
 

 

 

 

 

 

Crise dos refugiados 

De onde são os refugiados e do que é que fogem? 

3/9/2015, 20:16 

A maioria vem da Síria e quer fugir da guerra. O conflito começou com a Primavera Árabe, em 2011, com o 

regime de Bashar Al-Assad a persistir no poder. Depois, apareceu o Estado Islâmico. 

Desde que a guerra começou na Síria, em 2011, 4 milhões de pessoas fugiram do país em busca de um lugar seguro. 
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Segundo números de 2014, 62% dos refugiados em todo o mundo vinham de cinco países: a maior parte da 

Síria, seguindo-se Afeganistão, Somália, Sudão e Sudão do Sul. Só desta mão-cheia de Estados em rutura, 
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cerca de 9 milhões de pessoas foram além-fronteiras para fugir da guerra e da tortura. São mais do que a 

população da Suíça e pouco menos do que a de Portugal. 

Conheça as razões que levam a que tantas pessoas fujam das suas casas e dos seus países. 
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A guerra na Síria começou em 2011 e já terá feito 190 mil mortos. 

Tudo começou com a Primavera Árabe — o nome dado à onda de protestos que levou ao derrube de 

vários regimes autoritários do Médio Oriente e que, quando chegou à Síria em março de 2012, já tinha 

derrubado Hosni Mubarak, no Egito, e Ben Ali, na Tunísia. Inspirados nos exemplos destes dois países, os 

sírios começaram a sair à rua para pedir a demissão do Presidente Bashar al-Assad, o ditador que lidera o 

país desde 2000 — antes dele, essa tarefa coube ao seu pai, Hafez al-Assad, que assumiu o poder em 1971. 

As posições extremaram-se e o regime de Bashar al-Assad entrou em guerra com várias milícias 

armadas — desde forças revolucionárias até grupos islamistas. O auto-proclamado Estado Islâmico (que 

ocupa parte da Síria e do Iraque) faz parte destes últimos e tem sido o grupo mais eficaz no combate a 

Bashar al-Assad — sendo importante sublinhar que os propósitos do Estado Islâmico são em tudo opostos 

aos daqueles que em 2012 pediram mais democracia e liberdade no país. 

Segundo a Aministia Internacional, o conflito já matou 190 mil pessoas. Além disso, 7,6 milhões de sírios 

tiveram de abandonar as suas casas e partir para outras zonas do país. Outros 4 milhões fugiram para o 

estrangeiro. Segundo os números do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 

antes do conflito armado, os sírios não figuravam sequer nos 30 países de onde partiam mais refugiados. Em 

2014, estava em primeiro lugar. Representam 43% daqueles que chegam à Europa pelo mar. 

(…) 
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