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Pessoas internamente deslocadas (PID) “são pessoas ou 
grupos de pessoas que foram forçadas ou obrigadas a 
fugir ou a abandonar os seus lares ou locais de residência 
habitual, particularmente em consequência ou para evitar 
os efeitos de conflitos armados, situações de violência 
generalizada, violações de direitos humanos ou desastres 
naturais ou causados pelo Homem, e que não atraves-
saram nenhuma fronteira estadual internacionalmente 
reconhecida” (1998, Princípios Orientadores em matéria 
de Deslocações Internas). Desde finais de 2011, mais de 
26 milhões de pessoas foram internamente deslocadas 
por conflitos ou violência, em todo o mundo. Mais de um 
terço dessas deslocações ocorreram em África, a região 
com o maior número de PID e onde estes ultrapassam 
o número de refugiados numa escala de cinco para um. 
O Sudão, a República Democrática do Congo (RDC) e a 
Somália têm as maiores populações de pessoas interna-
mente deslocadas. Em África, grande número de pessoas 
foram também internamente deslocadas por catástrofes 
naturais, principalmente as secas.

As situações de deslocação interna são frequentemente 
fluidas, com novas deslocações e movimentos de pessoas 
em busca de uma solução duradoura, por vezes a ocorrer 
simultaneamente. A prevenção de novas deslocações 
constitui um desafio tão grande como a resolução das 
situações já existentes. Em vários países de África, as PID 
vivem em deslocação prolongada; a sua busca por uma 
solução duradoura estagnou, muitas vezes, deixando os 
seus direitos desprotegidos e as suas comunidades mar-
ginalizadas. O antigo Representante do Secretário-Geral 
das NU sobre os direitos humanos das PID, Walter Kälin, 
observou que estas pessoas, em muitos países africanos, 
ficam em situação mais gravosa quando as organizações 

Introdução

humanitárias se retiram após uma emergência, deixando-
as sem perspectivas concretas de reconstruírem as suas 
vidas de forma sustentável.

Um pai que esteve internamente deslocado durante mais 
de uma década, na região Norte do Uganda, disse a Kälin, 
em 2009: “Não preciso de ajuda com alimentos. Preciso 
de ajuda para limpar a minha terra, uma pá e sementes. 
E alguma chuva.” O que ele disse, essencialmente, foi 
que a deslocação interna não era apenas um desafio 
humanitário, de direitos humanos ou de construção da 
paz, mas também de desenvolvimento.

Pessoas internamente deslocadas em  
comparação com refugiados 

A maior parte das pessoas forçadas a abandonar os 
seus lares devido a conflito ou violência ou catástro-
fes naturais ou causadas pelo Homem instala-se em 
zonas mais seguras dentro do seu próprio país e não 
atravessa para outro país. Chamam-se pessoas inter-
namente deslocadas (PID). Refugiados são pessoas 
que tiveram de fugir à perseguição individual ou, em 
estados que tenham ratificado a Convenção da OUA 
de 1969, violência ou acontecimentos “que perturbem 
gravemente a ordem pública”, tendo atravessado uma 
fronteira internacional em busca de segurança num 
país que não o seu. 

Esta brochura é o resultado de uma iniciativa de conhecimento e aprendizagem sobre direitos humanos e deslocações 
forçadas, realizada pelo IDMC (Centro de Monitorização de Deslocações Internas) e pelo Instituto de Direito Público 
da Universidade de Berna e dirigido pelo Banco Mundial/Programa Global para Deslocações Forçadas. O objectivo da 
presente brochura é fornecer orientações sobre a integração de abordagens aos direitos humanos nas respostas do 
desenvolvimento às deslocações forçadas. As lições contidas nesta brochura emanam de um estudo analítico sobre 
deslocações forçadas em África, produzido pelo Instituto de Direito Público da Universidade de Berna. A brochura foi 
apresentada e discutida num workshop organizado pela Comissão da União Africana.
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seus anfitriões, estimulando assim o estabelecimento de 
relações pacíficas. Um influxo de mão-de-obra pode melho-
rar a produção alimentar e a melhoria dos serviços de saúde 
e educação pode ter um impacto local duradouro, mesmo 
depois de as PID regressarem às suas zonas de origem.

Sendo a deslocação forçada uma crise humanitária, tem ao mesmo 
tempo impactos significativos no desenvolvimento, afectando o 
capital humano e social, o crescimento económico, os esforços 
para a redução da pobreza e a sustentabilidade ambiental. A 
deslocação forçada dificultam consideravelmente o cumprimento dos 
ODM [Objectivos de Desenvolvimento do Milénio], uma vez que as 
populações deslocadas tendem a ser as mais pobres e, muitas vezes, 
têm um acesso particularmente difícil aos serviços básicos. ”Harild and Christensen, The Development Challenge of Finding Durable Solutions for Refugees and Internally 
Displaced Persons, background note, World Development Report 2011.

“

A deslocação interna devida a conflito armado, outras situ-
ações de violência ou catástrofes naturais tem sido encar-
ada primordialmente como uma questão humanitária e de 
direitos humanos e, por vezes, um desafio de segurança. 
Considera-se que a organizações humanitárias são es-
senciais para a resolver. As organizações vocacionadas 
para o desenvolvimento tendem a envolver-se apenas 
quando uma situação se encontra com estabilidade sufi-
ciente para permitir iniciativas sustentáveis. 

No entanto, deslocação e desenvolvimento não são questões 
dissociadas. Por um lado, a falta de desenvolvimento pode 
desencadear a instabilidade e o conflito que conduzem à 
deslocação, tal como a falta de consciencialização atem-
pada, prontidão, gestão de risco de catástrofe e adaptação 
nos países propensos a catástrofes naturais. A falta de 
desenvolvimento pode também ser um obstáculo ao retorno 
das pessoas às zonas devastadas e afectar outras opções 
de fixação. A deslocação também pode minar ou até reverter 
o desenvolvimento de uma região, o que aumenta sempre 
o risco de empobrecimento e marginalização perceptível. 

Por outro lado, as intervenções de desenvolvimento bem 
concebidas podem ajudar a evitar a deslocação, estabili-
zando as zonas frágeis e reduzindo os riscos associados 
às catástrofes. Contudo a deslocação pode mesmo pro-
porcionar oportunidades de desenvolvimento. As pessoas 
deslocadas podem contribuir de forma positiva para as 
comunidades que as acolhem, fomentar a economia local 
e criar oportunidades benéficas para si próprios e para os 

Porque razão os actores do 
desenvolvimento devem prestar 
atenção às deslocações internas

A deslocação como processo de empobrecimento

A deslocação empobrece os indivíduos, as famílias 
e as comunidades. Muitas vezes, as PID perdem no 
processo terras, bens, meios de subsistência e o 
acesso aos serviços de saúde e educação, enquanto 
os as comunidades anfitriãs podem esgotar os seus 
recursos de acomodação dos recém-chegados, espe-
cialmente em África, onde a maior parte das PID fica 
com familiares ou em comunidades de acolhimento. 

O empobrecimento pode entender-se como uma 
perda de capital natural, capital material de criação 
humana, capital humano e capital social. Existem 
nove riscos ou processos que provocam o empo-
brecimento das pessoas afectadas pela deslocação: 
privação de terras, empregos e habitação, marginali-
zação, insegurança alimentar, aumento da morbilidade 
e da mortalidade, perda do acesso a bens e serviços 
comuns, desarticulação social e perda de oportuni-
dades de educação. (Modelo IRR (Impoverishment 
Risk and Reconstruction, Risco de Empobrecimento 
e Reconstrução) desenvolvido por Michael Cernea.) 



5

Uma abordagem ao desenvolvimento baseada nos direitos humanos 
é, acima de tudo, uma abordagem baseada na responsabilidade. 
Questiona ’quem é, e quem deveria ser, responsável por quê 
relativamente a quem?’ ”Paul Lundberg, Decentralized Governance and a Human Rights-based Approach to Development, p. 5.

“
Em Africa, os governos reconheceram e aceitaram os 
direitos das PID e a principal responsabilidade de res-
peitar, proteger e cumprir esses direitos são elementos 
essenciais na resolução das deslocações internas e dos 
seus efeitos devastadores. 

Os direitos humanos apresentam princípios fundamen-
tais, complementando e apoiando objectivos de desen-
volvimento, como os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM), e boa governação. Sem o reconheci-
mento de que todos têm direito à saúde e à educação, 
e o corolário de obrigações do estado, dificilmente se 
atingirão os respectivos ODM. A boa governação é dificil 
de atingir se as pessoas não beneficiarem de liberdade 
de expressão sobre matérias que afectam as suas vidas, 
ou se as autoridades corruptas não forem responsabi-
lizadas. Neste sentido, os actores do desenvolvimento 
reconhecem cada vez mais as normas e os princípios dos 
direitos humanos como factores a ter em conta. Alguns 
adoptaram abordagens baseadas nos direitos humanos, 
enquanto outros os integraram implicitamente nas suas 
actividades. 

Razão da importância dos 
direitos humanos

Protecção das PID em África: quatro instrumentos 
fundamentais

• A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
(1981) está ratificada pelos 53 Estados-Membros 
da União Africana (UA) e fornece um quadro de direi- 
tos humanos plenamente desenvolvido e aplicáv-
el a situações de deslocação. Contém também 
questões únicas, como o direito ao desenvolvimen-
to, que são importantes para a protecção das PID. 

• Os Princípios Orientadores em matéria de Deslo-
cações Internas (1998) estabelecem os direitos das 
PID durante todas as fases da deslocação, ou seja, 
antes e durante a deslocação e na sua busca por 
soluções duradouras. Os Princípios Orientadores 
não são juridicamente vinculativos, mas fornecem 
orientações aos governos, agrupando e reafirmando 
as obrigações dos estados ao abrigo dos direitos 
humanos internacionais e do direito humanitário. 

• O Protocolo sobre Protecção e Assistência a Pes-
soas Internamente Deslocadas é um dos dez pro-
tocolos contidos no Pacto sobre Segurança, Esta-
bilidade e Desenvolvimento na Região dos Grandes 
Lagos (2006). Compromete os 11 Estados-Membros 
signatários a integrarem na ordem jurídica interna os 
Princípios Orientadores, sendo o primeiro instrumen-
to sub-regional a tornar os Princípios Orientadores 
juridicamente vinculativos nos Estados signatários. 

• A Convenção da União Africana sobre a Protecção 
e Assistência às Pessoas Internamente Desloca-
das em África (Convenção de Kampala, 2009) é 
o primeiro instrumento regional do mundo a impor 
obrigações jurídicas pormenorizadas aos estados 
e respectivas autoridades para respeitarem, prote-
gerem e cumprirem os direitos económicos, sociais, 
culturais, civis e políticos das PID.
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O que significa o direito ao desenvolvimento?

O direito ao desenvolvimento estipula que os proces-
sos de desenvolvimento devem conduzir ao empoder-
amento de um povo, melhorar as suas possibilidades 
de escolha, capacidades, oportunidades e bem-estar. 
Quando as comunidades contribuem para um proc-
esso de desenvolvimento, cedendo as suas terras, 
têm não só o direito a uma compensação justa, mas 
também a uma parte equitativa dos benefícios. Os 
estados que empreendam ou facultem um projecto de 
desenvolvimento são obrigados a transmitir às comu-
nidades todas as informações sobre a sua natureza e 
consequências, a consultá-las de forma adequada e 
eficaz e a permitir-lhes que participem de forma sig-
nificativa em todas as partes do processo, incluindo 
a fase de planeamento, que sejam relevantes para 
as suas vidas. Nomeadamente, os estados têm de 
obter junto das comunidades o seu consentimento 
livre e informado de acordo com os seus costumes e 
tradições, se um determinado projecto de desenvolvi-
mento vier a ter sobre elas um impacto importante.

Relevância da Convenção de Kampala como 
instrumento dos direitos humanos

Cabe aos governos a principal responsabilidade de 
assistir e proteger as PID, mas isso nem sempre é 
reconhecido e, por vezes, o necessário enquadra-
mento jurídico e institucional não existe ou é ineficaz. 
Os instrumentos dos direitos humanos, em geral, e a 
Convenção de Kampala, em particular, tratam destas 
deficiências de várias formas: 
• Conferindo às PID, enquanto titulares de direitos, 

o direito de exigirem às autoridades do seu país 
medidas específicas de protecção, assistência e 
reabilitação. 

• Obrigando as autoridades, enquanto portadoras 
de deveres, a protegerem e cumprirem os direitos 
humanos das PID e a tomarem medidas específicas 
para esse fim. 

• Atribuindo às autoridades claras responsabilidades 
nas áreas operacionais relevantes para os direitos 
humanos. 

• Criando um quadro de responsabilização para os 
casos em que as autoridades sejam negligentes 
no exercício das suas responsabilidades e violem 
as suas obrigações.

O direito ao desenvolvimento:  
um direito dos povos africanos 

O direito ao desenvolvimento é um direito colectivo dos 
“que têm direito ao seu desenvolvimento económico, so-
cial e cultural, no estrito respeito da sua liberdade e da 
sua identidade, e ao gozo igual do património comum 
da humanidade” (Artigo 22.º da Carta Africana sobre os 
Direitos Humanos e dos Povos). Este direito, que existe 
apenas em África como garantia com vínculo jurídico, é 
particularmente relevante para as comunidades interna-
mente deslocadas que constituam um “povo” com base 
numa história, cultura e religião comum. 

O papel dos actores do desenvolvimento 
na transposição para a ordem interna e na 
implementação da Convenção de Kampala 

Além de albergar a mais numerosa população interna-
mente deslocada do mundo, África tem-se esforçado para 
desenvolver um sólido quadro normativo para proteger os 
direitos das PID. 

No entanto, estes instrumentos fundamentais não bene- 
ficiarão em nada a vida das PID, se os países não os 
transpuserem para os respectivos ordenamentos jurídicos 
internos e os implementarem. Vários estados africanos, 
incluindo Angola, Burundi, República Centro-Africana, 
Quénia, Libéria, Nigéria, Serra Leoa, Sudão e Uganda, 
já desenvolveram leis e políticas nacionais baseadas 
nos Princípios Orientadores e no Protocolo sobre PID 
do Pacto dos Grandes Lagos, ou estão em vias de o 
fazer. Quando a Convenção de Kampala entrar em vigor, 
aumentará a pressão para que mais estados africanos 
estabeleçam instrumentos nacionais sobre deslocações 
internas, uma vez que esta é uma das obrigações previstas 
na Convenção de Kampala. 

Os actores nacionais e internacionais do desenvolvimento 
podem desempenhar um papel importante, apoiando os 
Estados no cumprimento das suas obrigações ao abrigo 
da Convenção de Kampala. 

Os actores do desenvolvimento nacionais têm uma im-
portância crítica no apoio aos seus governos – a par de 
outros parceiros relevantes – para estabelecerem instru-
mentos nacionais sobre deslocações internas e asse-
gurarem a inclusão de uma perspectiva de desenvolvi-
mento. A implementação desses instrumentos requer os 
esforços concertados e robustos de uma vasta gama de 
autoridades primordialmente nacionais e locais. O apoio 
dos actores de desenvolvimento nacionais e internac-
ionais é indispensável para assegurar a resolução dos 
desafios específicos que as deslocações colocam, como 
a reconstrução de serviços básicos nas zonas de retorno. 
Essas iniciativas percorrem um longo caminho para reali-
zar os ODM nos países afectados. 

As organizações de desenvolvimento internacionais tam-
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cativo das mulheres, dos jovens e dos grupos mar-
ginalizados? 

• Existem PID privadas da possibilidade/capacidade de 
se expressarem livremente e de forma significativa? E 
como são tratados os problemas de barreiras sociais 
e culturais ou a dinâmica do poder? 

3 Coerência com os direitos humanos, 
principalmente a não discriminação

Está assegurada a não violação dos direitos 
daqueles que são afectados por programas e 
projectos específicos?

• Os programas e projectos estão enquadrados de 
forma a evitar a discriminação com base na raça, 
sexo, língua, religião, opiniões políticas ou de outra 
natureza, origem étnica, nacional ou social, bens, as-
cendência ou outro estatuto? 

• Estão implementadas medidas para detectar e tra-
tar efeitos involuntariamente discriminatórios ou de 
qualquer outra forma prejudiciais, em particular sobre 
os grupos vulneráveis e marginalizados? 

4 Não prejudicar

Os programas e projectos específicos estão 
enquadrados de forma coerente com os direitos 
relevantes das PID e outras pessoas afectadas pelas 
deslocações?

• Os programas e projectos estão enquadrados de 
forma a evitar impactos negativos ou danosos para 
as pessoas por eles afectadas? 

• Os programas e projectos sobre os direitos sociais e 
culturais - como o direito à alimentação, habitação, 
saúde e educação – garantem a disponibilização dos 
bens e serviços relevantes em quantidade suficiente 
e de acesso sem discriminação geográfica, adminis-
trativa e financeira? 

• Os programas e projectos contemplam outros direitos 
humanos tendo em conta as titularidades específicas 
neles consagradas? 

5 Responsabilização

A responsabilização está assegurada a todos os 
níveis relevantes?
• Existem mecanismos judiciais, quase-judiciais ou ad-

ministrativos de reclamação e reparação em todas as 
fases? Estão disponíveis mecanismos, tradicionais ou 
alternativos, para a resolução de litígios?

• As PID e outras pessoas afectadas têm conhecimen-
to de tais mecanismos e capacidade para os utilizar? 

• O acesso a esses mecanismos está garantido ou 
existem obstáculos, como custos elevados, barreiras 
administrativas, exigências linguísticas ou discrimi-
nação e corrupção? 

• Os mecanismos de reclamação/reparação dis-
poníveis são eficientes e eficazes?

bém podem utilizar os seus bons ofícios e estabelecer in-
centivos, oferecendo apoio como doadores aos estados e 
ministérios responsáveis pela transposição da Convenção 
para a ordem jurídica interna e ajudando a construir ca-
pacidades nacionais e locais para esse fim. 

Valor acrescentado? Cinco princípios 
de direitos humanos relevantes para os 
processos de desenvolvimento

Estes cinco princípios de direitos humanos podem orientar 
a concepção, o planeamento e a implantação de projectos 
de desenvolvimento. As respostas às perguntas formula-
das em cada princípio servirão para informar iniciativas de 
desenvolvimento à luz dos direitos humanos.

1 Responsabilidade: Titulares de 
direitos e portadores de deveres

Quem são os titulares de direitos e quais os seus 
direitos numa situação específica?
• As comunidades de PID têm direitos colectivos ao 

abrigo da Carta Africana dos Direitos Humanos e 
dos Povos? Que direitos colectivos? 

• As PID e os membros de outras comunidades afecta-
das têm direitos específicos que possam reinvindicar? 

• As mulheres, crianças e pessoas com deficiência 
deslocadas, ou membros de minorias, têm direitos 
específicos que possam reinvindicar ? 

• Os membros das comunidades de acolhimento e out-
ras pessoas afectadas têm direitos específicos que 
possam reinvidicar?

Quem são os portadores de deveres e quais as suas 
obrigações numa situação específica?

• Quem é responsável por tratar das reinvidicações 
específicas das PID a nível local? 

• Quem é responsável por tratar das reinvidicações 
específicas das PID a nível central? 

• A atribuição das responsabilidades é clara ou existem 
lacunas?

2 Acesso à informação e participação

A informações, a consulta e participação das PID e 
outras entidades estão a ser garantidas por algum 
programa ou projecto específico?

• As PID e outras pessoas afectadas de facto e de 
jure têm a possibilidade de exercer o seu direito à 
informação, liberdade de expressão e associação e 
o direito de participar em assuntos públicos que as 
afectem?

• Estão implantadas medidas para garantir que as PID 
e outras pessoas afectadas sejam não só ouvidas 
mas também efectiva e significativamente envolvidas 
no planeamento e na implantação dos programas e 
projectos que as afectam? 

• Está assegurado o envolvimento efectivo e signifi-
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Os actores do desenvolvimento desempenham um papel 
crucial para assegurar soluções duradouras, mas initiati-
vas que visem a prevenção das deslocações e a contem-
plação dos direitos das PID durante as suas deslocações 
são igualmente importantes, especialmente quando estas 
se prolongam.

Prevenção das deslocações

Reforço da resiliência das comunidades: Há comuni-
dades melhor equipadas do que outras para resistirem às 
pressões que conduzem à fuga durante um conflito ar-
mado ou no contexto de alterações ambientais. As comu-
nidades menos resilientes, em especial as marginalizadas, 
têm mais inclinação para fugir quando a sua situação 
se torna mais difícil. As iniciativas de desenvolvimento 
podem contribuir para fortalecer a resiliência das comu-
nidades, por exemplo, melhorando a segurança alimentar, 
as oportunidades de subsistência, a disponibilidade de 
água potável, o acesso a serviços básicos de saúde e 
educação e estruturas de governação local.

Redução dos riscos associados às catástrofes naturais: 
Os actores do desenvolvimento têm um papel reconhe-
cido a desempenhar na redução dos riscos associados 
às catástrofes naturais. Entre as medidas sugeridas no 
Quadro de Acção de Hyogo, de 2005, figuram habi- 
tações, estradas e outras infraestruturas à prova de in-
undações e furacões; melhoria das redes de esgoto; 
plantação de vegetação ribeirinha para criar zonas-
tampão; construção de barragens, passeios marítimos 
e diques; plantação de mangais; estabilização de praias, 
construção de edifícios em terrenos elevados; e outras 
medidas de planeamento do território, conservação dos 
solos e melhoria da gestão de gado.

Durante a deslocação

Reforço das capacidades de aceitação e assimilação 
das comunidades de acolhimento: Em África, a grande 
maioria das PID não vive em campos ou aldeamentos, 
mas sim com as famílias ou sozinhas nas comunidades 
que as acolhem, que acabam por ser também afectadas 

Razão pela qual são necessários actores 
de desenvolvimento: Pontos de entrada 
para iniciativas de desenvolvimento

Um funcionário do NRC entrevista uma mulher internamente deslocada sobre soluções duradouras e acesso à terra, no campo de PID em Karehe, Burundi 
(IDMC, Novembro de 2010).



9

pela deslocação. O apoio a essas comunidades deve 
concentrar-se não só na ajuda humanitária, mas tam-
bém em iniciativas de desenvolvimento para reforçar as 
infraestruturas e serviços básicos e aumentar a segurança 
alimentar e a disponibilidade de abrigo e habitação – me-
dida que, ao mesmo tempo, beneficiariam as comunidades 
de acolhimento e ajudariam as PID.

Resolução de situações de deslocação prolongada: 
Mais de dois terços das PID, em todo o mundo, vivem em 
situações de deslocação prolongada. Com demasiada 
frequência, esta situação gera dependência à assistência 
humanitária. O restabelecimento ou a melhoria das opor-
tunidades de subsistência, a falta de habitação adequada, 
água, saneamento básico e serviços de saúde nas zonas 
onde vivem as PID, constituem desafios de desenvolvim-
ento. Encontrar soluções a estes desafios contribui para 
que as PID recuperem a sua auto-suficiência e, ao mesmo 
tempo, para o aumento do nível geral de desenvolvimento 
e a redução da pobreza nas zonas visadas.

Alcance e sustentabilidade de soluções 
duradouras

Podem alcançar-se soluções duradouras, que ponham 
termo às deslocações, através do retorno das PID às 
suas zonas de origem, integração nas zonas de refúgio ou 
instalação e integração noutra parte do país. No entanto, 
apenas se pode falar de soluções duradouras quando 
estão reunidas determinadas condições específicas. O 
Quadro de 2010 sobre Soluções Duradouras do Comité 
Permanente Interagências (IASC) estipula como elemen-
tos necessários um padrão de vida adequado, que inclua 
alimentação, água, habitação, cuidados de saúde, edu-
cação básica, emprego e oportunidades de subsistência, 
além de mecanismos eficazes para recuperar a habitação, 
as terras e os bens ou para proporcionar compensações. 
O estabelecimento destas condições requer iniciativas de 
desenvolvimento atempadas, que se desenvolvam a partir 
das realizações da acção humanitária e que as tornem 
sustentáveis. 

No seu modelo Risco de Empobrecimento e Reconstrução 
(ver caixa), Michael Cernea descreve os maiores riscos 
de empobrecimento que as deslocações apresentam, 
cujos equivalentes nas garantias dos direitos humanos se 
encontram consagrados em instrumentos internacionais e 
africanos. Os processos que radicam na insegurança ali-
mentar e na morbilidade acrescida, por exemplo, estão di-
rectamente ligados aos direitos humanos de alimentação 
e saúde. Aplicando-se estas garantias, os processos de 
reversão tornam-se obrigações dos estados enquanto 
portadores de deveres perante as PID na qualidade de 
titulares de direitos.

Utilização do modelo de Riscos de Empobreci-
mento e Reconstrução como ponto de entrada 
para actores de desenvolvimento

As deslocações internas aumentam os riscos de em-
pobrecimento. Esta situação requer processos que 
revertam estes riscos, procurando suprir as carências 
das pessoas e comunidades deslocadas: 
• Da privação de terras à restituição ou acesso a 

terras após a deslocação e, se possível, utilização 
temporária de terras durante a deslocação 

• Da privação do trabalho ao reemprego após a 
deslocação e, se possível, emprego temporário 
durante a deslocação 

• Da privação de abrigo a habitação permanente 
após a deslocação e abrigo temporário durante a 
deslocação 

• Da marginalização à inclusão social, durante e após 
a deslocação 

• Da insegurança alimentar à provisão de uma ali-
mentação adequada, durante e após a deslocação 

• Da morbilidade acrescida à melhoria dos cuidados 
de saúde, durante e após a deslocação 

• Da perda dos bens comuns à restauração dos bens 
e serviços comunitários 

• Da desarticulação social à reconstrução de redes e 
comunidades, durante e após a deslocação 

• Da perda de oportunidades educativas à restau-
ração do acesso às mesmas

(Modelo IRR (Impoverishment Risk and Reconstruc-
tion, Risco de Empobrecimento e Reconstrução) 
desenvolvido por Michael Cernea.)



10

Os actores de desenvolvimento podem contribuir signi-
ficativamente para salientar e resolver o problema das 
deslocações internas e para reverter os riscos de empo-
brecimento das PID. 

Quatro considerações fundamentais da 
acção de desenvolvimento

1.  O planeamento do desenvolvimento tem de ter bastante 
flexibilidade para permitir iniciativas atempadas dos 
actores de desenvolvimento quando as situações de 
deslocação mudam. 

2. Durante o planeamento do desenvolvimento, as PID 
têm de ser informadas e consultadas, devendo as suas 
necessidades integrar as abordagens especificas de 
cada zona visada. 

3.  Os programas especificamente dirigidos às PID devem 
ser articulados com planos de desenvolvimento gerais, 
tendo em vista a sua eficácia e sustentabilidade. En-
tretanto, os planos de desenvolvimento gerais devem 
também ser adaptados de forma a beneficiar as PID 
de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, o 
estabelecimento de ligações das PID e comunidades 
de acolhimento a oportunidades no mercado local, na-
cional, regional e internacional conduzirá a meios de 
subsistência e economias sustentáveis. 

4.  É necessário (re)construir infraestruturas para que as 
autoridades locais funcionem, para o fornecimento de 
serviços básicos e para o (r)estabelecimento dos meios 
de subsistência. É essencial também assegurar a dis-
ponibilidade de pessoal com formação e de recursos 
para o funcionamento e a manutenção dessas infrae-
struturas e desses serviços.

Quatro áreas de intervenção essenciais

Os actores do desenvolvimento podem apoiar a imple-
mentação da Convenção de Kampala, intervindo nas 
quatro áreas essenciais: governação; serviços básicos; 
meios de subsistência e segurança alimentar; e direitos 
de habitação, terra e bens. 

1 Reforço da governação nacional e local

Uma governação forte, exercida por autoridades capazes, 
actuantes e responsáveis, a nível nacional e local, é um 
pré-requisito para progresso no melhoramento do acesso 
a serviços básicos, meios de subsistência e protecção dos 
direitos de habitação, terra e bens. 

Acção de desenvolvimento:

Nos países com estruturas descentralizadas, as autori-
dades locais são as primeiras a actuar quando ocorrem 
situações de deslocação ou retorno. As respostas locais, 
contudo, são tipicamente dificultadas pela falta de clareza 
na atribuição de poderes e responsabilidades, descentrali-
zação financeira ineficaz ou insuficiente, falta de capaci-
dades e conflitos de interesses entre as autoridades locais 
eleitas e as entidades. As iniciativas de desenvolvimento 
para reforço da governação local devem visar:
• Melhorar as capacidades locais para tratamento de 

situações de deslocação e apoiar soluções duradouras, 
com transparência e responsabilidade. 

• Apoiar as autoridades locais na concepção, planea-
mento e implementação de projectos comunitários para 
(re)integração das PID. 

• Conceber sistemas flexíveis, a nível nacional, para o 
desenvolvimento de recursos financeiros que permitam 
responder às necessidades criadas pelo influxo e a 
presença das PID, seja nos locais de refúgio e posterior 
integração, retorno ou fixação. 

• Estabelecer ou reforçar medidas para a responsabiliza-
ção das autoridades locais perante as PID, por exemplo, 
através da instalação de mecanismos de reclamação 
locais.

O que os actores de desenvolvimento 
podem fazer

No Artigo 3.º (2b e c), a Convenção de Kampala re-
itera que cabe às autoridades nacionais a principal 
responsabilidade dar assistência e proteger as PID e 
refere a importância de uma resposta adaptada a cada 
local por parte dos estados permanentes, investidos 
da obrigação de desenvolverem políticas e estratégias 
sobre deslocações internas, tanto a nível nacional como 
local. 
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2 Melhoramento do acesso a serviços 
básicos

Muitas vezes, as PID perdem o acesso a serviços básicos, 
o que afecta o seu direito a água, saneamento básico, 
cuidados de saúde e educação. A assistência human-
itária tende a dirigir-se apenas às PID dentro dos campos 
e aldeamentos, enquanto aqueles que vivem fora dos 
campos lutam pelo acesso a serviços semelhantes. As 
organizações humanitárias abandonam o país ou recebem 
menos financiamento após a fase inicial de emergência, 
o que conduz à deterioração dos serviços básicos, prin-
cipalmente quando a deslocação se prolonga. As PID em 
busca de uma solução duradoura podem regressar às 
zonas onde os serviços básicos entraram em colapso ou 
foram destruídos e não foram restabelecidos. Podem en-
frentar obstáculos administrativos ou discriminação aberta 
ao tentarem o acesso a serviços básicos. A persistente 
falta de acesso aos serviços básicos, por vezes em to-
das as fases da deslocação, compromete gravemente 
os direitos das PID a água e saneamento básico, saúde 
e educação, dificultando os esforços das comunidades 
para alcançarem uma solução duradoura. 

Os estados são responsáveis em identificar quais os min-
istros ou instituições que devem realizar estas tarefas. 
Muitas vezes, os esforços concertados dos actores human-
itários e de desenvolvimento são essenciais para os apoiar.

Acção de desenvolvimento: 

Os actores de desenvolvimento são sistematicamente 
envolvidos na melhoria dos serviços básicos. As iniciativas 
devem ter em conta as necessidades específicas e as 
vulnerabilidades das PID e contribuir para a restabeleci-
mento do seu acesso a estes serviços, tanto durante como 
após as deslocações, procedendo do seguinte modo: 
• Ampliando e reabilitando os serviços existentes para 

dar resposta ao aumento da procura nos locais de re-
fúgio das PID, principalmente quando um influxo de PID 
se vem juntar a outras pressões urbanas. As iniciativas 
devem ser sustentáveis e continuar mesmo depois de as 
PID saírem, para assegurar ganhos de desenvolvimento 
nas comunidades de acolhimento. 

• Garantir que os serviços básicos instalados pelas or-
ganizações humanitárias fiquem sob o controlo dos 
ministérios, autoridades locais ou comunidades, quando 
termina a fase de emergência, e que sejam acessíveis 
às comunidades de acolhimento. 

• Restabelecendo serviços básicos em zonas de retorno 
e, quando necessário, instalando-os ou ampliando-os 
em zonas de integração local ou reinstalação. 

• Assegurando a eliminação dos obstáculos jurídicos, 
administrativos e de facto, em todos os casos em que 
as PID se vêem confrontadas com eles na sua tentativa 
de acesso a serviços básicos.

3 Restabelecimento dos meios de 
subsistência e da segurança alimentar

Os meios de subsistência e a segurança alimentar estão 
intimamente ligados, principalmente nas zonas rurais. De 
facto, o restabelecimento dos meios de subsistência é 
essencial para melhorar a segurança alimentar das PID 
e cumprir o seu direito de alimentação. As iniciativas de 
desenvolvimento ajudam-nas a evitar estados de sub-
alimentação temporária ou crónica, aplicando o direito 
fundamental que todo o ser humano tem de ser prote-
gido contra a fome. A privação do acesso a meios de 
subsistência gera o empobrecimento e a dependência de 
assistência humanitária. Na sua ausência, as PID recor-
rem a estratégias de resistência negativas ou tornam-se 

O Artigo 9.º (2) da Convenção de Kampala estipula 
que os estados têm obrigação de proporcionar às 
PID e, quando adequado, às comunidades de acol-
himento, assistência humanitária, incluindo serviços 
de saúde, saneamento básico e educação, na medida 
do possível e com o mínimo de atraso. É necessário 
tomar medidas especiais para proteger a saúde 
sexual e reprodutiva das mulheres e prestar apoio 
psico-social às vítimas de abuso sexual ou outros. 
Conforme estipulado no Artigo 11.º (1), a prestação 
destes serviços faz parte da obrigação do estado de 
procurar soluções duradouras para as deslocações.

Exemplo: Esforços de desenvolvimento para sal-
var vidas no norte da Somália

O afluxo contínuo de PID à Puntlândia e à Somal-
ilândia coloca um fardo sobre as autoridades locais 
e as comunidades. Kälin, antigo Representante do 
Secretário-Geral das NU, salientou a necessidade 
de iniciativas de desenvolvimento, como investimen-
tos em infraestruturas, serviços básicos e meios de 
subsistência, que constituem importantes medidas 
para salvar vidas (RSG Somalia report 2009, pará-
grafo 33): “Essas intervenções de desenvolvimento 
reduzem a dependência da ajuda humanitária e re-
forçam a capacidade das comunidades deslocadas 
e anfitriãs para lidarem com as perturbações e os 
fardos impostos sobre si na sequência das deslo-
cações, quando a ajuda humanitária não consegue 
chegar até elas”. Trabalhando em colaboração com 
os seus parceiros das NU, os ministérios estabelece-
ram programas conjuntos em Hargeisa, Bossasso e 
Galkayo, que visam melhorar os padrões de vida das 
PID, protegendo melhor os seus direitos humanos e, 
em particular, pelo aumento da segurança fisíca e 
melhorando as instalações temporárias e o acesso 
aos serviços básicos e oportunidades de subsistência. 
Os programas procuram também identificar e atingir 
soluções duradouras, combinando a necessidade de 
esforços humanitários continuados com iniciativas de 
recuperação e desenvolvimento. 
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• Criação de oportunidades sustentáveis de subsistência 
e autoconfiança no contexto das soluções duradouras. 
Para terem um impacto duradouro, tais iniciativas devem 
basear-se na zona a que se destinam, ser multidimen-
sionais e abranger as PID, os retornados e as comuni-
dades locais. Deste modo, contribuem também para a 
reconciliação social. 

• Dar prioridade às necessidades específicas das PID nos 
programas gerais de subsistência e alívio da pobreza.

Uma vez que as medidas de recuperação iniciais tomadas 
pelas organizações humanitárias não bastam, frequente-
mente, para restaurar a segurança alimentar, a acção de 
desenvolvimento é essencial para diminuir a dependência 
das PID da assistência e para evitar a criação de um 
obstáculo às soluções duradouras. Entre as iniciativas, 
podem figurar: 
• Conceder às PID terrenos públicos não utilizados ou 

outros e as alfaias e sementes necessárias para cul-
tivarem alimentos durante a sua deslocação; àqueles 
que se encontrem em zonas urbanas, dar formação, 
microcrédito e outras medidas para os ajudar a entrar no 
mercado de trabalho local. As terras privadas também 
podem ser utilizadas em benefício das PID, desde que 
o proprietário receba uma compensação adequada, 
através de uma renda, ou seja incluído nos planos de 
geração de rendimentos ou projectos de infraestruturas 
que lhe ofereçam alguma remuneração económica.

• Ajudar as PID retornadas a limpar a terra que ficou por 
lavrar durante a sua deslocação e construir ou reparar 
os sistemas de rega e outras infraestruturas. 

• Estabelecer cooperativas agrícolas ou usar terras 
comuns ou públicas para proporcionar às PID sem ter-
ras a oportunidade de cultivarem. Isto pode ser particu-
larmente útil em zonas com uma densidade populacional 
elevada e lotes de terreno privados muito pequenos. 

• Introdução de métodos agrícolas mais produtivos e sus-
tentáveis, créditos agrícolas e medidas para melhorar o 
acesso das PID aos mercados. 

• Substituição do gado de (agro-)pastores que tenham 
perdido os seus animais durante o processo de deslo-
cação. Para uma intervenção bem sucedida, é impor-
tante também criar serviços veterinários.

vulneráveis à exploração económica grave. Os agricul-
tores por conta própria, os donos de oficinas e outras 
actividades em regime de auto-emprego tendem a perder 
os seus meios de subsistência quando fogem, porque 
deixam para trás a base essencial das suas actividades 
económicas, incluindo os bens de produção, os recursos 
económicos e físicos, os clientes e as redes profissionais 
e sociais. Outros perdem os empregos em sectores in-
dustriais ou de serviços, o acesso ao trabalho nas terras 
de outros proprietários e o recurso aos bens, ao abrigo 
de acordos de propriedade comuns. 

Para as PID, é difícil encontrar um novo emprego e outras 
fontes de subsistência. Muitas vezes, a deslocação ocorre 
durante uma situação de recessão económica provocada 
por um conflito armado, crises políticas ou catástrofes 
naturais. As pessoas também podem ser deslocadas 
para zonas onde não haja emprego, ou onde tenham de 
enfrentar a discriminação ou a falta de competências e 
conhecimentos necessários para estabelecer novos mei-
os de subsistência. Alguns destes factores, como a dis-
criminação e a escassez de oportunidades económicas, 
podem persistir no contexto das soluções duradouras.

Acção de desenvolvimento: 

Não existe consenso quanto às políticas mais eficientes 
para criar emprego e meios de subsistência, mas as 
abordagens pragmáticas que consideram contextos es-
pecíficos parecem dar melhores resultados. Entre as ini-
ciativas, podem figurar:
• Programas de trabalho temporário, com pagamento em 

dinheiro ou alimentos. Planos que envolvam as PID na 
instalação de campos ou aldeamentos nas zonas de 
deslocação, ou na reconstrução de casas danificadas 
e serviços básicos nas zonas de retorno. Estas iniciati-
vas são um importante avanço no restabelecimento da 
auto-suficiência das PID. 

• Programas de formação profissional ou programas mais 
curtos de formação de competências para aumentar 
as oportunidades de as PID entrarem no mercado de 
trabalho, durante e após a deslocação. Estes programas 
são particularmente eficazes quando combinados com a 
criação de oportunidades de subsistência equivalentes. 

• Melhoria do acesso e criação de bens de produção, como 
mercados, terras, gado, ferramentas, outro equipamento e 
microcrédito sem discriminação. Isto é essencial, durante e 
após a deslocação, para restabelecer meios de subsistên-
cia sustentáveis a longo prazo e para limitar a deslocação 
prolongada e a dependência da assistência humanitária. 

O Artigo 3.º (1) (k) da Convenção de Kampala estipula 
que, além de garantirem a protecção e assistência às 
PID, os estados têm também a obrigação de promover 
a sua autonomia e meios de subsistência sustentáveis. 
O restabelecimento dos meios de subsistência é uma 
condição essencial das soluções duradouras, uma 
obrigação consignada no Artigo 11.º.

Rapazes retornados depois de uma deslocação interna, numa escola por 
renovar, no distrito de Gulu, Uganda. (IDMC, Janeiro de 2011)
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Acção de desenvolvimento: 

Durante todo o processo de deslocação, é essencial que 
haja iniciativas de desenvolvimento na habitação, terras e 
posse de bens, em particular para a realização de soluções 
duradouras. É essencial melhorar a segurança da posse 
em África, onde a esmagadora maioria das terras rurais 
não está registada e é gerida de acordo com os costumes 
– um facto que aumenta a probabilidade de espoliação 
antes, durante e após a deslocação. O acesso a terras e 
bens também está intimamente relacionado com os meios 
de subsistência. Entre as iniciativas, podem figurar: 
• Protecção das terras e bens que as PID deixam para 

trás. É de importância crítica que haja iniciativas de 
desenvolvimento para ajudar as pessoas que fugiram 
e as que estão em risco de deslocação a garantirem 
escrituras de propriedade. Pode incluir-se também o 
registo de propriedade informal ou tradicional até en-
tão não registada, titularidade de terras e garantia ou 
restabelecimento de registos fundiários ou outros de 
natureza pública. 

• Ajudar as PID a recuperarem os seus bens. As inicia-
tivas para ajudar a substituir os documentos perdidos 
ou destruídos que provem direitos de propriedade são 
essenciais, assim como aquelas destinadas a restabe-
lecer os registos de terras e os sistemas administrativos 
que possam ter ficado destruídos durante um conflito 
ou uma catástrofe. 

• Resolução de litígios por terras e bens. São essenciais 
iniciativas de desenvolvimento no reforço e criação de 
capacidade dos fóruns e tribunais existentes. Muitas 
vezes, estes organismos ficam sobrecarregados pelo 
grande volume de reclamações das PID, constituindo 
a tramitação morosa um impedimento a que alcancem 
soluções duradouras. Os actores de desenvolvimento 
podem ajudar a resolver esta questão, colaborando 

Exemplo: Meios de subsistência e insegurança 
alimentar no norte do Uganda

Um estudo longitudinal no norte do Uganda, publicado 
pelo Overseas Development Institute, mostrou que a 
insegurança alimentar das PID retornadas, de facto, 
pode aumentar se não houver iniciativas de desenvolvi-
mento adequadas. O estudo examinou a situação de 
famílias no distrito de Pader, durante três anos, tendo 
os seus resultados incluído os seguintes problemas 
que se colocaram às PID retornadas às suas aldeias: 
(i) Os produtos e o trabalho agrícolas eram condiciona-
mentos importantes à produção alimentar, apesar da 
disponibilidade de terras; (ii) As oportunidades de ger-
ação de rendimentos “limitavam-se sobretudo a activi-
dades com baixas remunerações”; (iii) Os rendimentos 
caíam para níveis muito baixos quando as PID retor-
nadas tinham de limpar os seus terrenos e construir 
as suas casas; e (iv) estas circunstâncias eram um 
impedimento aos esforços dos afectados para “recon-
struírem rapidamente os seus meios de subsistência 
anteriores ou investirem em gado”, prolongando assim 
a sua dependência da assistência alimentar. 

4 Proporcionar o acesso à habitação, 
terras, bens e abrigo temporário

As casas, as terras e os bens que as PID deixam para 
trás quando fogem são, muitas vezes, os seus bens mais 
valiosos e essenciais à sua subsistência e identidade. 
Esses bens ficam frequentemente desprotegidos, com-
prometendo o direito das PID a não serem arbitrariamente 
despojados deles. Esta perda contribui para o empobreci-
mento das PID e cria a necessidade de abrigo adequado 
durante e após a deslocação, até recuperarem os seus 
bens. As questões de terras promovem a violência e o 
conflito, quando o acesso é desigual, a posse insegura ou a 
competição intensa, incluindo situações em que a variação 
ou alteração climática tenha determinado a escassez dos 
recursos. A restauração da habitação, das terras e dos 
bens e a promoção do acesso seguro a terras e habitação, 
como aspectos dos direitos das PID nesta zona, são es-
senciais para que as PID sejam capazes de atingir soluções 
duradouras na sequência do conflito e podem contribuir 
para a reconstrução da paz. A destruição das casas e dos 
bens por catástrofes naturais e conflitos conduz, muitas 
vezes, à deslocação e é um obstáculo importante à retoma 
da vida das PID. A perda dos registos de terras e das es-
crituras de propriedade, a destruição dos marcos que limi-
tam os terrenos e as leis e tradições discriminatórias são 
desafios comuns que se colocam às PID na recuperação 
das suas terras e bens e constituem uma potencial fonte 
de tensões, violência e conflito no seio das comunidades.

Dada a diversidade de modos e costumes de habitação, 
terras e direitos de propriedade, a Convenção de Kampala 
regula-os e também contém disposições relevantes sobre 
o acesso das PID a alojamento adequado.

O Artigo 4.º (5) da Convenção de Kampala procura 
proteger da deslocação as comunidades com ligação 
ou dependência especial à terra, devido à sua cultura 
e aos seus valores espirituais. O Artigo 9.º (2) estipula 
que os estados têm a obrigação de proporcionar alo-
jamento adequado às PID, na medida do possível e 
com o mínimo de atraso. Exige também medidas para 
proteger os bens individuais, comunitários e culturais 
que ficaram para trás, nos locais de origem das PID e 
nos seus locais de refúgio. A obrigação dos estados 
de promoverem e criarem condições para soluções 
duradouras encontra-se no Artigo 11.º (1) e abrange 
a restauração das casas, das terras e dos bens das 
PID. O Artigo 11.º (4) também exige aos estados que 
estabeleçam mecanismos e processos simplificados 
para resolução de litígios relacionados com terras. 
O Artigo 11.º (5) afirma que as comunidades com 
especial apego ou dependência da terra, e cuja deslo-
cação não foi possível evitar, possam pedir aos seus 
governos que tomem todas as medidas adequadas 
para, sempre que possível, lhes sejam restituídas as 
terras ao regressarem.
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Exemplo: Utilização dos planos de desenvolvimen-
to existentes para alcançar soluções de habitação 
duradouras

No Burundi, as PID vivem em aldeamentos há mais 
de uma década. Os aldeamentos foram instalados em 
terrenos públicos e privados e, em alguns casos, têm 
sido fonte de disputas de terras com os proprietários, 
a maior parte dos quais são moradores domiciliados. 
Um estudo realizado em 2011, para avaliar as con-
dições de vida das PID e as suas opções preferenciais 
de soluções duradouras, mostrou que 82 por cento 
desejava integrar-se localmente, uma preferência 
protegida pelo direito de todos os cidadãos a escol-
herem o seu local de residência, mas que levanta a 
questão do estatuto da terra em que se instalaram. 
As autoridades do Burundi têm em curso o processo 
de elaboração de um plano de acção preliminar sobre 
soluções duradouras, com o apoio do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para os Refugiados (AC-
NUR). O plano abrangerá a resolução de litígios por 
propriedades, através da restituição ou compensação, 
e tratará da questão da segurança da posse pelas PID 
que desejem integrar-se localmente. Para ter êxito, é 
essencial que examine a legislação sobre terras e os 
programas de desenvolvimento que possam contribuir 
para a realização de soluções duradouras. 

O Burundi procura apoio financeiro internacional 
para um projecto de “aldeação” que visa melhorar 
o desenvolvimento económico e as condições de 
vida pelo desenvolvimento de aldeias onde estejam 
disponíveis todas as instalações e serviços. Os ben-
eficiários tornar-se-iam proprietários das casas con-
struídas no âmbito do programa. No entanto, os seus 
critérios actuais excluem a participação das PID. A 
ampliação do programa para incluir os aldeamentos 
de PID e as comunidades vizinhas seria um grande 
passo para se atingirem soluções duradouras e a rec-
onciliação social. Este exemplo revela a necessidade 
de coordenação entre os actores humanitários e os 
do desenvolvimento no apoio às autoridades para a 
implantação de iniciativas que apoiem os esforços das 
PID na busca de soluções duradouras, beneficiando, 
ao mesmo tempo, a população em geral.

com as autoridades nacionais e locais no sentido de 
melhorar os mecanismos de resolução de litígios, sim-
plificar a tramitação dos processos e criar mecanismos 
alternativos. 

• Assegurar que as PID recebam compensações nos 
casos em que seja impossível restituir-lhes os bens. É 
essencial que haja iniciativas semelhantes às que se 
destinam a resolver litígios, ou seja, trabalhar em colabo-
ração com as autoridades para reforçar a capacidade 
dos fóruns, tribunais e comissões de compensação, 
simplificar os sistemas de tramitação e instalar mecan-
ismos alternativos para adjudicar reclamações e pagar 
compensações. 

• Melhorar as garantias de posse das PID e o seu acesso 
a terras e habitação. Os actores de desenvolvimento 
podem apoiar este objectivo com uma vasta gama de 
iniciativas, como programas de gestão e administração 
de terras, elaboração de políticas que reconheçam di-
reitos consuetudinários às terras, conversão desses 
direitos em escrituras de titularidade e apoio a soluções 
de planeamento urbano que incluam planos de hab-
itação e arrendamento para os pobres, disponíveis e 
adaptados às PID.

O alojamento e a habitação não são apenas questões 
humanitárias. Os actores de desenvolvimento têm um 
papel crítico a desempenhar na criação de alojamento 
temporário, quando as deslocações se prolongam e 
no processo de busca de soluções duradouras. Assim, 
ajudam as PID a evitar a necessidade de (i) viverem em 
acomodações degradantes e sem acesso a serviços bási-
cos, (ii) participarem em actividades perigosas ou de ex-
ploração para poderem pagar as rendas ou (iii) ocuparem 
propriedades públicas ou privadas, com risco de expulsão. 
O alojamento transitório também pode ser necessário 
para as PID retornadas que não tenham capacidade para 
reconstruir as suas casas. As iniciativas devem visar:
• Reabilitar as zonas onde as PID se fixam ou para onde 

retornam, com habitação e outras infraestruturas 
necessárias, integradas no planeamento urbano ou 
em projectos de desenvolvimento rural, e criar opções 
que assegurem a posse aos moradores. 

• Garantir que as políticas de habitação tenham em conta  
as necessidades específicas das PID.
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Ligações a recursos

Nota: A presente brochura aborda as deslocações provo-
cadas por conflitos armados, outras situações de violência 
e catástrofes naturais. As deslocações induzidas pelo de-
senvolvimento têm enquadramentos normativos próprios.

Nomeadamente, encontram-se orientações nos seguintes 
documentos: Política Operacional do Banco Mundial so-
bre Reinstalação Forçada (Manual de Operações, OP 
4.12, revisto em Fev. de 2011); Política de Reinstalação 
Involuntária do Banco de Desenvolvimento Africano (Nov. 
de 2003); Norma de Desempenho N.º 5 da Corporação 
Financeira Internacional, Aquisição de Terras e Reinsta-
lação Forçada (Jan. de 2012) e Princípios Básicos e Ori-
entações sobre Expulsões e Deslocações Baseadas no 
Desenvolvimento (2007). 

Ligações úteis

 União Africana: http://www.au.int 
 Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos 

Povos: http://www.achpr.org 
 Banco de Desenvolvimento Africano: 

http://www.afdb.org 
 Centro de Monitorização de Deslocações 

Internas: http://www.internal-displacement.org 
 Conferência Internacional da Região dos Grandes La-

gos: http://www.icglr.org 
 PreventionWeb: http://www.preventionweb.net 
 ReliefWeb: http://www.reliefweb.int 
 PNUD: http://www.undp.org 
 Alto Comissariado das NU para os Refugiados: http://

www.unhcr.org 
 Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos 

Assuntos Humanitários (OCHA): http://ochaonline.
un.org 

 Banco Mundial: http://www.worldbank.org 



O Centro de Monitorização de Deslocações Internas

O Centro de Monitorização de Deslocações Forçadas (IDMC) foi criado pelo Conselho Norueguês para os Refugiados 
(Norwegian Refugee Council), em 1998, a pedido do Comité Permanente Interagências para instalar uma base de dados 
global sobre deslocações forçadas. O IDMC continua a ser a principal fonte de informações e análise sobre deslocações 
internas devidas a conflitos armados e situações de violência generalizada e violações dos direitos humanos, em todo 
o mundo. A partir de 2009, o IDMC passou a monitorizar também as deslocações devidas a catástrofes associadas a 
riscos naturais. 

O IDMC visa dar apoio a melhores respostas internacionais e nacionais a situações de deslocação interna e o respeito 
pelos direitos das pessoas internamente deslocadas (PID), muitas das quais se contam entre as pessoas mais vulneráveis 
do mundo. Visa também a promoção de soluções duradouras para as PID, através do retorno, da integração local ou 
da fixação noutro local do país.

Principais actividades do IDMC:
 Monitorizar e elaborar relatórios sobre deslocações internas; 
 Investigar, analisar e defender os direitos das PID; 
 Dar formação sobre a protecção das PID; 
 Contribuir para o desenvolvimento de guias e normas sobre protecção e assistência às PID.

Para mais informações, visitar o sítio do Centro de Monitorização de Deslocações Internas na Internet, em:  
www.internal-displacement.org
www.internal-displacement.org/kampala-convention

Centro de Monitorização de Deslocações Internas 
Concelho Norueguês para os Refugiados 
7-9 chemin de Balexert 
CH-1219 Châtelaine, Genebra 
Tel: +41 22 799 0700 
Fax: +41 22 799 0701 
idmc@nrc.ch 
http://www.internal-displacement.org

http://www.internal-displacement.org/kampala-convention
mailto:idmc@nrc.ch
http://www.internal-displacement.org

