
Afirmações - Os refugiados na África 
 
 
Nível fácil (200 pontos): 
 

1. Pessoas refugiadas estão em situação muito vulnerável, uma vez que não 
contam com a proteção de seus países e sofrem ameaças e perseguições, 
diferente dos imigrantes que escolhem viver no exterior, sobretudo por 
razões econômicas. Os dois grupos recebem assistência e proteção da 
Agência da ONU para refugiados (ACNUR).  

2. Ruanda é um dos países africanos com concentração de refugiados entre 
500 mil e 1 milhão. O principal motivo dessa saída é decorrente de crises 
econômicas.  

3. Uganda é um dos países africanos com menor concentração de 
refugiados. Isso ocorre porque os países vizinhos a ela não estão 
passando por conflitos armados nos últimos anos. 

 
 
Nível médio (400 pontos): 
 

4. Os refugiados originam-se, principalmente, de nações menos 
desenvolvidas. A maioria deles é hospedada por nações mais 
desenvolvidas.    

5. A estrutura de um campo de refugiados tem como objetivo primeiro 
garantir a segurança das pessoas, mantendo-as livres de conflitos. Além 
de abrigo, a ACNUR oferece atendimento médico e nutricional.  

6. O campo de refugiados é construído para ser permanente. Em 
decorrência do aumento de conflitos, essa estrutura acaba perdurando 
por anos como residência dessas populações.  

7. Sudão do Sul foi responsável pela saída de 2,4 milhões de pessoas em 
2017, segundo maior do mundo. Ele tomou o lugar que era ocupado pela 
Somália com retomada dos conflitos no país em 2013 entre líderes rivais 
no governo que culminou em uma guerra civil. 

 
 
 
 
 



Nível difícil (600 pontos): 
 

8. Os refugiados podem escolher o seu destino que, normalmente, são 
países vizinhos, ou onde conseguem chegar. Os países são obrigados a 
acolhê-los, mesmo que tenham chegado ilegalmente, podendo decidir 
critérios para a permanência por tempo indefinido. 

9. A situação da República Democrática do Congo é uma das mais 
complexas e desafiadoras da atualidade, uma vez que múltiplos conflitos 
afetam várias partes do país. Esses conflitos fizeram com que o país 
parasse de receber refugiados de países vizinhos como o Burundi, 
República Centro-Africana e Sudão do Sul. 

10. Um país pode recusar receber um refugiado caso não reúna condições 
mínimas para mantê-lo em seu território. A legislação internacional 
proíbe que países estabeleçam acordos para distribuir refugiados entre si. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Respostas: 
 

1. V-F - apenas os refugiados recebem assistência e proteção da ACNUR. 
2. V-F - o principal motivo é o conflito étnico. 
3. F-F - Uganda é o país africano que mais recebe refugiados, ultrapassando 

1 milhão. Isso ocorre porque os países que fazem fronteira estão 
passando por sérios conflitos armados, obrigando a população a se 
deslocar para países vizinhos, como a Uganda. 

4. V-V 
5. V-V 
6. F-V - os campos de refugiados são construídos para serem temporários.  
7. F-V - o Sudão do Sul é o terceiro maior país do mundo em números de 

refugiados. 
8. V-V -  
9. V-F - além dos conflitos que forçam milhares de pessoas a deixar sua 

casas na República Democrática do Congo, o país ainda recebe mais de 
meio milhão de refugiados de países vizinhos como o Burundi, República 
Centro-Africana e Sudão do Sul. 

10. F-F - um país não pode recusar receber um refugiado e a assistência é 
prestada pela ACNUR. A legislação internacional não proíbe que países 
estabeleçam acordos para distribuir refugiados entre si visando garantir 
que os recursos de cada país sejam suficientes para a assistência dessas 
pessoas. 

 
 
 


