
A VIRAGEM PARA OUTRA ERA 

QUESTÕES TRANSNACIONAIS 
 

MÓDULO 9 –  ALTERAÇÕES GEOESTRATÉGICAS, TENSÕES 
POLÍTICAS E TRANSFORMAÇÕES SOCICULTURAIS NO 
MUNDO ATUAL 



O mundo atual confronta-se com 

problemas de difícil resolução. 

 

Soluções isoladas e unilaterais 

revelam-se insuficientes. 

 

COMO FAZER FACE A DESAFIOS TÃO 

DIVERSOS NUM CONTEXTO DE 

MUNDIALIZAÇÃO 



QUESTÕES TRANSNACIONAIS 

• Mundialização 

 

• coloca em causa o Estado-Nação. 

• levanta problemas de difícil 
resolução. 

• QUESTÕES TRANSNACIONAIS 

 ultrapassam as fronteiras; 

 excedem os limites da ação do 
Estado-nação; 

  não podem ser resolvidas 
isoladamente ou unilateralmente. 

 



Mundialização 

• QUESTÕES TRANSNACIONAIS 

 MIGRAÇÕES 

SEGURANÇA 

AMBIENTE 

As questões são 

pensadas num plano 

supranacional 

 COOPERAÇÃO 
ENTRE VÁRIOS 

ESTADOS 

ORGANIZAÇÕES 

NACIONAIS, 

INTERGOVERNAMENTAIS 

E  

NÃO-GOVERNAMENTAIS 



QUESTÕES 
TRANSNACIONAIS 

MIGRAÇÕES 



QUESTÕES 
TRANSNACIONAIS 

MIGRAÇÕES 

A problemática das migrações 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/536543/L?se=2471&seType=&coId=86097


QUANDO “CASA” SIGNIFICA MAIS DO QUE UM 
PAÍS 

A crença de que as pessoas viverão as suas vidas num único lugar, 

de acordo com um conjunto de normas nacionais e culturais, com 

fronteiras impermeáveis, já não faz sentido. Pelo contrário, no século 

XXI, cada vez mais pessoas pertencerão a duas ou mais sociedades 

ao mesmo tempo. Isto é o que os investigadores denominam de 

migração transnacional. Os migrantes transnacionais trabalham, 

rezam e expressam os seus interesses políticos em vários contextos 

e não apenas num Estado-Nação. […] 

 
Peggy Levitt, “transnational migrants: whem «home» means more tham one country” in The Online 

Journal of the Migration Policy Institute, 2001.  

 



Países que receberam 

imigrantes económicos 

Regiões de saída 

Fluxo de imigrantes qualificados 

Fluxo de imigrantes pouco ou 

nada qualificados 
FONTE: PUF, 1995.  



MIGRAÇÕES 

 não são um fenómeno do 

mundo atual; 

 a flexibilização das 

fronteiras facilita a 

deslocação de pessoas; 

  o fluxo de refugiados 

coloca problemas de difícil 

resolução aos Estados. 

FATORES 

 os desequilíbrios 
socioeconómicos entre o 
Norte, mais desenvolvido e 
próspero, e o Sul, menos 
desenvolvido, leva à 
procura de melhores 
condições de vida. 



AS MIGRAÇÕES NO MUNDO ATUAL 

O fenómeno das migrações estão a reconfigurar as sociedades por 

todo o globo. As barreiras erguidas pelas nações mais ricas não 

conseguem afastar os que vivem no Sul – tipicamente pobres, e 

muitas vezes desesperados – que vão em busca de trabalho e de uma 

vida melhor. Apesar dos imigrantes trazerem benefícios económicos 

para os países que os acolhem, também abalam a ordem 

prevalecente e rompem com as políticas do mundo industrializado. 
 

“Migrants Are on the Rise Around the World, 

and Myths About Them Are Shaping Attitudes” in The New York Times, 20 de junho de 2018 [tradução 

adaptada]. 



MIGRAÇÕES 

FATORES 

 os problemas decorrentes 
do fim da Guerra Fria e da 
desagregação da URSS e da 
Ex-Jugoslávia. 

A queda do Muro de Berlim. Provocaram o fluxo de 

europeus do Leste para 

outros países europeus 

e para os EUA 



MIGRAÇÕES 

FATORES 

 instabilidade 
política; 

 as guerras civis; 

os conflitos 
étnicos. 

Refugiados sírios 

FONTE: Al Jazeera 

Campos de refugiados junto às 

zonas de fronteira, onde a vida 

fica suspensa. 

Contribuem 

para 

acentuar a 

deslocação 

das 
populações. 



MIGRAÇÕES 

FATORES 

 as mudanças 
climáticas 
provocam a 
deslocação de 
pessoas, 
aumentando o 
fluxo Sul-Norte. 

FONTE: Institute for security studies 

“refugiados do clima” 

é um conceito que 

não existe no direito 

internacional 



Áreas expostas a: 
furacões 

desertificação ou seca 

 
Subida do nível das águas 

 
FONTE: Wikipedia 



MIGRAÇÕES: em números 

 

FONTE: ACNUR, 2018. 

70,8 milhões de 

deslocados no mundo 

no final de 2018: 

 perseguições; 

 conflitos;  

 violência; 

  desrespeito pelos 

direitos humanos. 

 25,9 milhões de refugiados. 

 

 41,3 milhões de pessoas 

deslocadas nos seus países. 

 

 3,5 milhões de requerentes de 

asilo. 

 

Os países desenvolvidos 

receberam 16% dos refugiados. 
Fonte: ACNUR, 
2018. 



FONTE: ACNUR, 2018. 

 

Os países desenvolvidos 

receberam 16% dos 

refugiados 

 

138. 600 mil são crianças 

desacompanhadas. 

 

½ dos refugiados são crianças 

com menos de 18 anos. 

67% são de cinco países: 

 

 Síria (6,7 milhões); 

 Afeganistão (2,7 milhões); 

 Sudão do Sul (2,3 

milhões); 

 Myanmar (1,1 milhões); 

 Somália (0,9 milhões). 

 

A Turquia acolhe 3,7 milhões 

de pessoas. 

MIGRAÇÕES: em números 

 



MIGRAÇÕES 

CONSEQUÊNCIAS 
Os movimentos populacionais 
colocam problemas nos países 

de destino: 

Imigrantes encarados 

com desconfiança e, 

nalguns casos, 

intolerância, nos países 

de colhimento. 

 RACISMO E  

XENOFOBIA 

Agravados em períodos de 

crise económica 



 Os fluxos populacionais 
colocam problemas nos países 

de destino: 

 RACISMO E XENOFOBIA 

Promoção de políticas de 

integração 

INTERCULTURALIDADE 

promover a relação e o respeito entre culturas; 

desenvolvimento da tolerância, da paz e da harmonia entre os povos. 

MIGRAÇÕES 



MIGRAÇÕES 

Promoção de 

políticas de 

integração 

Diferenças culturais 

decorrentes de tipos de 

pertença: 

 etnia ou nação; 

 religião ou género;  

 geração ou grupo 

social. 

INTERCULTURALIDADE 

As diferenças étnicas. Fonte: The Guardian 



QUANDO “CASA” SIGNIFICA MAIS DO QUE UM 
PAÍS 

Os emigrantes transformam a economia, a cultura e a vida quotidiana. 

Desafiam as noções de relação de géneros, de democracia e do que 

os Estados devem ou não fazer. […] quando os imigrantes vivem as 

suas vidas num país, desafiam as noções de pertença, de 

desenvolvimento e de equidade. Perceber esta realidade exige […] 

novas respostas políticas. As pessoas no século XXI exigem múltiplas 

identidades políticas e religiosas […]. A tarefa principal é compreender 

o modo como os indivíduos e as organizações atuam entre culturas 

[…]. 
 

Peggy Levitt, “Tansnational migrants: whem «home» means more tham one country” in The Online 

Journal of the Migration Policy Institute, 2001.  



QUESTÕES 
TRANSNACIONAIS 

SEGURANÇA 

Ataque terrorista ao World Trade Center, em Nova Iorque, 11 

de setembro de 2001. 



SEGURANÇA 

 proliferação de armamento no mundo após a 

Guerra Fria; 

 

 aumento do clima de instabilidade e de 

insegurança.  

PROBLEMAS  existência de armas nucleares e 
químicas; 







SEGURANÇA 

PROBLEMAS 

  proliferação de redes internacionais 
de crime organizado: 

- tráfico de armas; 

- tráfico de droga; 

- tráfico de pessoas; 

- tráfico de órgãos. 

 operam a uma escala 

global; 

 

 com métodos difíceis 

de controlar 



SEGURANÇA 

PROBLEMAS 

  Ganhou visibilidade a 
partir de 2001, com os 
atentados ao World 
Trade Center em Nova 
Iorque; 

 tem vindo a aumentar; 

 é uma preocupação que 
tem dominado as atenções 
dos Estados; 

teve efeitos duradouros 
nas práticas de prevenção 
à escala mundial (ex: 
segurança nos 
aeroportos…). 

 TERRORISMO: 

atos cometidos contra civis 

 

 associado ao 

fundamentalismo islâmico; 

 

 assente em sentimentos 

étnicos e nacionalistas. 

Video: O "terrorismo global" e o integrismo 
islâmico 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/25660/L?se=2471&seType=&coId=86097
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/25660/L?se=2471&seType=&coId=86097
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/25660/L?se=2471&seType=&coId=86097


Muito elevado  
Elevado  
Médio 
Fraco 
Muito fraco 
Nenhum impacto 
 
 
Dados indisponíveis  

ÍNDICE DE TERRORISMO GLOBAL 
Impacto do terrorismo 

INDICE DO TERRORISMO EM 2018 



O terrorismo na UE 
Número de mortos por país, 
independentemente da 
nacionalidade: 
753 mortos, entre 2000 e 2018. 



ATAQUES TERRORISTAS: IMPACTO NO ESTADO EMOCIONAL DOS CIDADÃOS EM 
ALGUNS PAÍSES ( em %)   

França 

Reino Unido 

Alemanha 

Estados Unidos  

Suécia  

Dinamarca 
 

Noruega 
 

Finlândia  

 

Provável Pouco provável Não responde 



Ataque terrorista em Bali, na Indonésia, 2002. 

Ataque terrorista em Madrid, na estação da Atocha, 11 

de março de 2004. 

Video : ONU - Unindo o mundo contra o terrorismo 

https://nacoesunidas.org/artigo-unindo-o-mundo-terrorismo/
https://nacoesunidas.org/artigo-unindo-o-mundo-terrorismo/
https://nacoesunidas.org/artigo-unindo-o-mundo-terrorismo/
https://nacoesunidas.org/artigo-unindo-o-mundo-terrorismo/


AMBIENTE 

 crescimento populacional; 

 

 índices de industrialização; 

 

  taxa de urbanização DEGRADAÇÃO 

AMBIENTAL 

 consomem recursos; 

 produzem poluição. 

PROBLEMAS 

AMBIENTAIS 

 Desenvolvimento de 
uma consciência 
ecológica, desde os anos 
70. 



AMBIENTE 

DEGRADAÇÃO 

AMBIENTAL 

PROBLEMAS 

AMBIENTAIS 

  a destruição da camada de ozono, 
provocada pelo efeito de estufa, 
causa: 

  o aumento da temperatura global; 

  alterações climáticas; 

  degelo cas calotes polares; 

  subida do nível médio das águas do 
mar; 

  desequilíbrio dos ecossistemas. 

CATÁSTROFES 

NATURAIS 

Video: O despertar da consciência ecológica 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/131677/L?se=2471&seType=&coId=86097


AMBIENTE 

DEGRADAÇÃO 

AMBIENTAL 

  desativação das centrais 
nucleares;  

  poluição dos rios, dos mares e dos 
oceanos afeta: 

  a disponibilidade de água potável; 

  a manutenção dos ecossistemas 

 
CÁTÁSTROFES 

NATURAIS 

PROBLEMAS 

AMBIENTAIS 



AMBIENTE 

DEGRADAÇÃO 

AMBIENTAL 

 poluição dos  solos - uso de 
produtos químicos e lixeiras a céu 
aberto: 

 afeta as áreas de plantação e de 
pastagens. 

  uso intensivo da terra: 

 condiciona a produtividade 

 a erosão dos solos diminui capacidade 
de absorção da água e provoca 
enxurradas. 

CÁTÁSTROFES 

NATURAIS 

PROBLEMAS 

AMBIENTAIS 



AMBIENTE 

DEGRADAÇÃO 

AMBIENTAL 

  destruição das florestas: 

   põe em causa a biodiversidade; 

 provoca a extinção de espécies 
(animais e vegetais). CÁTÁSTROFES 

NATURAIS 
AMBIENTALISMO 

PROBLEMAS 

AMBIENTAIS 

Desperta a consciência 

ecológica e uma ideologia 

ambientalista  



AMBIENTE 

DEGRADAÇÃO 

AMBIENTAL 

PROBLEMAS 

AMBIENTAIS 

DESAFIOS -  decisões a uma 
escala transnacional: 

  para promover o 
desenvolvimento 
sustentável; 

para garantir a preservação 
do planeta. 

para diminuir o impacto dos 
problemas ambientais  

A
M

B
IE

N
T
A

L
IS

M
O

 



OS DESAFIOS ATUAIS 

Um mundo cada vez menor, a desigualdade crescente; as mudanças 

demográficas e o espectro do terrorismo – […] puseram à prova [a] 

nossa segurança e prosperidade, [e] a nossa democracia. […] 

Tomemos o desafio das mudanças climáticas. Em […] oito anos, 

reduzimos a nossa dependência do petróleo estrangeiro pela metade, 

duplicamos a […] energia renovável e levamos o mundo a um acordo 

que encerra a promessa de salvar este planeta. […] A luta contra o 

extremismo, a intolerância e o sectarismo faz parte da luta contra o 

autoritarismo e a agressão nacionalista. Se o alcance da liberdade e 

do respeito pelas leis encolher em todo o mundo, aumentará a 

probabilidade de guerras dentro e entre países, e as nossas próprias 

liberdades acabarão ameaçadas. […]. 

 
Barack Obama, Discurso de despedida, 2017.  
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