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RESUMO: Ao longo do século XXI, espera-se que as alterações climáticas influenciem os 
fluxos migratórios globais, conduzindo ao aumento do número de pessoas que são forçadas a 
deslocar-se devido a condições climáticas adversas. Este cenário é particularmente pernicioso 
para pequenos Estados insulares em desenvolvimento, uma vez que a subida do nível das águas 
do mar e a ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos poderão tornar 
estes territórios inabitáveis mesmo antes do seu desaparecimento definitivo, obrigando assim à 
deslocação internacional dos seus habitantes. Contudo, verifica-se uma omissão generalizada 
da correlação entre alterações climáticas e migração humana nos diversos ramos do Direito 
Internacional. Este, na sua configuração atual, não contempla o enquadramento dos “refugiados 
climáticos” ou “refugiados ambientais”, visto que o regime legal estabelecido pela Convenção 
Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 não prevê a atribuição de um mandato específico 
que conceda assistência a estas populações. Perante a urgência em dotar o Direito Internacional 
de instrumentos legais que confiram um estatuto e proteção aos migrantes climáticos 
internacionais, particularmente em circunstâncias inéditas como as do desaparecimento 
progressivo do território de um Estado soberano como consequência dos efeitos cumulativos 
das alterações climáticas, esta investigação debruça-se sobre as implicações e os desafios que 
as migrações climáticas colocam ao Direito Internacional. Neste contexto, as migrações 
climáticas são interpretadas como um fenómeno complexo e multicausal, resultante da 
convergência e articulação entre os efeitos nefastos das alterações climáticas e condições pré-
existentes de vulnerabilidade e insegurança, nomeadamente de natureza económica, social, 
política, demográfica ou cultural. Deste modo, partindo da análise de dois estudos de caso – a 
República do Kiribati e o Tuvalu –, procura-se aferir a viabilidade de diferentes opções legais 
que visam a colmatação das lacunas do Direito Internacional no domínio das migrações 
climáticas. Destacam-se, neste plano, recomendações para a negociação de um novo tratado 
internacional (consubstanciado através de uma Convenção ou Protocolo) e, por oposição, 
propostas assentes na construção de estratégias e acordos locais e regionais. Ainda que esta 
investigação não apresente conclusões definitivas relativamente ao reconhecimento e proteção 
dos migrantes climáticos no seio do Direito Internacional, são identificados alguns dos 
princípios que devem reger a ação da comunidade internacional neste âmbito. Em primeiro 
lugar, deve proceder-se à criação de uma categoria legalmente reconhecida de “migrante 
climático”, de modo a impedir interpretações discricionárias do conceito. Simultaneamente, é 
imperativa a implementação de mecanismos de assistência à escala nacional e local, o que 
implica o envolvimento das comunidades nos processos de decisão. De modo a assegurar a sua 
eficácia e legitimidade, estes mecanismos devem materializar as aspirações de cada 
comunidade, garantindo, igualmente, os seus direitos e liberdades fundamentais e a sua 
segurança. No caso de Estados insulares como o Kiribati e o Tuvalu, devem ser implantados 
esquemas regionais de migração antecipada para todos os indivíduos e comunidades que, de 
forma autónoma e informada, desejem migrar preventivamente enquanto migrantes climáticos. 
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