida, e sim, um risco real, em decorrência da falta de água potável,

escassez de empregos e uma ameaça de grave violência em função de conflitos fundiários.

Neste sentido, o Comitê avaliou que, ao deportá-lo, o Governo da Nova Zelândia não avaliou

adequadamente os possíveis riscos de sua remoção, submetendo à um risco de violação de

seus direitos. Contudo, após a remoção, e levando o tempo que ainda resta para as autoridades

de Kiribati reverterem a situação, o Comitê não sustentou a afirmação de que os direitos de
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Teitiota foram de fato violados após sua deportação para a República de Kiribati em 2015.

Ainda assim, o Comitê destaca que este caso deve ser analisado de forma individual, ou seja,

o Governo da Nova Zelândia deve seguir avaliando futuros casos de deportação levando em

consideração a situação da República Kiribati e novos dados sobre os efeitos da mudança do

clima nas ilhas (COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS DA ONU, 2020).

4.4. Relatório do Governo dos Estados Unidos sobre Migração Climática

Em fevereiro de 2021, o Presidente Joe Biden, decretou uma Executive Order

14.013 nomeada “Rebuilding and Enhancing Programs to Resettle Refugees and Planning for

the Impact of Climate Change on Migration”, que requisita à Assessoria Nacional de

Segurança a preparação de um relatório sobre a mudança climática e os seus impactos em

relação à migração. O documento, publicado em outubro de 2021, representa um avanço pelo

motivo de ser o primeiro momento em que o Governo dos Estados Unidos reconhece a

relação entre mudanças climáticas e a migração.

No relatório, o Governo dos Estados Unidos apresenta programas existentes

que visam reduzir o risco potencial da migração forçada. Dentre eles, o apoio, por meio da

USAID - Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, à cerca de 30 países, na

construção de políticas de adaptação climática e resiliência. Além disso, o relatório destaca

que o Governo dos Estados Unidos destinou no ano fiscal de 2020, por meio da cooperação

internacional, cerca de 10.5 bilhões de dólares para iniciativas que provêem apoio

humanitário para pessoas forçadas a se deslocarem em função de conflitos, violência,

perseguição e catástrofes climáticas. Ainda que domesticamente, as políticas voltadas à

migração são acusadas de cometerem graves violações aos direitos humanos.

Por sua vez, o relatório recomendou a criação de uma Política Permanente

Interagências sobre Mudanças Climáticas e Migração com o objetivo de coordenar e

estruturar os esforços do Governo dos Estados Unidos. Dentre outras recomendações,

destaca-se a avaliação sobre a interseccionalidade entre as mudanças climáticas e critérios já

existentes para o reconhecimento do status de refugiado. Por exemplo, ativismo climático e

possível perseguição política; indivíduos impactados de formas diferentes por catástrofes

climáticas por fatores como raça ou etnia e diminuição da capacidade de proteção do Estado

(WHITE HOUSE, 2021).
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5. Discussões e posicionamentos sobre o refúgio climático em Organizações

Intergovernamentais

5.1. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)

O ACNUR, desde 2020, adotou o Marco Estratégico para a Ação Climática,

um documento que visa estabelecer padrões para a resposta do ACNUR à nível global. A

partir de três pilares centrais: lei e política; operações e “greening” o ACNUR, ou seja,

inserção da perspectiva climática na agência da ONU. Os objetivos do marco estratégico são:

1.1)Orientar a interpretação e a aplicação de normas jurídicas e políticas relevantes e

promover discussões internacionais sobre o tema; 2.1) Promover a preservação ambiental e

mitigação da degradação ambiental nos ambientes de deslocamento; 2.2) Aumentar a

resiliência dos deslocados climáticos e dos países de destino aos riscos climáticos; 2.3)

Fortalecer as capacidades de ação antecipada e resposta pela proteção das pessoas deslocadas

e os países de destino; 3) Melhorar a sustentabilidade ambiental ACNUR reduzindo as

emissões de gases do efeito estufa e minimizando os impactos ambientais (ACNUR, 2020).

Neste sentido, o ACNUR, nos últimos anos, publicou documentos de

posicionamento político e chamados à ação nas Conferências das Partes da Convenção

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COPs da UNFCCC), dos quais

destaca-se a COP26, que ocorreu em 2021, em Glasgow, Escócia. No documento de

posicionamento, o ACNUR reconheceu os impactos causados pela crise climática na vida das

populações. Deste modo, destacou a necessidade de que o deslocamento humano fosse

pautado nas discussões no âmbito da UNFCCC e a aplicação dos instrumentos jurídicos

existentes sobre refúgio e direitos humanos em casos de deslocamentos transfronteiriços

causados por desastres climáticos. Além de destacar a importância de apoiar a adaptação

climática dos países mais vulneráveis ao clima, para isto, ressaltou a urgência de prover 100

bilhões de dólares americanos em financiamento climático para apoiar a mitigação e

adaptação nos países em desenvolvimento até 2024 (ACNUR, 2021).

Por sua vez, durante a COP27, que ocorreu em 2022, em Sharm-El-Sheikh,

Egito, a ACNUR publicou um documento de posicionamento, que desta vez incluiu o

conceito de “justiça climática”1, para referir-se à comunidades e países com menor

responsabilidade no aquecimento global são afetadas de forma desigual afirmando a urgência.

1 A Justiça Climática vincula Direitos Humanos e desenvolvimento para alcançar uma abordagem centrada no
humano, a salvaguarda dos direitos das pessoas mais vulneráveis e partilha dos encargos e benefícios da
mudança do clima e seus impactos equitativos e justos. (CLIMAINFO, 2021)
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Além disso, apresentou como medidas prioritárias a inclusão dos deslocados em função do

clima nos processo de tomada de decisão; o aumento do financiamento voltado à adaptação

para reduzir o impacto da mudança climática na vida de milhões de pessoas e a garantia de

que o direito ao deslocamento e a proteção dos migrantes climáticos sejam incluídos nas

decisões da COP27 e nas políticas nacionais, além da garantia que as estruturas legais apoiem

a ação climática nas regiões mais afetadas.

5.2. A Iniciativa Nansen

Criada em 2012, sob a liderança dos Governos da Suíça e da Noruega e

financiamento do Fundo Europeu, a Iniciativa Nansen2 foi um processo consultivo, iniciado

após a Conferência Nansen sobre Mudança do Clima e Deslocamento no século 21 ocorrida

em 2011, no âmbito do ACNUR. A Iniciativa teve como objetivo criar um consenso a nível

do direito internacional sobre as responsabilidades estatais e os direitos das pessoas forçadas a

se deslocarem em consequência dos efeitos da mudança do clima. Deste modo, o processo

consultivo buscou incluir atores estatais, organizações da sociedade civil, organizações

internacionais, pesquisadores e comunidades vulneráveis aos efeitos da mudança do clima.

Para isto, a Iniciativa Nansen foi dividida regionalmente em Grupos de Coordenação - do

Pacífico, América Central, Chifre da África, Sudeste Asiático e o Sul da Ásia.(KÄLIN, 2015)

Cabe destacar que por meio de um processo consultivo bottom-up a iniciativa

favoreceu a participação de grupos tradicionalmente não escutados. Somente a partir das

consultas sub-regionais que as discussões eram consolidadas a partir de um diálogo global

(MOURA e SILVA, 2019).

O processo consultivo da Iniciativa Nansen foi encerrado em 2015, após 3

anos, durante uma Consulta Global, que contou com a participação de delegações de 109

países e resultou na Agenda para a Proteção de Pessoas em Deslocamentos Transfronteiriços

no Contexto de Desastres e Mudança Climática e posteriormente na Plataforma sobre

Deslocamento por Desastres (PDD) (PLATAFORMA SOBRE DESPLAZAMIENTO POR

DESASTRES, 2015).

2 Fridtjof Nansen foi Alto Comissário para Refugiados da Liga das Nações entre 1920 e 1930, durante este
período compreendeu que a maior dificuldade enfrentada pelos refugiados era a ausência de documentos de
identificação internacionalmente reconhecidos. Portanto, como solução, buscou a construção de um instrumento
jurídico reconhecido internacionalmente para os refugiados, que passou a ser conhecido como “passaporte de
Nansen”. (ACNUR, 2022)
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Imagem 2. Processo Bottom-Up da Iniciativa Nansen

Fonte: Elaboração própria com base no boletim da Iniciativa Nansen

Dentre os eixos prioritários da Agenda de Proteção estão: a) O mapeamento de

informações e a ampliação do conhecimento sobre o deslocamento transfronteiriço no

contexto de desastres; b) Melhoria da aplicação de medidas de proteção humanitária para

migrantes deslocados em contexto de desastres, incluindo medidas para buscar soluções

duradouras; c) Fortalecimento da gestão do risco de deslocamento no país de origem, por

meio da incorporação da mobilidade humana nas estratégias de redução de risco de desastres

e adaptação à mudança do clima, facilitar a migração digna, melhorar a recolocação planejada

como medida preventiva e garantir que as necessidades dos deslocados internos no contexto

de desastres sejam abordadas nas leis e políticas sobre gestão de risco de desastres

(INICIATIVA NANSEN, 2015).

Por sua vez, a Agenda Prioritária apresenta boas práticas que podem ser

adotadas pelos Estados no âmbito da proteção de deslocados transfronteiriços no contexto de

desastres:

Tabela 1. Boas práticas apresentadas pela Agenda de Proteção da Iniciativa Nansen

1. Realizar mapeamentos sobre os fluxos migratórios anteriores no contexto de desastres, para que seja
possível identificar zonas ou comunidades em risco de deslocamento no futuro

2. Inclusão de situações de deslocamento transfronteiriço em decorrência de desastres em planos de
contingência

3. Revisão dos instrumentos jurídicos existentes à nível regional e nacional, caso seja necessário,
harmonizá-los para acolher pessoas deslocadas no contexto de desastres

4. Fortalecimento das capacidades das autoridades competentes nas fronteiras e na imigração, por meio
de capacitação e apoio técnico para a aplicação dos marcos legais e políticas pertinentes em matéria
de migrantes em contexto de desastres

5. Concessão de vistos ou suspensão temporária dos requisitos de visto para autorizar a entrada de
migrantes provenientes de países afetados por catástrofes

6. Priorizar o processamento de pedidos de migração regular para migrantes provenientes de países
afetados por catástrofes e/ou eliminar certos requisitos para a permissão destas categorias de
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migração

7. Utilizar mecanismos regulares regionais ou bilaterais que estabeleçam a livre circulação de pessoas
para autorizar a entrada e permanência temporária de migrantes provenientes de países afetados por
catástrofes

8. Autorizar a entrada e permanência temporária de migrantes provenientes de países afetados por
catástrofes, por meio de da emissão de vistos humanitários ou outras medidas de migração
excepcionais

9. Rever os pedidos de refúgio de migrantes provenientes de países afetados por catástrofes e conceder
o status de refugiados

Fonte: Elaboração própria baseado na Agenda de Proteção da Iniciativa Nansen (2022)

De outro lado, a Plataforma sobre Deslocamento por Desastres (PDD), foi

criada em 2016, durante a Cúpula Mundial Humanitária da ONU, ocorrida em Istambul,

Turquia. A PDD foi criada com o objetivo de avançar o trabalho da Iniciativa Nansen, por

meio do acompanhamento da implementação da Agenda de Proteção (MOURA e SILVA,

2019).

A prioridades estratégicas da PDD para o período entre 2019 e 2023 incluem:

a) Apoio à implementação integrada de marcos políticos globais sobre mobilidade humana,

ações contra a mudança do clima e redução do risco de desastres; b) Promover o

desenvolvimento político e normativo para reduzir as lacunas no que diz respeito à proteção

das pessoas em risco de deslocamento ou já deslocadas; c) Facilitar o intercâmbio de

conhecimento e reforçar as capacidades nacionais e regionais de implementar práticas e

instrumentos eficazes para prevenir, reduzir e enfrentar o deslocamento motivado por

catástrofes e d) Fortalecer as evidências científicas e dados sobre o deslocamento de desastres

e seus impactos (PLATFORM ON DISASTER DISPLACEMENT, 2019).

5.3. Organização Internacional para as Migrações (OIM)

Em 2021, a OIM publicou um documento nomeado Estratégia Institucional

sobre Migração, Meio Ambiente e Mudança do Clima para o período entre 2021-2030. A

OIM iniciou o processo de desenvolvimento desta estratégia em 2020, baseada em

instrumentos normativos já estabelecidos no direito internacional, sendo eles: a Agenda

20303, o Acordo de Paris4, o Marco Sendai para a Redução do Risco de Desastres5 e a Agenda

de Proteção da Iniciativa Nansen. Além disso, foi constituída por um processo de consultas

5 Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015- 2030 Disponível em:
https://www.unisdr.org/files/43291_63575sendaiframeworkportunofficialf%5B1%5D.pdf

4 Acordo de Paris. Disponível em:
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/arquivos/pdf/acordo_
paris.pdf

3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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internas e externas aos Estados membros da OIM, os escritórios-país e regionais da OIM,

organizações regionais, o sistema ONU, o setor acadêmico e organizações da sociedade civil.

Deste modo, os objetivos estratégicos da OIM para a próxima década são

compostos por: a) Gestão da migração no contexto da mudança climática, degradação

ambiental e dos desastres causados por ameaças naturais; b) Facilitação da assistência e

proteção para os migrantes e deslocados no contexto da mudança climática, degradação

ambiental e desastres provocados por ameaças naturais e c) Fomento à resiliência e resposta

aos fatores climáticos e ambientais adversos que levam as pessoas a se deslocarem, para que a

migração seja apenas uma opção (OIM, 2022).

Tabela 2. Medidas prioritárias da OIM baseadas nos seus âmbitos de atuação

Medidas prioritárias da OIM baseadas em seus âmbitos de atuação

Atuação
1. Atuação normativa em
relação à migração

2. Atuação
operacional/logística

3. Atuação facilitadora de
conhecimento

4. Atuação
mobilizadora

Medidas

a. Provisão de apoio para a
integração das preocupações
climáticas e ambientais em
marcos normativos
subnacionais e nacionais
sobre migração e
deslocamento

a. Desenvolvimento de
uma perspectiva
climática que atinja
toda a Organização,
que seja refletida em
todas as políticas e
atividades à nível
operacional

a. Geração de novos
conhecimentos e dados
empíricos

a. Facilitação do apoio
para a incorporação das
questões migratórias nas
políticas locais, nacionais
e regionais sobre o clima
e meio ambiente

b. Apoio para a incorporação
de considerações climáticas e
ambientais nos processos
normativos regionais sobre
migração

b. Facilitação do apoio
à Estados que prestem
assistência e protejam
migrantes climáticos

b. Produção de dados e
conhecimentos específicos para
responder às lacunas existentes.

b. Fomento da
governança global para a
migração, meio ambiente
e mudança do clima

c. Apoio para a formulação
de políticas, leis e enfoques
específicos, baseados nos
direitos sobre a migração,
mudança do clima e meio
ambiente

c. Elaboração de
respostas integrais para
os deslocamentos no
contexto da mudança
climática, degradação
ambiental e desastres
causados por ameaças
naturais

c. Melhoria da gestão de
conhecimento em escala global

c. Apoio aos governos
locais, urbanos e rurais,
para que insiram as
preocupações relativas a
migração, mudança do
clima e meio ambiente

d. Desenvolvimento de
capacidades dos responsáveis
pela formulação de políticas
públicas

d. Apoio à cidades e
governos locais para
passarem a abordar a
temática de migração,
meio ambiente e
mudança do clima

d. Fomento da compreensão
por meio da produção de
melhores dados e análises sobre
a relação entre a segurança,
conflito, migração, meio
ambiente e mudança do clima

e. Respostas aos efeitos
dos processo de
evolução lenta e da
degradação ambiental
para a migração

e. Apoio aos governos
nacionais e outros
interlocutores para a
compilação e análise de dados

f. Respostas aos efeitos
de longo prazo da

f. Promoção de dados
empíricos para a preparação, a
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migração em um clima
em mudança

ação precoce e a resposta
humanitária para abordar e
remediar os deslocamentos no
contexto da mudança do clima,
da degradação ambiental e as
ameaças naturais

g. Fomento das
contribuições positivas
dos migrantes, das
diásporas e das
comunidades para a
ação climática e o
desenvolvimento
sustentável

Fonte: Elaboração própria com base na Estratégia Institucional sobre Migração, Meio Ambiente e Mudança do

Clima para o período entre 2021-2030

5.4. Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular

Ainda sob o guarda-chuva da OIM, um importante ferramenta de debate

coletivo sobre a migração é o Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular,

fundado em 2016, a partir da Declaração de Nova Iorque, este, representa uma inovação, ao

ser o primeiro documento à nível intergovernamental a tratar a migração global de forma

ampla, a partir da adoção da Declaração, os 193 Estados membros da ONU reconheceram a

importância de abordar e buscar soluções para garantir o direito à mobilidade humana de

forma plena. Neste sentido, o Pacto foi desenvolvido para: promover o apoio à cooperação

multilateral em favor da governança global pela migração internacional; construir um quadro

de políticas que possam ser adotadas pelos Estados em busca de solucionar os diversos

desafios decorrentes da migração internacional e proporcionar aos Estados o espaço e a

flexibilidade para implementar políticas com base em seus contextos e capacidades

migratórias (OIM, 2022).

Ademais, a Declaração de Nova Iorque reconhece a mudança climática como

um dos fatores motivadores da migração internacional e destaca que a busca pela mitigação e

a adaptação deve ser uma prioridade, como pode ser visto nos artigos 50 da Declaração:
Ayudaremos, con imparcialidad y según las necesidades, a los migrantes de países

que atraviesan conflictos o desastres naturales, coordinando la labor, según

proceda, con las autoridades nacionales competentes. Si bien reconocemos que no

todos los Estados están participando en ellas, hacemos notar, en este sentido, la

iniciativa Migrantes en Países en Crisis y la Agenda para la Protección de los

Desplazados Fronterizos en el Contexto de los Desastres y el Cambio Climático,

aprobada en el marco de la Iniciativa Nansen (ASSEMBLEIA GERAL DAS

NAÇÕES UNIDAS, 2016).

No âmbito do Pacto Global, foi realizado o Primeiro Fórum de Revisão de

Migração Internacional (IMRF), ocorrido em 2022, com previsão para ocorrer a cada quatro
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anos, com o objetivo de discutir e compartilhar os avanços na implementação das metas do

Pacto Global. Deste modo, ao final do IMFR, os Estados membros publicaram uma

Declaração com um balanço sobre o progresso da implementação. Dentre as medidas

apresentadas pela Declaração, destaca-se:
Redoblaremos nuestros esfuerzos por mejorar y diversificar las vías disponibles

para la migración segura, ordenada y regular, incluso en respuesta a las realidades

demográficas y del mercado de trabajo, y para los migrantes en situaciones de

vulnerabilidad, así como para los afectados por los desastres, el cambio climático y

la degradación del medio ambiente (ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES

UNIDAS, 2022).

5.5. Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas - Resolução 35/20

Em 2017, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou a

Resolução 35/20, nomeada “Os direitos humanos e a mudança do clima”. A partir do

reconhecimento das indicações da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do

Clima, que o caráter mundial da mudança climática requer a cooperação mais ampla possível

de todos os Estados e a elaboração de respostas internacionais efetivas e apropriadas em

conformidade com suas responsabilidades comuns, mas diferenciadas de acordo com suas

condições sociais e econômicas. Assim como de que as respostas à mudança do clima

deveriam ser coordenadas de maneira integrada com o desenvolvimento econômico-social

para evitar os efeitos adversos sobre a economia. O Conselho de Direitos Humanos das

Nações Unidas expressou sua preocupação em relação aos efeitos da mudança do clima, à

medida que estes, têm contribuído para o aumento dos desastres naturais e impactado o gozo

pleno dos direitos humanos. Neste sentido, reconhece que a mobilidade humana relacionada à

mudança do clima são questões de natureza transversal. Além disso, destaca a urgência de

proteger e promover os direitos humanos dos migrantes e deslocados transfronteiriços no

contexto dos efeitos da mudança do clima, sobretudo a partir das contribuições da Declaração

de Nova Iorque para os Refugiados e os Migrantes, que prevê uma migração segura, ordenada

e regular. Por sua vez, convoca o Alto Comissariado para os Direitos Humanos para

empreender esforços na realização de uma mesa redonda no âmbito do processo

intergovernamental do Pacto Mundial para uma Migração Segura, Ordenada e Regular,

construção de pesquisas sobre o déficit de proteção à nível de direito internacional e a

realização de um informe resumido sobre a migração climática (ASSEMBLEIA GERAL

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017).
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Em 06 de outubro de 2017, o Alto Comissariado das Nações Unidas realizou

uma mesa redonda com o tema “Direitos humanos, mudança do clima, migrantes e as pessoas

deslocadas através de fronteiras internacionais”, dentre as recomendações, os participantes

solicitaram que o Pacto Mundial reconhecesse explicitamente a mudança do clima como um

fator impulsionador da migração, para que os afetados pela mudança do clima tivessem

acesso à vias de recurso pelos danos sofridos. Assim como, reafirmaram a importância de

estudar e analisar formas de diminuir as limitações do direito internacional no que tange à

proteção dos direitos humanos para os migrantes climáticos (ASSEMBLEIA GERAL DAS

NAÇÕES UNIDAS, 2018).

Em 2018, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos

publicou um informe em conformidade com a resolução 35/20. Dentre as análises, o Alto

Comissariado analisou o Estatuto do Refugiado de 1951, verificando que a Convenção

poderia oferecer proteção para migrantes climáticos em situações muito concretas: a) a

negação da proteção pelas autoridades nacionais frente aos efeitos adversos da mudança

climática equipara-se a perseguição; b) as autoridades nacionais utilizam os efeitos adversos

da mudança climática para perseguir grupos ou indivíduos e c) graves violações dos direitos

humanos ou conflitos armados ocasionados pelos efeitos da mudança do clima são

equivalentes à perseguição, ao causarem um fundamento temor de perseguição. Além disso,

destaca que a Declaração de Nova Iorque reconhece a mudança do clima, como fatores que

impulsionam os deslocamentos humanos. Deste modo, o Pacto para uma Migração Segura,

Ordenada e Regular solicita o desenvolvimento de planos de migração que facilitem a

migração como uma estratégia de adaptação à degradação ambiental causadas pelos efeitos da

mudança do clima. Por sua vez, o informe apresenta algumas recomendações, dentre elas: a)

Promover e ampliar as vias seguras para a mobilidade humana que respeitem e protejam os

direitos daqueles afetados pela mudança do clima e b) Abster-se de devolver ao seu país de

origem os migrantes de provenientes de territórios afetados pelos efeitos da mudança do

clima, que não sejam capazes de oferecê-los condições básicas (ASSEMBLEIA GERAL DAS

NAÇÕES UNIDAS, 2018).

5.6. Conselho Europeu e a Resolução 2309/2019

Em 2017, 20 membros do Conselho Europeu, provenientes do Azerbaijão,

Espanha, Itália, França, Suíça, Croácia, Luxemburgo, Polônia, România, Dinamarca,

Holanda, Bélgica, Turquia e Armênia, assinaram uma moção para uma resolução sobre o

reconhecimento do status legal dos “refugiados climáticos”. A moção utilizou o argumento de

que pelo menos 200 milhões de pessoas no mundo poderão estar sujeitas à migração induzida
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por fatores ambientais até 2050. Uma vez, que outros estudos destacavam essa estimativa

como simplista. Neste sentido, a Assembleia do Parlamento deveria analisar os instrumentos

jurídicos mais adequados de proteger os direitos humanos das pessoas forçadas a se

deslocarem como resultado da mudança climática (CONSELHO EUROPEU, 2017).

Após um processo de discussão, a Assembleia Parlamentar do Conselho

Europeu estabeleceu a Resolução 2309/2019, que ressalta que a ausência de uma definição

juridicamente vinculativa sobre “refugiados climáticos” não pode ser justificativa para o

desenvolvimento de políticas específicas para proteger pessoas forçadas a se deslocar por

conta da mudança do clima. Neste sentido, Estados membros do Conselho Europeu deveriam

adotar políticas proativas relativas ao acolhimento de migrantes climáticos. Deste modo, a

resolução faz algumas recomendações à nível internacional e nacional, divididas em quatro

eixos: a) Aumento da capacidade de resiliência das comunidades locais; b) Aumentar a

capacidade de reação e enfrentamento às catástrofes climáticas à nível nacional; c) Melhorar a

coordenação, mediação e o financiamento, cujas principais recomendações são: a importância

da Cooperação Europeia para o Desenvolvimento concentrar-se na implementação de

mecanismos que reforçam a capacidade de proteção da mobilidade humana relacionada à

crise climática e o acolhimento de vítimas de catástrofes climáticas nos Estados membros

deve ter previsão em direito interno, a partir da concessão de vistos de residência temporária,

a criação de um fundo de solidariedade internacional para a proteção de migrantes climáticos;

d) Estabelecer nos sistemas de asilo dos Estados membros e no sistema de direito

internacional proteção à pessoas que se deslocam buscando fugir das alterações climáticas a

longo prazo em seus países de origem (CONSELHO EUROPEU, 2019).

6. Considerações Finais

Em primeiro lugar, cabe destacar que o debate sobre a migração internacional

motivada por fatores climáticos ainda é consideravelmente recente, mesmo sob a perspectiva

acadêmica. Deste modo, definições conceituais ainda não estão plenamente consolidadas, à

exemplo, a compreensão de que o termo “refugiado climático” em detrimento de “refugiado

ambiental” possui um caráter mais preciso ao conferir um maior grau de responsabilidade à

humanidade em relação à mudança climática e os seus efeitos. Neste sentido, ao menos

teoricamente, a migração climática deveria ser vista como uma responsabilidade de todos os

países.

Por outro lado, o debate relativo às mudanças climáticas tem enfrentado cada

vez menos resistência por parte da sociedade civil internacional. Este fator tem permitido a
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inclusão, principalmente nas COPs, de novos conceitos e novas discussões sobre como os

impactos das mudanças climáticas sobre os territórios e as comunidades. Sendo possível

ressaltar, o debate sobre justiça climática, que apresenta o argumento de que os Estados do Sul

Global, que historicamente foram menos responsáveis pela emissão de combustíveis fósseis,

já têm sido os mais impactados pelas mudanças climáticas e seguem representado os mais

vulneráveis. Como é possível notar em relatórios que mencionam Moçambique, Zimbábue,

Bahamas, Japão, Malawi, Afeganistão, Índia, Sudão do Sul, Nigéria e Bolívia. Portanto, as

populações desses Estados provavelmente estarão mais suscetíveis ao deslocamento forçado

em função da mudança climática.

Entretanto, a análise das boas práticas implementadas por Estados relativas ao

acolhimento de refugiados climáticos demonstra a necessidade do aumento da pressão da

sociedade civil internacional. O Brasil, a partir da Resolução 97/2012 do Conselho Nacional

de Imigração (CNIg), é tido como um exemplo de boa prática, ainda que não tenha

reconhecido a condição de refugiado climático, concedeu vistos humanitários para migrantes

climáticos, o que fez com que até os dias atuais, os haitianos representam uma das maiores

populações de migrantes no Brasil. De outro lado, uma perspectiva interessante, diz respeito

ao engajamento de Estados vulneráveis aos efeitos da mudança climática no debate

internacional sobre refúgio climático, à exemplo do Governo das Maldivas, que propôs a

inclusão do “medo da destruição, danos, comprometimento ou da perda da própria vida em

razão de impactos ambientais severos ou o medo decorrente de decisões de Estados, entidades

privadas ou ambas, responsáveis pelo deslocamento, acrescentando um novo significado ao

“fundado temor de perseguição” do Estatuto do Refugiado de 1951. Esta proposta contou com

o apoio de outros Estados do Sul Global, como Angola, Argentina, Azerbaijão, Comores,

Etiópia, Guiné-Bissau, Libéria, Tadjiquistão, Ruanda, Sri Lanka e Tuvalu. Contudo, ainda não

avançou positivamente.

Sob a perspectiva das organizações intergovernamentais, é importante ressaltar

que a ACNUR, a OIM e a Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio do IMFR,

reconhecem que a proteção e garantia de direitos dos migrantes climáticos deve ser vista

como uma prioridade durante as próximas décadas. Neste sentido, ambas agências do sistema

ONU possuem estratégias focadas na migração climática. Contudo, apenas em 2018, como

encaminhamento da Resolução 35/20 do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o ACNUR

divulgou um informe reconhecendo que o Estatuto do Refugiado poderia oferecer proteção a

refugiados climáticos, ainda que em situações muito limitadas.
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Portanto, verifica-se que o debate sobre o reconhecimento do refúgio

climático, pode não acompanhar de forma tão rápida em relação ao crescente número de

pessoas forçadas a se deslocarem. Sendo assim, é importante levar em consideração medidas

apresentadas pela Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu, a partir da Resolução

2309/2019, e da Iniciativa Nansen, por meio da Agenda de Proteção, voltadas ao acolhimento

de migrantes climáticos. Por meio da Resolução 2309/2019, a Assembleia Parlamentar

destacou que é importante que os Estados não aguardem um instrumento jurídico

internacional que reconheça o refúgio climático para implementar políticas domésticas que

protejam pessoas forçadas a se deslocar em razão da mudança climática, por meio da

concessão de vistos de residência temporária, a criação de um fundo de solidariedade

internacional para a proteção de migrantes climáticos e o estabelecimento nos sistemas de

asilo dos Estados membro a proteção de migrantes climáticos. Enquanto, a Agenda de

Proteção da Iniciativa Nansen apresenta como medidas alternativas: a revisão dos

instrumentos jurídicos já existente à nível regional e nacional, para o acolhimento de pessoas

deslocadas no contexto de desastres; a concessão de vistos ou suspensão temporária dos

requisitos de visto permitindo entrada de migrantes provenientes de países afetados por

catástrofes; a priorização da análise dos pedidos de migração regular para migrantes

provenientes de países afetados por catástrofes e/ou eliminar alguns requisitos da migração

regular; a utilização de mecanismos regulares regionais ou bilaterais que estabeleçam a livre

circulação de pessoas para autorizar a entrada e permanência temporária de migrantes

provenientes de países afetados por catástrofes e a autorização da entrada e permanência

temporária de migrantes provenientes de países afetados por catástrofes, por meio de da

emissão de vistos humanitários ou outras medidas de migração excepcionais.
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