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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Diretor: Rogger Alves Marinho 

 

Tenho vinte anos e nos dias do MINIONU estarei cursando o 5° período 

(2°/2013) de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais. Meu contato com simulações é bastante recente. Participei no 12° MINIONU 

como voluntário de logística, o que acabou sendo uma experiência muito prazerosa e 

interessante, mesmo com todo o trabalho demandado e executado. No 13° MINIONU, 

fui diretor assistente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (1982) – A Guerra 

das Malvinas. Participar desse comitê foi uma das melhores experiências que já tive em 

minha vida acadêmica até hoje. Fazer parte de uma equipe tão boa, unida, 

compromissada e competente, desenvolver um projeto ao longo de um ano e no final ter 

seu trabalho reconhecido através das palavras e olhares de seus delegados é algo que 

não tem preço. 

 No que tange o tema abordado neste comitê, acredito que esse será um assunto 

bastante debatido daqui a alguns anos nos fóruns internacionais. Tendo em vista que se 

trata de uma situação emergencial em que as populações insulares do Pacífico se 

encontram, há o risco de perder não apenas suas casas, seus elementos culturais e até 

mesmo sua nação. Espero que os senhores possam tirar dessa oportunidade o maior 

proveito possível, tendo em vista que as questões envolvendo refugiados ambientais 

estão altamente em evidência, inclusive aparecendo em questões de vestibular e redação 

de provas. 

 

Diretora Assistente: Letícia Maria Antunes do Carmo 

 

Tenho dezenove anos e durante o 14º MINIONU estarei cursando o 4º período 

de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Meu 

primeiro contato com simulações foi no 13º MINIONU, como voluntária do comitê 

G20. O que me proporcionou uma experiência incrível e extremamente enriquecedora, e 

fez com que eu desejasse fazer parte da simulação novamente. Quanto ao tema 

abordado, não há dúvidas de que é um assunto de grande importância e destaque no 

cenário internacional, portanto espero muita dedicação de todos os envolvidos, e que 

debates produtivos sejam realizados em outubro. Estarei sempre à disposição dos 



               

senhores para auxiliá-los caso qualquer dúvida surja durante a preparação para as 

discussões e nos dias de simulação. 

 

Diretor Assistente: Luiz Felipe Dias Pereira 

 

Durante o 14º MINIONU estarei cursando o terceiro período (2º/2013) do curso 

de Relações Internacionais da PUC Minas. Tenho dezenove anos e minha primeira 

experiência com simulações aconteceu em 2012, quando participei do 13º MINIONU 

como voluntário de logística; onde pude participar da organização do evento. Por nunca 

ter vivido a experiência de trabalhar em um comitê, espero aprender não apenas sobre o 

funcionamento deste, mas também sobre o tema abordado, para poder contribuir para o 

máximo aproveitamento de todos que participarão dos debates. 

 

Diretora Assistente: Vanessa Dias Alonso Taboada 

 

Tenho vinte e um anos, e nos dias da MINIONU estarei cursando o 4º período de 

Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Minha 

primeira participação em simulações foi no 12º MINIONU no setor de logística, desde 

então me apaixonei pelo projeto. Na 13ª edição não pude participar, pois estava fazendo 

intercâmbio, fiquei seis meses na África do Sul. Foi uma experiência fantástica onde 

passei a enxergar o mundo com outros olhos. Acho muito enriquecedor tanto pelo lado 

pessoal quanto acadêmico a participação no MINIONU, por se tratar de temas que são 

de extrema importância para o cenário internacional. 

 

 Portanto, é com muito prazer que a equipe do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados dá as boas vindas aos senhores delegados a mais um 

MINIONU, maior modelo intercolegial das Nações Unidas na América Latina. 

Aproveitamos para informar que além do blog oficial
1
 do comitê, possuímos também 

uma página no Facebook
2
 onde disponibilizaremos mais informações e curiosidades 

acerca do tema. A utilização de outras fontes é fortemente estimulada, porém 

gostaríamos de lembrar que nem todas as fontes são confiáveis. É justamente por isso 

que pedimos que, em caso de dúvida ou divergência em relação às informações, 

                                                 
1
 Blog oficial. Disponível em: <http://14minionuacnur2020.wordpress.com/> 

2
 Página oficial. Disponível em: <https://www.facebook.com/Acnur14Minionu> 

http://14minionuacnur2020.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Acnur14Minionu
http://14minionuacnur2020.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Acnur14Minionu


               

consultem o Diretor ou os Diretores Assistentes, ou considerem como válidas as 

informações contidas no blog do ACNUR (2020). Desse modo, aconselhamos a visita 

periódica ao blog oficial do comitê. No mais, estamos à disposição para eventuais 

dúvidas e desejamos a todos ótimos estudos! 

 

2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Nesta sessão abordaremos os principais pontos que os senhores devem saber 

acerca do tema em discussão. 

 

2.1 O reconhecimento da categoria de refugiado ambiental em 2019  

 

Antes de 2019, de acordo com o Estatuto do ACNUR, era considerada como 

refugiada toda pessoa que se encontrava fora de seu país de nacionalidade devido a um 

temor provocado por perseguição por razões de raça, religião ou nacionalidade; por 

pertencer a um determinado grupo social; ou por ter determinada opinião política. 

Portanto, são apontados quatro elementos para definir a condição de refugiado: (1) o 

indivíduo está fora do seu país de origem; (2) seu país de origem está incapacitado de 

proporcionar-lhe proteção ou de facilitar seu retorno; (3) esta incapacidade é atribuída a 

uma causa inevitável que provoca o deslocamento, e que esta causa seja por razões de 

nacionalidade, raça, opinião política, ou pertencimento a um grupo social; e, (4) que 

haja fundado receio ou temor (OLIVEIRA, 2010).  No passado, não era dado aos 

refugiados ambientais proteção material e jurídica posto que eles não se enquadravam 

no critério de seleção taxativa da definição de refugiado prevista no Tratado de Genebra 

sobre Refugiados. De modo geral, os deslocamentos causados por problemas ambientais 

eram vistos apenas sob o ponto de vista econômico e social, e poucas considerações 

eram feitas sob o ponto de vista jurídico (OLIVEIRA, 2010). 

Ao serem consultados sobre a possibilidade de reconhecer a categoria de 

refugiado ambiental, os governos internacionais alegavam que seu reconhecimento 

jurídico poderia causar uma desvalorização na proteção das demais categorias, haja 

vista a excepcionalidade dos deslocamentos causados por fatores ambientais. Além 

disso, esses governos observavam que tal reconhecimento também significaria adentrar 



               

na soberania
3
 dos Estados, pois a maioria dos deslocamentos populacionais forçados por 

problemas ambientais ocorrem dentro dos limites fronteiriços dos Estados, o que de 

antemão excluiria a proteção jurídica material da Convenção de Genebra de 1951
4
. 

Outro argumento utilizado pelos governos era de que o reconhecimento da categoria de 

refugiado ambiental poderia aumentar os deslocamentos populacionais, o que traria 

transtornos econômicos, sociais e políticos ao país que oferecesse refúgio (OLIVEIRA, 

2010). 

Porém, é preciso entender que todas essas alegações infringiam as declarações 

sobre direitos humanos e as proteções internacionais dadas aos povos, criando assim 

uma situação de discriminação e desigualdade. Como acima descrito, apesar de não se 

enquadrarem na definição de refugiados prevista na Declaração de Genebra de 1951, os 

refugiados ambientais necessitavam de um estatuto jurídico mundial que os 

reconhecesse, posto que somente ao serem reconhecidos como tais e amparados 

juridicamente, é que poderiam obter assistência humanitária para corrigir a situação de 

desamparo jurídico, econômico e social em que se encontram as vítimas da degradação 

ambiental mundial (OLIVEIRA, 2010). 

O reconhecimento da categoria de refugiado ambiental no direito internacional, 

no ano de 2019, veio por meio de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas
5
. Estabelecido o consenso entre os Estados membros da ONU a respeito da nova 

categoria, foi solicitado ao ACNUR, neste ano, uma reunião extraordinária para decidir 

as medidas que deverão ser adotadas para proteger as populações insulares do pacífico-

asiático, que são os indivíduos em situação de maior urgência quando se trata dos 

efeitos das mudanças climáticas e da elevação do nível dos oceanos e mares.  

Dessa forma, os Estados terão que oferecer asilo àquelas pessoas declaradas 

refugiados ambientais, proporcionando-lhes assistência social, econômica, psicológica, 

jurídica, e inclusão aos programas de socorro humanitário. Isto é, aplicar a eles o 

mesmo tratamento deferido aos refugiados políticos, tais como: repatriação voluntária 

ou retorno voluntário ao país de origem (caso haja a possibilidade), o reassentamento ou 

translado dos refugiados ambientais a um terceiro país distinto ao de asilo, e a 

integração local ou permanência no país que lhes deu refúgio. 

                                                 
3
Princípio em que o Estado exerce comando, controle e autonomia de suas decisões dentro de suas 

fronteiras; na esfera internacional, possui independência em relação aos demais Estados. 
4
 Ver “Anexo A”, p. 22. 

5
 A resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas em questão será disponibilizada aos 

delegados por meio do blog oficial do comitê. 



               

2.2 Os refugiados ambientais insulares do Pacífico-asiático 

 

Na medida em que os efeitos da mudança climática se intensificam, milhões de 

habitantes da costa pacífica do continente asiático e das comunidades insulares estão 

correndo sério risco. Muitos serão forçados a deixar seus lares na próxima metade do 

século devido à intensificação e o aumento da frequência de tempestades e inundações, 

aumento do nível do mar, e desertificação. As pequenas ilhas-estado com baixa altitude 

do Pacífico são as que mais correm risco; os residentes não só podem perder seus lares, 

mas sua nação por completo (BURKETT, 2011).   

De Bangladesh até Papua-Nova Guiné, a perda da terra natal já está ocorrendo e 

irá se intensificar devido aos desastres naturais repentinos e a intensificação das 

mudanças climáticas que estão causando mais danos e destruindo o habitat natural do 

homem. Todos os “Migrantes Ambientais” encaram realidades dolorosas, incluindo a 

perda de seu sustento e cultura, e da necessidade de adaptação no país ou comunidade 

que lhes oferece asilo. Mas aqueles que habitam as pequenas ilhas ainda encaram um 

risco mais alto: a permanente perda, não apenas da chance de retornar para casa, mas de 

seu próprio país de origem (BURKETT, 2011). 

O pacífico-asiático é uma das regiões mais prováveis de sofrer os pesados 

impactos da migração induzida pelas alterações climáticas devido às características 

naturais e geográficas da região. Além disso, é mais propensa a riscos ambientais, 

especialmente ciclones tropicais, mais vulnerável à elevação do nível dos mares e 

oceanos, devido às inúmeras ilhas minúsculas, grandes deltas, e a grande população 

costeira. A alta incidência de áreas densamente povoadas dessa região pode agravar as 

consequências de eventos relacionados ao clima. Somente em Bangladesh, por exemplo, 

a população migrante decorrente das mudanças do clima pode superar todos os números 

dos demais refugiados ao redor do mundo (BURKETT, 2011). 

Essa região do Pacífico precisa se preparar, agora, para a possibilidade de uma 

massiva migração induzida pelas mudanças climáticas. Embora o número da população 

deslocada das regiões insulares possa parecer pequeno, as consequências da alteração do 

clima para os pequenos países insulares são grandes. Para alguns desses países, essas 

mudanças do clima ameaçam sua própria existência e, assim, requer soluções de curto-

prazo. As respostas imediatas à situação estão calcadas no grande potencial de 

desenvolvimento de soluções duradouras para a migração climática forçada em toda 

região (BURKETT, 2011). 



               

3 O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados  

 

Com a descolonização afro-asiática e a formação de novos Estados, muitos 

indivíduos ficaram juridicamente desamparados, ou seja, não possuíam mais um 

governo a que recorrer e exigir seus direitos de cidadãos. Outros eram verdadeiramente 

vítimas de seus Estados, sofrendo perseguições e diversos tipos de violência. Diante 

desse quadro, o número de refugiados sofreu um aumento significativo e exigiu que 

uma tutela internacional fornecesse auxílio não só humanitário, mas político e jurídico 

(ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS..., 2012). 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) surgiu 

nesse contexto, tendo sido criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) 

em 14 de dezembro de 1950 para proteger e assistir às vítimas de perseguição, da 

violência e da intolerância. Desde então, já ajudou mais de 50 milhões de pessoas e 

ganhou duas vezes o Prêmio Nobel da Paz (1954 e 1981). Hoje, é uma das principais 

agências humanitárias do mundo, e sua sede fica em Genebra, na Suíça (BREVE 

HISTÓRICO..., 2012). 

Como organização humanitária, apolítica
6
 e social, o ACNUR tem dois objetivos 

básicos, a saber: proteger homens, mulheres e crianças refugiadas e buscar soluções 

duradouras que os permitam reconstruir suas vidas com paz e dignidade. Nesse sentido, 

o ACNUR pode ajudar oferecendo três soluções para os refugiados (BREVE 

HISTÓRICO..., 2012):  

 

• Repatriação voluntária: sendo a solução duradoura escolhida pela maioria dos 

refugiados, a repatriação voluntária requer o comprometimento total por parte do país 

de origem com a reintegração da sua própria população, para que esse processo se dê 

com segurança e dignidade. A repatriação voluntária também necessita do apoio 

contínuo da comunidade internacional na crucial fase pós-conflito, para assegurar um 

ambiente estável àqueles que tomam a brava decisão de voltar para casa e reconstruir 

suas vidas. Na prática, o ACNUR promove e facilita, de várias formas, a repatriação 

voluntária, incluindo a organização de visitas ao país de origem por parte dos 

refugiados, para que estes possam verificar as condições de repatriação, divulgação de 

informação atualizada sobre o país e região de origem dos refugiados e engajamento em 

                                                 
6
 Apolítica, significa que a Organização não possui um caráter político que norteei suas ações. Ou seja, os 

interesses unilaterais dos Estados, e os jogos políticos que os mesmos fazem para garantir seus interesses, 

são deixados de fora das diretrizes da Organização.  



               

atividades de paz e reconciliação, promoção de moradia e restituição de propriedades, 

além de apoio legal e assistência aos retornados (REPATRIAÇÃO VOLUNTÁRIA..., 

2013). 

 

• Integração local: Milhões de refugiados ao redor do mundo vivem ano após ano com 

pouca esperança de retornar ao seu país de origem. Alguns não podem voltar para casa 

porque seus países estão envolvidos em conflitos intermináveis ou, mais 

frequentemente, por temerem ser perseguidos quando retornarem. Nos casos em que a 

repatriação voluntária não é uma opção viável, encontrar um lar no país de asilo e 

integrar-se na comunidade local pode se configurar uma solução duradoura ao refugiado 

e a oportunidade de recomeçar sua vida. A integração local é um processo complexo e 

gradual que compreende dimensões jurídicas, econômicas, sociais e culturais distintas, 

mas relacionadas entre si, e que impõe demandas consideráveis, tanto do indivíduo 

quanto da sociedade que o recebe. Em muitos casos, este processo termina com a 

naturalização do refugiado no país de asilo (INTEGRAÇÃO LOCAL..., 2013). 

 

• Reassentamento em um terceiro país: Alguns refugiados não podem voltar para casa 

ou não estão dispostos a fazê-lo, pois teriam de enfrentar perseguições contínuas. 

Muitos, inclusive, vivem em situações perigosas ou têm necessidades específicas que 

não podem ser resolvidas nos países onde buscaram proteção. Em tais circunstâncias, o 

ACNUR ajuda a reassentar refugiados em um terceiro país, como a única solução 

segura e viável. Apenas um pequeno número de países participa dos programas de 

reassentamento do ACNUR. Os Estados Unidos são o principal país de reassentamento 

em todo o mundo, enquanto que Austrália, Canadá e os Países Nórdicos também 

aceitam um considerável número de reassentados todos os anos. Nos últimos anos, 

houve um aumento do número de países da Europa e da América Latina envolvidos 

com os reassentamentos, o que inclui Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. O 

país de reassentamento proporciona aos refugiados proteção jurídica e física, incluindo 

acesso a direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais sob as mesmas bases 

dos seus cidadãos nacionais. Estes países também devem permitir que os refugiados 

tornem-se cidadãos naturalizados (REASSENTAMENTO..., 2013). 

 

O Alto Comissariado também promove acordos internacionais sobre refugiados, 

supervisiona o cumprimento do direito internacional e proporciona ajuda material, 



               

como: alimentos, água, acomodações e cuidados médicos. Atualmente, o ACNUR, por 

meio de seus quase 300 escritórios em 121 países, protege mais de 20 milhões de 

pessoas. Seus programas são financiados por contribuições voluntárias, em sua maioria 

por parte dos governos. O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados é o 

indivíduo responsável pela agência, e é eleito através da Assembleia Geral das Nações 

Unidas (AGNU). O tempo de mandato do Alto Comissário é decidido também pela 

própria AGNU (O ALTO COMISSÁRIO, 2013).  

 

3.1 O Comitê Executivo (ExCom) 

 

O Comitê Executivo (ou ExCom, na sigla em inglês) do ACNUR é um órgão 

subsidiário da AGNU, criado em 1958. Atualmente, é formado por 85 Estados 

membros, que são eleitos por um processo em que participam a Assembleia Geral e o 

Conselho Econômico e Social (ECOSOC). O ExCom foi criado para ter as seguintes 

funções:  

a) dar diretrizes ao Alto Comissariado sobre o uso do fundo das Nações Unidas 

para os Refugiados (UNREF);  

b) aconselhar o Alto Comissariado, quando solicitado, sobre o exercício de suas 

funções;  

c) aconselhar o ACNUR no que diz respeito à prestação de assistência 

internacional para solucionar problemas específicos com refugiados;  

d) autorizar o Alto Comissariado a fazer pedidos de fundos à comunidade 

internacional;  

e) aprovar projetos para a assistência de refugiados;  

f) dar diretrizes ao Alto Comissariado sobre o uso dos fundos de emergência (O 

COMITÊ EXECUTIVO..., 2012). 

 

O Comitê Permanente, ou subcomitê do ACNUR, reúne-se várias vezes por ano 

e realiza reuniões informais com os membros do ExCom para que os temas cheguem já 

desenvolvidos à reunião anual. Assim, o Comitê Executivo finaliza e vota basicamente 

dois tipos de textos
7
: as Conclusões, que tratam principalmente de temas de proteção 

                                                 
7
 É necessário esclarecer que no ACNUR (2020) os senhores desenvolverão e votarão resoluções que 

contenham tanto conclusões, quanto decisões acerca do tema em discussão. Não é necessário elaborar 

dois tipos de textos separadamente. 



               

internacional e estabelecem as diretrizes gerais que deverão ser seguidas pelo Alto 

Comissariado nas missões; e as Decisões, textos de revisão do uso dos fundos e dos 

programas (O COMITÊ EXECUTIVO..., 2012). 

 

4 MUDANÇAS NO CLIMA 

 

A Terra sempre sofreu o processo natural de variação do clima, porém estamos 

agora diante da possibilidade de uma mudança climática irreversível em um futuro 

próximo. O aumento dos gases que causam o efeito estufa
8
, advindos do processo 

industrial tem acelerado o efeito estufa. Esses gases formam uma espécie de “cobertor” 

ao redor da Terra, impedindo o calor do sol de deixar a atmosfera. O aumento dos gases 

que causam o efeito estufa está provocando um aquecimento adicional da superfície da 

Terra e da atmosfera. Uma consequência direta disto é o aumento do nível do mar, 

devido à expansão térmica dos oceanos (a água se expande quando aquecida), induzindo 

o derretimento dos mantos de gelo enquanto a superfície do globo sofre com o aumento 

de temperatura. Os mais de dois mil cientistas do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC) fazem uma projeção do aumento da média da temperatura 

global de 1,4 a 5,8 °C de 1990 a 2100. Isso resultará em um aumento médio do nível 

dos oceanos de 5 milímetros anualmente nos próximos 100 anos. Consequentemente, a 

mudança climática causada pela ação do homem terá efeitos nocivos aos ecossistemas, 

sistemas sociais e financeiros, e na qualidade de vida do ser humano (A CITIZEN’S 

GUIDE TO..., 2013).  

Medidas históricas das emissões de gases de efeito estufa identificam, 

claramente, os países industrializados como sendo os contribuintes mais significativos 

das mudanças climáticas induzidas pela ação humana. Ao longo dos últimos 150 anos, 

economias industriais têm perpetuado um aumento das emissões de gases de efeito 

estufa, principalmente dióxido de carbono (CO²), que resultou da geração de energia, 

processamento e extração de minerais, agricultura industrial e transportes motorizados. 

Enquanto os Estados Unidos foram responsáveis por 29% das emissões de gases de 

efeito estufa do mundo, entre 1850 e 2000, a Austrália continua a ser o maior emissor 

de gases de efeito estufa por habitante no mundo industrializado. No ano 2000, as 

emissões domésticas da Austrália foram em média 6,7 toneladas de CO² por pessoa. Em 

                                                 
8
 O efeito estufa é um processo que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha emitida pela 

superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência disso, 

o calor fica retido, não sendo libertado para o espaço. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_infravermelha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera


               

contraste com estes números, para estabilizar a mudança climática estima-se que cada 

pessoa possuiria direito a 1,4 toneladas de CO² por ano. Número significativamente 

menor do que o australiano produz agora (A CITIZEN’S GUIDE TO..., 2013). 

 

5 CONSEQUÊNCIAS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

É amplamente aceito na comunidade científica que a mudança climática levará à 

progressiva e rápida mudança ecológica. Os impactos dessas alterações, que incluem o 

aumento de secas, desertificação e elevação do nível do mar, juntamente com a 

ocorrência mais frequente de eventos meteorológicos extremos, vão acarretar em um 

aumento do número de refugiados ambientais em todo o mundo. Na determinação de 

quais nações são mais prováveis para enfrentar o deslocamento de seus cidadãos, uma 

complexa avaliação de vulnerabilidade geográfica do país às mudanças climáticas e 

também de suas estruturas sociais, econômicas e políticas devem ser consideradas (A 

CITIZEN’S GUIDE TO..., 2013). 

Lar de vinte e dois Estados insulares, e com uma população combinada de cerca 

de sete milhões de pessoas, o Pacífico é considerado uma das regiões de maior 

diversidade cultural do mundo. Muitos povos indígenas das Ilhas do Pacífico têm vivido 

na região há mais de 10.000 anos. Esses povos são uns do que menos contribuem para 

as emissões globais de gases de efeito estufa, emitindo cerca de 0,06% das emissões 

mundiais. No entanto, o IPCC declarou que eles correm três vezes mais risco com as 

consequências das mudanças climáticas do que os países do hemisfério norte (A 

CITIZEN’S GUIDE TO..., 2013). 

 

5.1 Segurança alimentar 

 

Com o aumento repentino da maré, as plantações ficam alagadas, o que causa a 

sua destruição, prejudica e aniquila a economia local. Além disso, quando o nível do 

mar volta ao normal, os problemas duplicam-se, pois a terra fica salgada e a vegetação 

seca. Em adição, há o aumento da incidência do branqueamento dos corais
9
 devido ao 

aumento da temperatura dos oceanos, o que leva a uma desestabilização na pesca. Os 

recifes de coral proporcionam um ambiente para a pesca de subsistência por todo o 

                                                 
9
 O branqueamento do coral é a morte dos pólipos responsáveis pela construção dos recifes de coral, 

devido a problemas ambientais, como a mudança do clima. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lipo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a_do_clima


               

Pacífico, especialmente a pesca costeira e são, portanto, fundamentais para a 

sobrevivência dos pequenos Estados insulares (A CITIZEN’S GUIDE TO..., 2013). 

 

5.2 Segurança da água 

 

A água da chuva é a principal fonte de água doce para muitos pequenos Estados 

insulares do Pacífico, incluindo Tuvalu, Kiribati e as Ilhas Cook. Em muitos desses 

Estados insulares, a escassez de água tem ocorrido por meio de padrões de chuva cada 

vez mais variados. A seca em Papua Nova-Guiné, nos Estados Federados da 

Micronésia, Ilhas Marshall, e Fiji é consequência direta das alterações climáticas e das 

condições oceânicas. Contribuindo para a insegurança em relação à disponibilidade de 

água potável, as reservas subterrâneas de água doce do Pacífico também estão 

mostrando sinais de vulnerabilidade às mudanças climáticas (A CITIZEN’S GUIDE 

TO..., 2013).Nos atóis de coral, uma fina camada subterrânea de água doce que fica 

localizada acima da lente de água salgada
10

, é usada como um reservatório de água 

doce. Essas reservas subterrâneas estão ameaçadas pela redução da precipitação devido 

às alterações do clima, assim como as elevações oceânicas (A CITIZEN’S GUIDE 

TO..., 2013). 

 

 

Fonte: HOSE MANUFACTURERS, 2013. 

 

5.3 Aumento de doenças 

 

As temperaturas mais elevadas levam ao aumento da incidência de malária. Nas 

terras altas de Papua Nova-Guiné e Ilhas Salomão, que anteriormente eram muito frias 

                                                 
10

 Termo traduzido livremente do inglês “Saltwater lens”. 



               

para os mosquitos sobreviverem, tem havido relatos da incidência de malária. Além 

disso, os ciclos do El Niño
11

 propiciam o desenvolvimento da cólera, nos últimos anos 

tem havido surtos da doença nos Estados Federados da Micronésia e Ilhas Marshall (A 

CITIZEN’S GUIDE TO..., 2013). 

 

5.4 Infraestrutura e perda de território 

 

Anteriormente atribuída ao desenvolvimento costeiro insustentável, a erosão de 

encostas é cada vez mais causada pelas tempestades e a ação das ondas. Isso é de 

particular interesse dos Estados insulares que possuem grande parte de sua extensão 

localizada em áreas costeiras. Há relatos de perdas de bancos de areia e costas em 

Tuvalu e nas Ilhas Carteret desde a década de 1960. Algumas ilhas em Fiji recuaram 30 

m nos últimos 70 anos. Além disso, estradas costeiras, pontes e plantações estão 

sofrendo com a crescente erosão, mesmo em ilhas que não experimentaram o 

desenvolvimento costeiro inadequado. Além disso, o aumento da ocorrência do clima 

extremo; como as tempestades mais intensas e o aumento de inundações estão 

impactando na habitação dos nativos e na infraestrutura dos locais públicos, como 

escolas e hospitais, além de ameaçarem locais que carregam símbolos e crenças 

significativos para a cultura local. Como forma de tentar conter essa ameaça em Majuro, 

capital das Ilhas Marshall, por exemplo, diques foram construídos para tentar proteger a 

infraestrutura existente e tentar deter o impacto da erosão (A CITIZEN’S GUIDE TO..., 

2013). 

 

5.5 Elevação do nível do mar 

 

De acordo com o IPCC, o nível do mar está previsto para aumentar em todo o 

mundo por volta de 0,09 a 0,88 metros entre 1990 e 2100. Em tais cenários, a população 

insular do Pacífico está de 6 a 8 vezes mais vulnerável a sofrer com as inundações 

costeiras do que as pessoas na Austrália e Nova Zelândia. Isto não é surpreendente, 

dado que o Pacífico inclui os menores países em dimensão territorial e que possuem as 

menores altitudes no mundo. Combinado com sua alta densidade populacional, isto 

significa que os povos do Pacífico são extremamente vulneráveis ao aumento do nível 

                                                 
11

 Os fenômenos El Niño são alterações significativas de curta duração (12 a 18 meses) na distribuição 

da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, com profundos efeitos no clima. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pac%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima


               

do mar. O Ex-vice-primeiro-ministro de Tuvalu e Ex-ministro das Finanças do 

Planejamento Econômico, o Sr. Lagitupu Tuilimu, afirmou, em 2001, que os cientistas 

previram que países como Tuvalu serão totalmente submersos em cerca de 50 anos (A 

CITIZEN’S GUIDE TO..., 2013). 

 Exemplos de possíveis impactos do aumento do nível do mar podem ser 

observados em todo o mundo. Em Bangladesh, cerca de metade da população do país 

vive em áreas com menos de cinco metros acima do nível do mar. Do mesmo modo, um 

aumento de um metro do nível do mar iria afetar 67% da população dos Países Baixos. 

As megacidades de Londres, Xangai, Hamburgo, Bangkok, Jacarta, Mumbai, Manila, 

Buenos Aires e Veneza são todas construídas em áreas costeiras e de baixa altitude. A 

cidade de Manhattan, em Nova York, é outro exemplo de ilha que está sob ameaça do 

aumento do nível do mar (A CITIZEN’S GUIDE TO..., 2013). 

 

6 A CATEGORIA DE ACESSO DO PACÍFICO
12

 (PAC) 

 

A mudança climática já está tendo efeitos desastrosos sobre os seres humanos 

em todo o mundo, como pode ser visto na pequena ilha de Tuvalu. Moradores foram 

obrigados a fugir de suas casas, em busca de um ambiente menos vulnerável. Como 

refugiados ambientais, essas pessoas precisam da ajuda de países como a Austrália, para 

oferecer refúgio dos impactos da mudança climática (A CITIZEN’S GUIDE TO..., 

2013). 

A Categoria de Acesso do Pacífico (PAC) é um acordo de imigração firmado em 

2001, entre os governos de Tuvalu, Fiji, Kiribati, Tonga e Nova Zelândia, para que os 

refugiados ambientais, que foram deslocados de suas casas pelos efeitos da mudança do 

clima, possam ser realocados em um ambiente menos vulnerável. Cada país possui uma 

quota de cidadãos que podem ter uma residência garantida na Nova Zelândia a cada 

ano. O PAC permite 75 moradores de Tuvalu e 75 moradores de Kiribati, enquanto que 

Tonga e Fiji possuem uma quota de 250 habitantes (A CITIZEN’S GUIDE TO..., 

2013).  

Após a recusa do governo australiano em aceitar quaisquer refugiados 

ambientais de Tuvalu, Nova Zelândia concordou em aceitar a população inteira do país, 

composta por cerca de 11.000 tuvaluanos. Embora as políticas de imigração da Nova 
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Zelândia sejam muito mais favoráveis, em relação aos refugiados ambientais, do que as 

políticas australianas, os habitantes insulares do Pacífico ainda enfrentam uma série de 

obstáculos para conseguirem uma área mais segura (A CITIZEN’S GUIDE TO..., 

2013). 

O cidadão requerente deve cumprir uma série de requisitos pré-estabelecidos 

antes de se enquadrar no PAC. Esses requisitos excluem parte da população de Tuvalu, 

por exemplo, ao estabelecer que: 

 

 Os requerentes devem possuir o status de cidadão de Kiribati, Tonga, Tuvalu 

ou Fiji; 

 Possuir idade entre 18 e 45 anos; 

 Possuir um nível aceitável de oportunidade de emprego na Nova Zelândia; 

 Possuir um nível satisfatório de fluência em inglês; 

 Possuir uma renda mínima, caso o requerente tenha algum dependente; 

 E possuir uma saúde boa e um histórico de bons antecedentes criminais 

(PACIFIC ACCESS CATEGORY..., 2013). 

Em resumo, isso significa que os idosos e os pobres - os mais vulneráveis - 

podem ter problemas para serem aceitos como candidatos principais. Além disso, uma 

oferta "aceitável" de trabalho é definida como: permanente, em tempo integral, genuína 

e paga por um salário ou remuneração. Considerando a sua localização e nível de acesso 

aos recursos necessários, tuvaluanos podem ter dificuldade em conseguir emprego na 

Nova Zelândia, antes de chegar ao país, excluindo-os do acesso ao programa (A 

CITIZEN’S GUIDE TO..., 2013). 

 

7 POSIÇÃO DOS PRINCIPAIS PAÍSES  

 

No âmbito internacional, cada Estado desenvolve e possui suas próprias 

diretrizes de política externa de acordo com seus interesses, características internas e o 

contexto internacional em que está inserido. Com a aproximação da reunião 

extraordinária do ACNUR devemos, portanto, conhecer o posicionamento dos países 

que estarão presentes na reunião acerca do tema em discussão. O Guia de Estudos foi 

elaborado pensando na capacitação dos senhores em relação às informações disponíveis. 

A posição de cada país será divulgada no blog oficial do nosso comitê, portanto é 

necessário o acesso dos senhores a essa ferramenta para estudo. 



               

7.1 Austrália 

 

A Comunidade da Austrália tem, ao longo do tempo, mantido distância dos 

problemas e consequências das alterações climáticas que seus pequenos países vizinhos 

têm sofrido nos últimos anos. Em 2000, o governo de Tuvalu apelou aos governos da 

Austrália e Nova Zelândia para dar refugio aos residentes tuvaluanos, caso o nível do 

mar alcançasse o ponto no qual a evacuação da população fosse essencial. O governo 

australiano, no entanto, recusou-se a implantar um programa de concessão de refugiados 

ambientais que favorecesse os tuvaluanos. Em resposta à crise de Tuvalu, o ex-ministro 

da Imigração australiano, Phillip Ruddock, afirmou que aceitar refugiados ambientais 

do país seria "discriminatório". Com relação à resposta da Austrália, o oficial Sênior de 

Tuvalu, Sr. Paani Laupepa, expressou que enquanto a Nova Zelândia vinha ajudando 

seus vizinhos, "a Austrália, por outro lado, tem batido a porta na nossa cara" (A 

CITIZEN’S GUIDE TO..., 2013). No entanto, com o reconhecimento da categoria dos 

refugiados ambientais e por ser o principal país da Oceania, a comunidade internacional 

vem pressionando o governo australiano para a adoção de políticas que auxiliem e 

ajudem os países insulares do Pacífico afetados pelas alterações no clima. 

 

7.2 Nova Zelândia 

 

Ao contrário da Austrália, a Nova Zelândia tem desempenhando um papel 

pioneiro nas questões relacionadas aos refugiados ambientais do Pacífico, até mesmo 

antes do reconhecimento da categoria, em 2019, pelo Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. A Categoria de Acesso do Pacífico (PAC), programa desenvolvido em 

parceria entre o país e os governos de Tuvalu, Fiji, Kiribati e Tonga, é considerado um 

exemplo de esforço e de ajuda aos refugiados ambientais. No entanto, o programa 

detém alguns “furos”, como, por exemplo, a exclusão do benefício à parcela da 

população idosa ou com pouca escolaridade. Deve-se, portanto, considerar a iniciativa 

neozelandesa e o PAC como ponto de partida para futuras propostas de solução do 

problema, verificando até mesmo, quem sabe, a possibilidade de uma expansão do 

PAC. 

 

 

 



               

7.3 Países insulares 

 

De todo o globo, a região que necessita de uma resposta mais imediata à questão 

das mudanças no clima é a do chamado pacífico-asiático. Devido à suas características 

geográficas de baixa altitude em relação ao nível do mar, a região sofre com as 

inundações e com risco iminente de ter seu arquipélago “engolido” pelo oceano, devido 

ao aumento nível das águas graças ao derretimento das geleiras. Além do aumento do 

nível do mar, os ventos fortes, e a maior frequência de ciclones, inundações e ondas de 

maré, culturas de plantas e vegetais, e aldeias inteiras foram destruídas, ameaçando a 

saúde e a vida dos habitantes (A CITIZEN’S GUIDE TO..., 2013). 

O pedido principal é para que os outros países levem a sério a questão da 

mudança do clima, tomando ações responsáveis, quando necessário. Isto é claramente 

destacado com o discurso do governador-geral Sir Tomasi Puapua, de Tuvalu, para a 

57ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2002: "Considerar-nos como 

refugiados ambientais não é o que Tuvalu procura no longo prazo. Queremos que as 

ilhas de Tuvalu e nossa nação permaneçam e não sejam submersas em consequência da 

ganância e do consumo descontrolado dos países industrializados. Queremos que os 

nossos filhos cresçam da maneira que crescemos, em nossas próprias ilhas e em nossa 

própria cultura" (A CITIZEN’S GUIDE TO..., 2013). Portanto, no presente momento, o 

que a sociedade insular do Pacífico aguarda são o apoio e amparo da sociedade 

internacional e sua ação rápida e eficaz frente aos problemas enfrentados, já que 

segundo a previsão de cientistas e estudiosos, essas ilhas começarão a desaparecer a 

partir do ano de 2050. 

 

8 QUESTÕES RELEVANTES PARA DISCUSSÃO 

 

No que tange às questões relevantes para discussão, os senhores deverão ter em 

mente as consequências do crescente número de pessoas afetadas nas regiões insulares 

do Pacífico, graças à mudança climática e o aumento do nível do mar, além de outros 

problemas que passam a coexistir, agravando ainda mais a situação de precariedade e 

abandono na qual se encontram esses indivíduos. De um modo geral, pode-se dizer que 

esses problemas são, entre outros:  

 O aumento no número de dificuldades nas áreas de saúde, educação e 

alimentação;  



               

 Os países mais pobres serão afetados mais diretamente, devido ao fato de não 

possuírem reservas econômicas e não existir um sistema mínimo tecnológico 

para lhes dar proteção contra as constantes e bruscas alterações climáticas;  

 O aumento progressivo do número de pessoas miseráveis, em consequência das 

catástrofes ambientais;  

 O desaparecimento e a descaracterização de culturas, etnias e sociedades 

organizadas há séculos em determinadas regiões; e,  

 O abalo diretamente dos direitos humanos fundamentais. 

Deverão, portanto, propor soluções para as questões acima salientadas. 

Questionando: 

 Quais os meios para a retirada das populações insulares das áreas de risco? 

 Quais seriam os países a oferecer asilo a essas populações?  

 Como esses países deverão se preparar para receber esses refugiados?  

 Como estabelecer uma forma de prover uma vida digna aos refugiados? 
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES 

 

Na tabela a seguir cada representação do comitê é classificada quanto ao nível de 

demanda que será exigido do delegado, numa escala de 1 a 3. Notem que não se trata 

de uma classificação de importância ou nível de dificuldade, mas do quanto cada 

representação será demandada a participar dos debates neste comitê. Esperamos 

que essa relação sirva para auxiliar as delegações na alocação de seus membros, 

priorizando a participação de delegados mais experientes nos comitês em que a 

representação do colégio for mais demandada. 

 

Legenda 
 

 

 

Representações frequentemente demandadas a 

tomar parte nas discussões 

 

 

 

Representações medianamente demandadas a 

tomar parte nas discussões 

 

 

 

Representações pontualmente demandadas a 

tomar parte nas discussões 

 

 

REPRESENTAÇÃO DEMANDA 

1. África do Sul 
 

2. Alemanha 
 

3. Argentina 
 

4. Austrália 
 

5. Bangladesh 
 

6. Brasil 
 

7. Chile 
 

8. China 
 

9. Colômbia 
 



               

REPRESENTAÇÃO DEMANDA 

10.  Congo 
 

11.  Coreia do Sul 
 

12.  Costa do Marfim 
 

13.  Costa Rica 
 

14.  Egito 
 

15.  Espanha 
 

16.  Estados Unidos da América 
 

17.  Etiópia 
 

18.  Fiji 
 

19.  Filipinas 
 

20.  França 
 

21.  Gana 
 

22.  Grécia 
 

23.  Ilhas Marshall 
 

24.  Ilhas Salamão 
 

25.  Índia 
 

26. Irã 
 

27.  Irlanda 
 

28.  Israel 
 

29.  Japão 
 



               

REPRESENTAÇÃO DEMANDA 

30. Jordânia 
 

31.  Kiribati 
 

32.  Líbano 
 

33.  Madagascar 
 

34.  Maldivas 
 

35.  México 
 

36.  Moçambique 
 

37.  Nigéria 
 

38. Nova Zelândia 
 

39.  Papua-Nova Guiné 
 

40.  Polinésia Francesa 
 

41.  Quênia 
 

42.  Reino Unido 
 

43.  Rússia 
 

44.  Somália 
 

45.  Suíça 
 

46.  Tailândia 
 

47.  Tanzânia 
 

48.  Tonga 
 

49.  Turquia 
 



               

REPRESENTAÇÃO DEMANDA 

50.  Tuvalu 
 

51.  OCHA 
 

52.  ONU HABITAT Fukuoka 
 

53.  PNUD 
 

54.  PNUMA 
 

55.  Imprensa 
 

 



               

ANEXOS 

 

ANEXO A – O QUE A CONVENÇÃO DE 1951? 

 

Seguindo decisão da Assembleia Geral de 1950 (Resolução n. 429 V), foi 

convocada em Genebra, em 1951, uma Conferência de Plenipotenciários das Nações 

Unidas para redigir uma Convenção regulatória do status legal dos refugiados. Como 

resultado, a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados foi adotada 

em 28 de julho de 1951, entrando em vigor em 22 de abril de 1954.  

A Convenção consolida prévios instrumentos legais internacionais relativos aos 

refugiados e fornece a mais compreensiva codificação dos direitos dos refugiados a 

nível internacional. Ela estabelece padrões básicos para o tratamento de refugiados – 

sem, no entanto, impor limites para que os Estados possam desenvolver esse tratamento. 

A Convenção deve ser aplicada sem discriminação por raça, religião, sexo e país 

de origem. Além disso, estabelece cláusulas consideradas essenciais às quais nenhuma 

objeção deve ser feita. Entre essas cláusulas, incluem-se a definição do termo 

“refugiado” e o chamado princípio de non-refoulement (“não-devolução”), o qual define 

que nenhum país deve expulsar ou “devolver” (refouler) um refugiado, contra a vontade 

do mesmo, em quaisquer ocasiões, para um território onde ele ou ela sofra perseguição. 

Ainda, estabelece providências para a disponibilização de documentos, incluindo 

documentos de viagem específicos para refugiados na forma de um “passaporte”.  

Ao passo que antigos instrumentos legais internacionais somente eram aplicados 

a certos grupos, a definição do termo “refugiado” no Artigo 1º foi elaborada de forma a 

abranger um grande número de pessoas. No entanto, a Convenção só abrange eventos 

ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951. 

A Convenção é um dos principais instrumentos internacionais estabelecidos para 

a proteção dos refugiados e seu conteúdo é altamente reconhecido internacionalmente. 

A Assembleia Geral tem frequentemente chamado os Estados a ratificar esses 

instrumentos e incorporá-los à sua legislação interna. A ratificação também tem sido 

recomendada por várias organizações, tal como o Conselho da União Europeia, a União 

Africana e a Organização dos Estados Americanos.  

De acordo com o seu Estatuto, é de competência do Alto Comissariado das 

Nações Unidas promover instrumentos internacionais para a proteção dos refugiados e 

supervisionar sua aplicação. Ao ratificar a Convenção e/ou o Protocolo, os Estados 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf


               

signatários aceitam cooperar com o ACNUR no desenvolvimento de suas funções e, em 

particular, a facilitar a função específica de supervisionar a aplicação das provisões 

desses instrumentos. 

 

Fonte: ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS 

(ACNUR). O que é a Convenção de 1951. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/o-que-e-a-convencao-de-1951/>. 

Acesso em: 27 abr. 2013. 

http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/o-que-e-a-convencao-de-1951/


               

ANEXO B – MAPA DA REGIÃO DO PACÍFICO-ASIÁTICO 

 

  



               

ANEXO C – PERGUNTAS FREQUENTES  

 

1. Eu vou ter que apresentar o meu Documento de Posição Oficial (DPO)?  

 

Não. O DPO deverá ser entregue à mesa diretora no primeiro dia de debates, e não 

precisa ser declamado, interpretado, justificado, discutido ou avaliado.  

 

2. Eu posso ir contra a política externa do meu país?  

 

Não. Durante os debates, é natural surgirem algumas questões que os delegados não têm 

certeza do posicionamento de seu país. Nessas situações, é importante perguntar à mesa 

diretora (através de bilhetes, principalmente). Além disso, a mesa diretora, de uma 

forma geral, também “dá um toque”, no caso de algum delegado se afastar muito de sua 

política externa. Para evitar confusões ou despreparos nesse sentido, só há um remédio: 

pesquisa. Estudem bastante e estejam preparados.  

 

3. O que é uma crise?  

 

Um determinado comitê pode encontrar-se em situação de crise quando declarado pela 

mesa diretora, em função de algum acontecimento urgente ou imprevisto, de grande 

importância, que diga respeito ao tema das discussões. Enquanto estiver em crise, um 

comitê estará, para todos os efeitos, isolado. Isso significa que ninguém poderá entrar 

ou sair da sala enquanto a questão de urgência não for resolvida.  

 

4. Eu preciso ir de roupa social?  

 

O MINIONU não obriga nenhum delegado a se vestir de determinada forma. Ainda 

assim, lembrem-se: para todos os efeitos, vocês, delegados, são representantes 

importantes do sistema internacional. Portanto, para representar melhor o ambiente 

diplomático em que estaremos simulando, recomendamos que todos utilizem trajes 

formais. Para os meninos, o bom e velho terno e gravata é sempre uma boa opção, 

enquanto para as meninas, terninhos e tailleurs caem muito bem. Lembrando que 

decotes excessivos e saias muito curtas não são condizentes com o ambiente 



               

diplomático. Caso não possa comparecer de roupa social, se vista discretamente: bonés, 

bermudões, roupas largas e acessórios escandalosos são desnecessários.  

 

5. Eu posso me vestir de acordo com a minha representação?  

 

Pode. Inclusive, caso seja possível, encorajamos que delegados incorporem aos seus 

visuais, elementos típicos da cultura de seus países. É sempre muito legal ver delegados 

com vestimentas e adornos típicos de determinadas regiões do mundo. 

 

6. O meu país é pequeno e não tem nada a ver com o tema do comitê. O que eu faço?  

 

Com certeza, existem representações mais importantes do que outras em determinados 

tópicos. Mas nem por isso as demais delegações tornam-se insignificantes. Existem 

várias formas de articular países pequenos nos debates. Muitas vezes, você poderá 

apoiar e argumentar a favor das decisões de um país aliado mais forte, ou tentar 

convencer outros delegados a adotar medidas que o seu país considera importantes, etc. 

Lembre-se: a sua delegação não existe por acaso. Sempre existem maneiras de 

participar. 

 

Fonte: Blog oficial do Comitê para o Desarmamento e Segurança Internacional. 

Disponível em:< http://dsi13minionu.wordpress.com/perguntas/>. Acesso em 19 jan. 

2013. 

 


