
As migrações têm sido apontadas pelas 
organizações internacionais como um  
dos principais motores de desenvolvimento. 
Um desenvolvimento multidimensional  
e multisetorial, tanto nos países de origem 
como de destino. A interligação entre 
migrações e outros temas relevantes  
do Desenvolvimento é inegável.  Esta 
relevância está, também, enquadrada  
na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, que representa uma visão comum 
para um mundo mais justo, sustentável  
e inclusivo até 2030.

Apesar dos dados que identificam, de forma 
clara, que as migrações são uma fonte  
de desenvolvimento humano e económico, 
a intolerância que ainda marca este tema 
tem acentuado a propagação de mitos, que 
contribuem de forma muito negativa para  
a promoção da dignidade e da justiça social.

Acreditamos que estas narrativas negativas 
podem ser desconstruídas através da ação 
conjunta, entre atores do desenvolvimento,  
e assim garantir que através do conhecimento 
informado e da mobilização podemos 
valorizar o tema das migrações e coconstruir 
sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes  
e inclusivas.

Junte-se a nós e assuma o seu papel 
enquanto agente de transformação.  
Ao conhecer os mitos e as realidades sobre  
o tema das Migrações irá contribuir, de forma 
ativa, para o processo de desenvolvimento 
glocal.

Mito Realidade

A pobreza é a causa principal das 
migrações. Mais desenvolvimento levará 
a menor migração internacional.

A relação entre migração e redução da pobreza  
é complexa e incerta. A redução da pobreza  
é condição necessária, mas não suficiente para reduzir 
as migrações, devendo ser tidos em conta outros 
fatores como as desigualdades dentro e entre países, 
a redistribuição dos rendimentos, ou a existência (ou 
não) de um crescimento económico inclusivo.

A larga maioria dos migrantes dirigem- 
-se dos países mais pobres para os países 
mais ricos.

Dos movimentos migratórios internacionais,  
a parte mais expressiva (mais de 35%) tem lugar 
entre os países em desenvolvimento. Os migrantes 
internacionais provenientes de países do “Sul” em 
desenvolvimento e residentes em países do “Norte” 
desenvolvido são cerca de 82 milhões, ou seja 1%  
da população mundial.

A cooperação para o desenvolvimento 
pode reduzir a migração irregular.

O objetivo primordial da política europeia de 
cooperação para o desenvolvimento é reduzir a 
pobreza e promover o desenvolvimento dos países 
a que se destina, tal como estabelecido no art.º 208 
do Tratado de Lisboa. Ou seja, o objetivo da ajuda 
ao desenvolvimento não é prevenir as migrações ou 
impedir que as pessoas se desloquem entre países. 

Mitos e Realidades 

Fonte: “Migrações e Desenvolvimento “, Patrícia Magalhães Ferreira, 2017
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