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RESUMO  
 

A atual crise migratória que recai sobre a Europa clama por soluções humanitárias 
para o amparo dos refugiados que adentram o continente. Cidades situadas ao sul 
da Itália, tais como Camini, Riace e Palermo, foram recompensadas generosamente 
pela atitude honrosa de acolhimento dos necessitados: além de reaquecerem sua 
economia, eles trouxeram vida às suas cidades, antes condenadas à extinção 
devido ao êxodo para grandes centros urbanos. É salutar que esta atitude seja 
considerada como uma valiosa alternativa dentre uma gama de medidas a serem 
tomadas diante da crise que se apresenta. Mostra-se urgente a aceitação de uma 
distribuição mais justa dos encargos na Europa quanto aos refugiados, e a União 
Europeia precisa criar mecanismos de imigração regular, para além de um sistema 
de asilo sobrecarregado – e em parte desvirtuado. 
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ABSTRACT 
 

The current migratory crisis in Europe calls for humanitarian solutions to the refugees 
who enter into the continent. Cities in south Italy, such as Camini, Riace and 
Palermo, were generously rewarded for the honorable attitude of welcoming the 
needy people: not only they revived their economy, but also brought life to their cities, 
once doomed to extinction due to the exodus to large urban centers. It is salutary that 
this attitude is considered as a valuable alternative among a range of measures to be 
taken in the face of the migratory crisis. An acceptance of a fairer distribution of 
refugee charges in Europe is urgently needed, and the European Union needs to 
establish regular immigration mechanisms, in addition to an overburdened and partly 
distorted asylum system. 
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1. INTRODUÇÃO 

  Recentemente, cidades italianas nas regiões da Calábria e da Sicília, algumas 

consideradas verdadeiras “cidades-fantasma” em razão do encolhimento drástico de 

suas populações, anunciaram a adoção de políticas hospitaleiras aos refugiados. 

Trata-se dos vilarejos de Camini, Riace (Calábria) e Palermo (Sicília), localizados no 

extremo sul da Itália. Nessas cidades, o ato de acolhimento àqueles que buscavam 

asilo mostrou-se, além de um gesto humanitário, a oportunidade para consolidar a 

cooperação mútua, uma vez que a nova população reavivou a cidade em termos 

econômicos, sociais e culturais.  

Nesta pesquisa, propõe-se investigar o caso ocorrido nessas regiões, a fim de 

que se analise os aspectos que influenciaram as diretrizes tomadas pelos governos 

locais, quais são os impactos gerados pela absorção dos estrangeiros, e como estão 

sendo geridas as eventuais dificuldades de inserção deles na comunidade local. 

Dessa forma, busca-se tomar o caso dessas cidades como referência de um modelo 

amigável diante da crise migratória que assola toda a Europa. 

Respeitadas as peculiaridades regionais, o modelo adotado pelas comuni1 

italianas aqui analisadas pode ser uma alternativa viável e conciliadora de um 

conflito humanitário que se repete em circunstâncias semelhantes por toda a 

Europa. Este pode ser um dos caminhos que, ressalvada a imprescindível atuação 

da comunidade internacional e de seus líderes, poderá amenizar conflitos locais e 

esfriar tendências xenofóbicas que porventura possam surgir em decorrência desse 

fenômeno inevitável. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Palavra italiana utilizada para município. 
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2. O CONCEITO DE REFUGIADO E A RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS  

 Há décadas, a Europa tem sido o destino final de fluxos migratórios, 

principalmente refugiados de guerra advindos da África e Oriente Médio. Em 2015, o 

número de migrantes irregulares que pretendiam adentrar o continente europeu 

atingiu proporções alarmantes, culminando no que alguns denominam ser a maior 

crise humanitária enfrentada pela Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a 

chamada “crise migratória” dos países europeus, que se perpetua até os dias atuais. 

A denominada "crise migratória" na Europa está em evidência face aos 

acontecimentos horrendos que atentam contra os direitos humanos que têm 

estampado os noticiários.2 

  Grande parte dos recém-chegados é composta por refugiados que chegam à 

Europa em busca de abrigo devido a guerras, conflitos, fome, intolerância religiosa e 

violações dos direitos humanos sofridas em seus países de origem.  

  O ACNUR3 salienta a importância acerca da distinção entre os termos 

‘migrante’ e ‘refugiado’ e sustenta que eles têm diferentes significados e que o uso 

inadequado pode acarretar problemas significativos para ambas as populações. 

 Os refugiados são aqueles que escaparam de conflitos armados ou 

perseguições. Em regra, sua situação é tão perigosa e intolerável que se vêm 

forçados a buscar segurança para além da fronteira nacional, nos países próximos. 

Neste novo país, ganham o status de refugiados, reconhecido internacionalmente, e 

passam a ter acesso à assistência dos Estados e das organizações internacionais. 

São assim reconhecidos, precisamente porque o retorno ao país de origem é 

extremamente perigoso, e por isso procuram asilo em outro lugar. Para essas 

pessoas, a negação de socorro em um asilo pode ter conseqüências fatais.4    

  O direito internacional define quem são os refugiados, e os protege. Seus 

princípios legais permeiam e influenciam outras inúmeras leis e costumes regionais 

e nacionais. A Convenção da ONU5 de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e seu 

protocolo de 1967 trata de definir quem é um refugiado e delimita os direitos básicos 

                                                 
2 BAUMAN, Zygmunt, Estranhos à Nossa Porta. Rio de Janeiro: Zahar, 2017, pp. 7-12. 
3 ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, sigla em inglês UNHCR. 
4 Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración, 2014, pp. 46-50. 
5 Convenção de Genebra 1951. 
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que os Estados devem garantir a eles. Um dos princípios básicos instituído no direito 

internacional é o de que o refugiado, uma vez reconhecido como tal, não deve ser 

expulso ou devolvido a situações em que sua vida e liberdade corram perigo.   

 Os Estados têm como responsabilidade primordial a proteção dos refugiados, 

que tem muitos vieses. Além da vedação de que o indivíduo seja devolvido às 

condições de perigo das quais fugiu, a ele também deve ser assegurado o acesso a 

procedimentos de asilo justos e eficientes, por meio de medidas que garantam que 

seus direitos humanos básicos sejam respeitados. O respeito a tais direitos visa 

resguardar a oportunidade de eles viverem em condições dignas e seguras, que os 

ajude a encontrar uma solução a longo prazo.  

  Por outro lado, os migrantes são aqueles indivíduos que escolhem se 

deslocar não por causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte, mas 

principalmente para melhorar sua qualidade de vida em busca de trabalho ou 

educação. Diferentemente dos refugiados, que correm grande perigo se retornarem 

ao seu país, os migrantes continuam sob a égide do governo de origem.  

  A distinção entre os termos é de suma importância para as instituições, na 

medida em que definirá o tratamento aplicável ao indivíduo quando for migrante, ou 

quando for reconhecidamente refugiado. Os migrantes são tratados pelos Estados 

de acordo com sua própria legislação e procedimentos em matéria de imigração. Por 

outro lado, a abordagem com os refugiados é por meio da aplicação de normas 

sobre refúgio e proteção dos refugiados, as quais são definidas tanto em leis 

nacionais quanto no direito internacional.  

 Os Estados têm responsabilidades específicas aplicáveis àqueles que 

solicitam abrigo em seu território. A confusão gerada entre os termos ‘refugiado’ e 

‘migrante’ é indesejável porque desvia a atenção das ressalvas legais específicas 

que o refugiado requer, podendo gerar consequências na forma que o Estado o 

recebe, e impactar de forma grave na sua vida e segurança. Ademais, a confusão 

dos termos pode prejudicar o apoio público aos refugiados e a instituição do refúgio, 

em um momento delicado em que cada vez mais refugiados necessitam dessa 

proteção. 
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3. NOVOS FLUXOS MIGRATÓRIOS NA EUROPA  

  A ONU estima que o número acumulado de pessoas que vivem atualmente 

fora do país de origem é de cerca de 200 milhões, o que corresponde a cerca de 

3,2% da população mundial. Esse dado torna evidente que quase nenhum país do 

mundo está imune aos efeitos dos fluxos migratórios.6 As migrações internacionais 

atingiram um patamar em que as medidas adotadas de forma unilateral, ainda que 

cruciais e indispensáveis, já não são eficazes para garantir resultados. Não se pode 

ignorar os movimentos migratórios e seus efeitos, e os Estados nada têm a ganhar 

ao negligenciarem esse fenômeno. 

As pessoas que chegam ao solo europeu na chamada "crise migratória" são 

tanto refugiados, como migrantes. As rotas mais utilizadas são as do Mar 

Mediterrâneo e dos Bálcãs, percorridas em condições perigosas e subumanas, e 

usualmente realizadas por grupos que controlam o tráfico ilegal e exploram 

indivíduos totalmente vulneráveis por meio da violência, opressão e intimidação. 

Sendo assim, esse movimento migratório tem se mostrado um grande desafio para 

os países europeus, e principalmente para a Itália, na medida em que ocasiona um 

crescimento desproporcional do fluxo de pessoas que carecem de assistência do 

Estado. A esse desafio, é somado o choque inerente à mescla cultural. Sem o 

planejamento de uma estrutura básica de acolhimento, a chegada dos refugiados 

pode agravar dificuldades dos governos locais, exacerbarem disputas sociais e 

fomentar inseguranças, culminando em desordem e rupturas sociais, tais como a 

xenofobia.7 

  Em uma perspectiva macro da situação, é de suma importância que a União 

Européia e a comunidade internacional se prontifiquem a propor soluções que 

ofereçam uma ajuda humanitária mais eficaz. Ignorar a situação, se é que algum dia 

foi considerada uma alternativa, já o deixou de ser há décadas. Tampouco se pode 

eximir da responsabilidade, e atribuir culpa individualmente somente a países por 

meio dos quais os refugiados alcançam a Europa, como é o caso da Itália, que será 

abordado ainda nesse trabalho. 

                                                 
6 PAPADEMETRIOU, Demetrios. A Europa e os Seus Imigrantes no Século XXI. Lisboa: Fundação 
Luso-Americana, 2008, p. XVII. 
7 Ibid., pp. XXX-XXXI. 
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 Pelo direito comunitário europeu, todos os países da União Européia exercem 

controle migratório em nome do bloco, e não apenas por um ato de soberania 

própria. Além do imperativo legal de receber refugiados e não devolvê-los, os países 

europeus têm que lidar com os problemas gerados pela crise e exacerbados pelo 

pânico que o tema provoca. Daí decorre um conflito entre o imperativo moral de 

acolher refugiados e o medo do desconhecido trazido pelas massas do fenômeno 

migratório.8 

 A partir da iminente crise que se apresenta, urge a necessidade de 

elaboração de um modelo de gestão capaz de administrar os seus efeitos negativos, 

ou, no mínimo, atenuá-los. Nesse sentido, deve-se salientar que o termo "crise" se 

aplica exclusivamente à gestão isenta que alguns países do bloco vêm adotando, 

posto que o movimento migratório em si, dificilmente será estancado, e tampouco é 

desejável que o seja. Portanto, estudaremos os casos das cidades de Riace, Camini 

e Palermo, localizadas no Sul da Itália, os quais vêm ganhando visibilidade na 

comunidade internacional em razão dos seus modelos de recepção a refugiados, por 

meio de seus programas de asilo e integração social. O objetivo é analisar os casos 

bem sucedidos dessas cidades com vistas a encontrar recursos viáveis que possam 

ser replicados por outros Estados do bloco para auxiliá-los na gestão da crise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à Nossa Porta. Rio de Janeiro: Zahar, 2017, p. 104.  
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4. RECORTE HISTÓRICO DO CENÁRIO POLÍTICO-ECONÔMICO DA ITÁLIA 

APÓS A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

 Após a Segunda Guerra Mundial, a Itália se encontrava em situação de 

amarga derrota. Miséria, fome e desemprego eram uma realidade em todo o país. O 

retorno à normalidade foi lento, dificultado pela destruição que assolou o país. A 

pouca infraestrutura que restou era quase impraticável. 

A situação política não era melhor: o colapso do regime nazi-fascista havia 

deixado a Itália à mercê do vandalismo, que comprometeu seriamente a ordem 

pública. A nação foi dividida em duas por causa das diferentes ideologias trazidas 

pelos alemães que guardavam o Norte, e os aliados que ocupavam o Sul. Essa 

divisão exacerbou a dualidade das correntes de pensamento político de tal maneira, 

que durante alguns anos não restou espaço para a ideia de uma Itália unida.9 

 A única alternativa para muitos italianos foi procurar melhores condições de 

vida em outras regiões. Foi quando começou a tomar força na Itália o fenômeno da 

emigração, que era impulsionada tanto por razões econômicas quanto políticas. 

Nessa fase, muitos italianos deixaram o país. 

A fase em que a Itália concentrou seus esforços para se reerguer foi marcada 

pelo referendo que decretou que a forma institucional da Itália deixaria de ser uma 

Monarquia, conhecida como Reino da Itália, para se transformar na agora conhecida 

como República da Itália. O governo De Gasperi II foi o primeiro governo da 

República Italiana, estabelecido após o referendo de 2 de junho de 1946. 

 De 1945 a 1955, houve um período historicamente conhecido como 

"reconstrução", quando os esforços se voltaram para o restabelecimento do território 

devastado pelo conflito e para o desenvolvimento do setor industrial. O governo De 

Gasperi II foi marcado pelo grande incentivo à indústria, que se concentrou na parte 

setentrional da Itália, e essa fase foi marcada por uma franca expansão econômica. 

Naqueles anos, a porção meridional da Itália era caracterizada por uma estrutura 

predominantemente agrícola, e foi deixada à margem do processo de 

transformação, o que exacerbou a discrepância sócio-econômica entre essas duas 

regiões.  

                                                 
9 COLARIZI, Simona. Storia politica della Repubblica 1943-2006. Laterza, 2007, p. 38. 
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Todo esse processo se deu de forma muito rápida. A industrialização do norte, 

aliada às condições precárias das condições de vida e trabalho no sul, conduziram a 

população a procurar melhores oportunidades na porção setentrional do território. O 

fenômeno não se limitou ao sul, mas também envolveu algumas áreas do centro, 

esgotadas pelos mesmos motivos.10 

Ademais, no Sul, o êxodo contínuo e intenso era um movimento desejado e 

fomentado pelas autoridades, que acreditavam que esse seria um reforço para 

estancar as tensões sociais históricas lá existentes.  

 Nos vinte anos de 1953 a 1973, milhões de italianos se mudaram do sul para 

o norte do país, do campo para as cidades cada vez mais industriais. Esse 

fenômeno trouxe uma significativa remodelagem da população italiana e uma série 

de consequências para o país. 

 No setor industrial, a necessidade de mão de obra, não necessariamente 

qualificada, era alta, e essa se mostrou como uma oportunidade para muitos 

trabalhadores sulistas. Especialmente entre 1955 e 1963, o fluxo de chegada na 

região Norte da Itália apontava que 70% dos migrantes vinham de regiões rurais. As 

cidades do Norte, em particular Milão, Turim e Gênova, absorveram diversos desses 

trabalhadores advindos das regiões de Nápoles, Sicília e Calábria. Essas três 

grandes cidades do norte da Itália formaram o chamado "triângulo industrial", uma 

área altamente desenvolvida que carregou a economia de todo o país por mais de 

uma década e proporcionou empregos para milhões de pessoas. Esse fenômeno foi 

inédito na história da Itália, tanto pela dimensão quanto pelas transformações sociais 

que trouxe.11  

Em 1963, o Sul já constituía quase três quartos dos expatriados e 100% do 

saldo migratório. Os dados em números de emigrantes de cada região são: I - 

Puglia, com 16.951 emigrantes; II - Sicília, com 10.738 emigrantes; III - Calábria, 

com 4.890 emigrantes; IV-Sardenha, com 3.504 emigrantes; V- Campanha, com 

3.536 emigrantes.12 

                                                 
10 VILLARI, Rosario. Il Sud nella Storia d’Italia. Laterza, 1974, p. 172. 
11 GINSBORG, Paul. Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi, 2006, 
pp. 295-298. 
12 FOFI, Goffredo. L’immigrazione meridionale a Torino. Milano: Feltranelli, 1975, pp. 299-300. 
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 Cabe registrar que após a unificação do Estado italiano, entre as décadas de 

1960 e 1980, a questão econômica do sul do país entrou em pauta. Em face das 

novas mudanças em todo o território italiano, ficou evidente o atraso econômico e 

social daquela região. Tornou-se flagrante a inadequação de uma região que 

destoava do restante do país. 

 A política adotada pelo governo também não ajudou numa distribuição 

equitativa do desenvolvimento italiano, na medida em que considerou mais barato 

transportar pessoas do Sul para o Norte, do que transferir fábricas para o Sul. Desta 

forma, fomentou-se a migração interna e não a industrialização meridional, o que 

agravou a já crítica situação daquela região.13 

 Ainda assim, o governo De Gasperi introduziu medidas de reforma agrária, 

destinadas a mudar a estrutura do campo italiano. O objetivo da reforma era 

essencialmente acalmar as tensões sociais no interior do Sul. Ademais, medidas de 

fortalecimento da infraestrutura da região também foram tomadas por meio de um 

planejamento que visava apoiar o desenvolvimento das regiões do Sul e de algumas 

áreas deprimidas do Centro-Norte. Os resultados trazidos por essas reformas 

certamente foram benéficos para a região, mas não foram, no entanto, capazes de 

curar os desequilíbrios sociais e econômicos do Sul, nem de preencher a 

discrepância tecnológica em relação à região Norte. 

 

4.1  Cenário migratório da Itália 

 Antes de 1900, os movimentos migratórios na Itália tinham caráter 

predominantemente sazonal ou local. Com a chegada do século XX, esse 

movimento passou a se modificar. Desde os anos 1990, os fluxos migratórios para a 

Itália se intensificaram, tornando a Itália um ponto de chegada para os cidadãos de 

muitos países. 

 Em 1973, a Itália viu pela primeira vez em sua história um saldo migratório 

positivo, ainda que tímido. Em 1981, realizou-se o primeiro censo italiano, o ISTAT, 

para calcular a presença de imigrantes. De acordo com este estudo, nesse ano, 

                                                 
13  LEPORE, Antonio. La questione meridionale prima dell’intervento straordinario. Piero Lacalta 
editore, p. 103. 



13 
 

havia no país cerca de 321 mil estrangeiros, sendo que cerca de um terço eram 

residentes permanentes. Em 1991, o número de residentes estrangeiros dobrou para 

625 mil. Enquanto isso, o saldo migratório continuou a crescer, tornando-se o 

esmagador responsável pelo crescimento da população italiana.14 

 Em 2014, o ISTAT estimou que 8,8% do PIB italiano foi produzido por 

cidadãos estrangeiros, ou seja, o equivalente a 123 bilhões de euros.15 

 A migração internacional líquida em 2017 ascendeu a 184 mil, 40 mil a mais 

do que o número registrado no ano anterior. Em comparação com este último, houve 

um maior número de entradas, 337 mil (+ 12%), e um menor número de saídas, 153 

mil (-2,6%).16 

 A migração dentro do território italiano totalizou 1 milhão e 350 mil, e as 

regiões do Sul continuam a ser caracterizadas por uma migração interna líquida 

negativa em benefício das regiões Norte-Centrais.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 ROSOLI, Gianfausto. Un secolo di emigrazzione italiana 1876-1976. Roma, 1978. 
15 ISTAT. studio sulle entrate/uscite fiscali in Italia, 2014. 
16 ISTAT. https://www.istat.it/en/archivio/208953 (acesso em 26/04/2018). 
17 ISTAT. https://www.istat.it/en/archivio/51649 (acesso em 26/04/2018). 
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5. O CASO RIACE E A POLITICA IMIGRATÓRIA LOCAL  

 No mês de julho de 1998, atracou em Riace, uma pequena cidade na região 

da Calábria, no Sul da Itália, uma embarcação vinda de Istambul, transportando 

trezentos curdos em busca de uma vida melhor. A chegada desses estrangeiros teve 

um significado profundo para a região, que até aquele momento só tinha conhecido 

os fluxos migratórios de saída, com a fuga da força de trabalho histórica para as 

indústrias do norte. A emigração drenou a vida em Riace. As casas estavam vazias e 

a economia local estava paralisada. Localizada na zona meridional da costa Jônica e 

distribuída entre mar e montanha, a vila estava praticamente morta, quando a 

chegada dos curdos mudou o curso de sua história.18 

 Domenico Lucano, professor local, em conjunto com parceiros de atividades 

políticas e sociais, enxergou no fato uma oportunidade para repovoar a vila. Foi 

quando fundou, em 1999, a Associazione Città Futura (Associação Cidade do 

Futuro), para promover o programa Città Futura, cujo objetivo é viabilizar a 

integração dos migrantes à comunidade baseado na hospitalidade e valores da 

cultura local. Por meio deste programa, foi oferecido para os recém chegados 

treinamento profissional e moradia nas abandonadas casas do vilarejo.19 

 Foi devido ao sucesso do programa implementado por Domenico que, em 

2004, ele se elegeu prefeito da cidade.20 Ele não viu os migrantes como uma 

ameaça, mas sim como uma oportunidade histórica de revitalizar uma região que 

parecia destinada a ser despovoada. 21 

Atualmente, dos 1.800 habitantes de Riace, 500 são estrangeiros, sendo 

portanto tida como modelo de acolhimento a refugiados.22 Riace não é uma 

exceção, mas uma vanguarda. Começou a experimentar um sistema de recepção 

antes mesmo de a Itália prever um, e se tornou líder para a abertura de um sistema 

nacional de recepção.23  

                                                 
18 RINALDIS, Antonio, Riace, il paese dell'accoglienza. Imprimatur editore, 2016, p. 164 
19 Ibid., pp. 76-80 
20 Ibid., p. 226 
21 Ibid., p. 164 
22 Ibid., pp. 213-214 
23 Ibid., p. 262 
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Naquela região, o número total de migrantes é majoritariamente composto de 

grupos étnicos advindos da África, de cerca de 20 nações diferentes. Lá, eles 

convivem com os calabreses e contribuem para a recuperação da economia local 

por meio do trabalho nos setores de construção, mecânica, em antigas lojas de 

artesanato de tecido e cerâmica, ou em empresas agroalimentares. Riace já recebeu 

mais de 6 mil requerentes de asilo. 24 

O programa de integração Città Futura, desenvolvido por Domenico, 

revitalizou a economia e o tecido social do vilarejo que estava destinado a esvaziar-

se. A chegada das famílias estrangeiras impediu o fechamento de escolas por falta 

de alunos, e deu nova vida às casas deixadas vazias e abandonadas pelos 

emigrantes daquela região. Além de todo o apoio para os imigrantes se 

desenvolverem em Riace, com direito a moradia, saúde e treinamento, o programa 

prevê as bolsas de trabalho.  

As bolsas de trabalho foram uma resposta funcional às famílias de 

requerentes de asilo que lá queriam se estabelecer. Elas funcionam da seguinte 

maneira: nas oficinas de artesanato, para cada artesão local, outro artesão “bolsista” 

estrangeiro também é alocado. Cada um recebe 600 euros por mês, 

independentemente das receitas e vendas, que são usados para comprar matérias-

primas e fomentar a produção. 25 

Para Domenico, Riace é um dos poucos municípios que emprega migrantes 

visando a inserção, transformando-os em mão de obra especializada para ser 

absorvida pela economia local. Seis cooperativas nasceram para o gerenciamento 

da recepção. Foram criados 65 empregos em um município de 1800 habitantes, 

onde o desemprego é uma doença crônica que obrigou jovens e adultos a 

emigrarem para o Norte.26  

O prefeito relatou que até mesmo lá não foi fácil ganhar a aceitação dos locais 

acerca da proposta de que os refugiados fossem empregados para trabalhos 

especializados, voltados para atividades predominantemente artesanais, como 

bordado, cerâmica, terracota, ânforas, processamento de vidro, costura, crochê e 

                                                 
24 RINALDIS, Antonio, Riace, il paese dell'accoglienza. Imprimatur editore, 2016, p. 165 
25 Ibid., pp. 175-177 
26 Ibid., pp. 112-113 
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oficina têxtil.27 Segundo ele, existe um estigma de que os estrangeiros sejam 

relegados aos chamados subempregos, de baixa especialização.28 

Além do projeto Città Futura, criada dentro do âmbito da própria Riace, a 

cidade também é contemplada pelo SPRAR (Serviço de Proteção para Requerentes 

de Asilo e Refugiados), apoiado pelo Ministério do Interior. Dos 500 migrantes da 

cidade, 120 são enquadrados no programa local, e o restante se enquadra no 

SPRAR.29 Inicialmente, o SPRAR previa apenas 16 assentos para pedido de refúgio 

em Riace. Atualmente, já dispõe de 165 assentos para a cidade, e o projeto da 

prefeitura, 150.30 

 O SPRAR é um sistema público de acolhimento de requerentes de asilo e 

refugiados, constituído pela rede de órgãos locais que implementam projetos de 

acolhimento de migrantes, por meio do qual se acessa, dentro dos recursos 

disponíveis, o Fundo Nacional de Políticas de Asilo e Serviços, geridos pelo 

Ministério do Interior e fornecidos ao abrigo da lei de finanças do governo. 

 As autoridades locais, em cooperação com organizações do terceiro setor, 

realizam intervenções que visam promover a integração dos refugiados, que vai 

além da simples distribuição de alimentos e moradia, e visa também fornecer 

serviços complementares como orientação, apoio legal, social, e desenvolvimento de 

programas individuais. Esses programas individuais são o principal objetivo do 

SPRAR, e pretendem viabilizar que a pessoa recupere o senso de independência, e 

efetivamente se envolva na vida na Itália, em termos de emprego, integração 

habitacional e escolar, acesso a serviços locais e interação social. 

A abrangência do SPRAR é nacional, logo todos os comuni italianos que 

apresentam seus respectivos projetos para os refugiados recebem subsídios 

somente após a avaliação e aprovação pelo Fundo Nacional de Política Social. É, 

portanto, um processo lento e não muito flexível, que frequentemente se mostra 

inadequado para atender a emergência que o caso dos migrantes recém chegados 

no sul da Itália requer.  

                                                 
27 RINALDIS, Antonio, Riace, il paese dell'accoglienza. Imprimatur editore, 2016, p. 114. 
28 Ibid., p. 206. 
29 Ibid., pp. 213-214. 
30 Ibid., pp. 292-293. 



17 
 

Dentro do SPRAR, cada refugiado faz jus a 35 euros por dia, além de um vale 

refeição. No entanto, o dinheiro advindo do SPRAR é frequentemente pago com 

atraso. Diante desse impasse, em 2011, o programa Città Futura, de âmbito local, foi 

incrementado com a previsão de um bônus social.  

O bônus é uma espécie de moeda social usada dentro dos limites do 

povoado, conversível em euros, por meio da qual os comerciantes de Riace que 

tenham aderido ao sistema creditam os imigrantes.31 É, sobretudo, um sistema de 

confiança por meio do qual os comerciantes locais coletam bônus e são 

reembolsados pelo município quando recebem os fundos devidos. Dessa forma, 

tornou-se possível compensar os atrasos do financiamento público. A moeda é um 

compromisso com o futuro. Seu valor é projetivo, baseia-se na confiança de que o 

valor que é impresso em um pedaço de papel corresponde a algo real e que será 

mantido ao longo do tempo.  

O bônus social consiste em 250 euros por pessoa, caso ela resida sozinha, e 

230 por pessoa, no caso de uma família com mais de uma pessoa.32 O intuito é que 

os refugiados tenham liberdade para gastar, pelo menos para necessidades 

essenciais. A criação da moeda substitui a necessidade da distribuição de cestas 

básicas. Domenico julga que cestas básicas devem ser evitadas porque cerceam a 

autonomia dos imigrantes, diferentemente da moeda social, que os impulsiona no 

processo de integração, na medida em que eles passam a frequentar as lojas, 

conhecer pessoas e aprender o idioma.33 Com esse projeto, a imersão dos 

refugiados no tecido social foi potencializada, colocando-os não nas margens, mas 

no centro do potencial econômico local. O bônus permitiu aos acolhidos tirar proveito 

do poder de compra e proporcionou-lhes a dignidade da autonomia e da escolha 

diante do futuro.  

O prefeito defende que o modelo de Riace não dá espaço para práticas 

corruptas porque toda associação cooperativa é controlada e os orçamentos são 

públicos e transparentes. Todos os cidadãos que desejam participar no projeto são 

encorajados a fazê-lo, sem distinções políticas. Na medida em que todos são 

                                                 
31 RINALDIS, Antonio, Riace, il paese dell'accoglienza. Imprimatur editore, 2016, pp. 172-173. 
32 Ibid., p. 175. 
33 Ibid., pp. 173-175. 
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envolvidos, as vozes de discordância em relação ao acolhimento dos refugiados são 

apaziguadas.34 

Domenico entende que o acolhimento a refugiados é uma atividade que 

engloba elementos econômicos e políticos, mas a sua essência consiste na relação 

humana.35 Não se pode perder de vista que o dinheiro público destinado a essa 

atividade deve ser empregado com o objetivo final de integrar os imigrantes na 

sociedade, de torná-los novos cidadãos italianos e parte integrante do país.36 

 Até 1998, Riace foi uma cidade em estado de total negligência cultural, 

social e econômica. Desde 1999, graças ao acolhimento dos refugiados, a situação 

mudou porque o processo de repovoamento e retomada das atividades reavivou a 

cidade.37 Em 2001, no ano da primeira convocação do SPRAR, havia apenas 60 

municípios inscritos na Itália, incluindo Riace. Foi apenas quando os outros 

municípios calabreses perceberam que Riace foi beneficiada econômica e 

socialmente pelo acolhimento, que passaram a participar também dos programas de 

recepção.38 

 A experiência vivida em Riace mostra que quando planejada com vistas à 

cooperação mútua, a abordagem humanitária para o acolhimento de imigrantes é 

possível e desejável. O programa implantado por Domenico foi apontado como 

modelo de acolhimento em face da crise migratória da Europa, na medida em que 

busca encontrar o caminho para acolher estrangeiros, e mostra uma possível 

solução para um problema que tende a se aprofundar e a suscitar reações cada vez 

mais conservadoras.  

 

 

 

 

                                                 
34 RINALDIS, Antonio, Riace, il paese dell'accoglienza. Imprimatur editore, 2016, pp. 214-216. 
35 Ibid., pp. 166-167. 
36 Ibid., p. 175. 
37 Ibid., p. 243. 
38 Ibid., p. 171. 
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6. O CASO CAMINI 

  Próximo a Riace, também na Calábria, está o vilarejo de Camini. Conforme 

já verificado pelo recorte histórico da região Sul da Itália, Camini também sofreu com 

o despovoamento pesado de anos de pobreza intensa e escassez de oportunidades 

de trabalho. A cidade tinha apenas 280 moradores, quando acolheu dezenas de 

imigrantes desde o início da recente crise migratória.39 

  Diferentemente de Riace, no entanto, a intenção dos governantes ao dar 

asilo aos refugiados era simplesmente oferecer hospitalidade às pessoas que 

estavam fugindo da guerra. Como consequência, o comércio da região foi reavivado, 

e novas oportunidades de emprego surgiram. Em contraste com o modo de vida 

transitório nos centros de migração pulverizados pela Itália, a pequena aldeia de 

Camini, trouxe uma sensação de normalidade aos migrantes, que decidiram ficar.  

 Até agosto de 2017, a pequena aldeia já havia acolhido 80 refugiados e 

migrantes, da África e do Oriente Médio. Rosaria Zulzolo e Giusy Carnà estão a 

frente desse projeto de recepção, que tem moldes similares ao de Riace. Na prática, 

o Estado oferece um subsídio que é dado aos refugiados em forma de moeda social, 

que só pode ser utilizada dentro dos limites do vilarejo, e é então convertida em 

euros pelos negociantes e cooperadores. Ademais, aos recém chegados também é 

oferecido alojamento, além de cursos de italiano e bolsas de emprego. Os trabalhos 

também são pagos com moeda social.  

 Os migrantes trabalham, produzem, e restauram casas abandonadas para 

que possam acomodar os novos habitantes que se instalam na aldeia. Além de 

estarem reconstruindo suas próprias vidas, o trabalho realizado por eles promove 

inclusão social e laboral, e traz a promessa de renascimento. 

  O declínio demográfico da Itália, agravado pelo envelhecimento das 

populações de habitantes remanescentes e baixas taxas de natalidade, pode 

significar uma sentença de morte para locais como Riace e Camini, particularmente 

no sul do país, historicamente pobre. Aceitar e integrar migrantes está se mostrando 

uma prática restaurativa para muitas dessas cidades italianas cada vez mais 

desocupadas. À medida que países da linha de frente do sul da Europa como Itália, 
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Grécia, França e Espanha continuam a suportar o impacto da atual crise migratória 

na Europa – enquanto pedem apoio ao bloco – eles também colhem os benefícios 

desse fluxo, o que deve ser cuidadosamente observado para que as soluções para a 

crise sejam encontradas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
39 South EU Summit, https://www.southeusummit.com/europe/italy/migrants-revive-dying-italian-
towns/ (acesso em 11/05/2018). 
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7. O CASO PALERMO 

 Situada na região da Sicília, Palermo é uma cidade cuja história esteve 

vinculada aos mafiosos durante décadas, e chegou a ser conhecida como Capital da 

Máfia. Foi no ano de 1992, após dois atentados orquestrados pela Cosa Nostra - a 

máfia siciliana - para retirar a vida dos juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 

na própria Palermo, que a revolta social impulsionou o combate aos criminosos, e o 

poderio mafioso começou a entrar em declínio. 40 

A morte dos magistrados representou uma ruptura na percepção social da 

máfia, que pela primeira vez na história da Itália, se converteu num mal público em 

nível geral, e em um inimigo a ser combatido. Antes disso, a máfia ou não era 

combatida, ou era combatida apenas por alguns setores da sociedade, e já estava 

arraigada nos costumes locais e nas relações socioeconômicas sicilianas. O auge 

da ação terrorista mafiosa foi o que levou a organização à ruína, e levou muitos dos 

seus líderes à prisão. A pressão policial, a criação de novas leis antimáfia (como a 

proteção de delatores e o confisco de bens mafiosos) foram ferramentas cruciais na 

mudança. 

 Não obstante a cidade ainda passe por uma situação econômica difícil e lute 

para se afastar das práticas mafiosas, a posição política do prefeito Leoluca Orlando 

transpassa a nova percepção social acerca dos males da máfia, e esforços vêm 

sendo envidados para que a comunidade se liberte do legado negativo dos 

criminosos. O governo local acredita que os refugiados que chegam na cidade são 

aliados na empreitada de construir uma nova sociedade, com novos valores.  

 As máfias italianas são organizações criminosas que se estabelecem por 

meio da venda de proteção privada local, e para tanto é necessário, além de 

dominação territorial, também uma população limitada, que possa ser controlada e 

monitorada por agentes locais. A recente chegada de refugiados na Sicília tem 

trazido problemas para essas organizações, que precisam lidar com uma quantidade 

maior de pessoas além de diferenças culturais e religiosas. Trata-se de uma situação 

inusitada, que diz muito sobre mudanças nos valores e costumes sociais. 

                                                 
40  The Guardian. https://www.theguardian.com/cities/2017/mar/27/resurrection-palermo-mafia-
battlefield-culture-capital (acesso em 11/05/2018) 
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 Em entrevista ao jornal “La Voce de New York”, Orlando salienta que durante 

cem anos de controle da máfia na região da Sicília, a diversidade se restringia a 

imigrantes alemães, e a participação da cultura oriental era rara. Em regra, os 

estrangeiros não eram aceitos pela máfia, e com ela nunca se envolviam. A máfia 

siciliana expulsava migrantes de culturas diversas, e impedia que as diferenças 

coexistissem. Foi apenas quando a máfia perdeu o seu controle absoluto sobre a 

região da Sicília que os migrantes começaram a encontrar espaço naquela 

comunidade. 41 

 O governo local adota políticas de acolhimento dos refugiados, e recebe 

amplo apoio das instituições nacionais. São políticas que não têm apenas um viés 

solidário, mas que também representam desenvolvimento econômico e cultural, que 

culminou com a nomeação de Palermo como Capital Italiana da Cultura de 2018.  

 Tal como ocorre com outras pequenas cidades da região meridional da Itália, 

como a Riace e Camini anteriormente citadas, a presença de imigrantes ajudou a 

inverter a curva demográfica em declínio da região, e os subsídios estatais para a 

recepção de refugiados estimulam a atividade econômica local. Portanto, a chegada 

dos imigrantes é extremamente positiva, e reanima bairros que antes estavam 

abandonados. O prefeito se orgulha de afirmar que em Palermo não existem 

migrantes, porque todos eles se tornam palermitanos.42 

Atualmente, a experiência de Palermo representa um modelo alternativo ao 

que acontece no resto da Europa. Embora alguns países da Europa pareçam 

determinados a caminhar para o fechamento das fronteiras aos refugiados no 

acesso à Europa, Palermo acredita e investe na integração e coexistência de 

diferentes culturas e como uma força motriz para o avanço da economia local, e para 

o enriquecimento comunitário. 

 

 

  

                                                 
41  La Voce di New York. https://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2017/08/28/ci-voleva-
un-sindaco-stronzo-per-la-palermo-liberata-la-parola-a-orlando/ (acesso em 11/05/2018). 
42 Ibid. 
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8. COMO GERIR AS MIGRAÇÕES 

  Conforme ficou explícito no caso de Palermo, existe uma relação próxima 

entre migração e a ocorrência de mudanças sociais e culturais. A migração em 

grande escala obriga as sociedades a renegociarem os moldes em que o poder 

político, econômico e social se construiu, nos quais, em regra, foi investido grande 

energia e paixão. É um fenômeno que causa insegurança nos países receptores 

porque traz profundas mudanças nas estruturas sociais e geralmente exige a 

tomada de decisões políticas difíceis e onerosas. 

  Por experiência, ao longo da história, a gestão das migrações se mostra 

como um desafio para a adoção de boas práticas que possam ser aplicáveis a 

diferentes contextos. A abordagem do assunto é delicada na medida em que os 

fluxos migratórios, principalmente os de grande escala, expõem as debilidades dos 

modelos de governança econômica e social do país de destino e causam grande 

impacto no sentido de identidade daquela sociedade, o que invariavelmente resulta 

em situações de conflito de natureza política, que interferem na capacidade dos 

governos de elaborarem uma abordagem para lidar com o fenômeno de forma 

ponderada.43  

  Por esses desdobramentos, uma boa gestão das migrações não pode 

prescindir de uma abordagem política realista em prol do benefício geral, que 

contemple, sobretudo, as partes diretamente interessadas, como os casos concretos 

de Riace, Camini e Palermo abordados. Quando os grupos dominantes dos países 

de destino dos fluxos migratórios estão convencidos das vantagens econômicas da 

imigração, costuma acontecer uma mobilização de aceitação dos estrangeiros. As 

iniciativas que visam promover a integração são sempre mais eficazes quando 

conciliam os interesses e as necessidades dos migrantes com os da comunidade. A 

intolerância aos migrantes deve ser evitada a todo custo, e é extremamente 

prejudicial porque tende a fomentar disputas e conflitos que destroem a coesão 

social, com consequências de difícil reparo. Negar a necessidade de uma 

abordagem cooperativa por meio de medidas securitárias unilaterais e intolerantes 

                                                 
43 PAPADEMETRIOU, Demetrios. A Europa e os Seus Imigrantes no Século XXI. Lisboa: Fundação 
Luso-Americana, 2008, p. XVI. 
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apenas tornará o processo de gestão das migrações mais difícil, ao ponto de se 

tonar incontrolável.  

As migrações conectam os países de origem, trânsito e destino em uma 

complexa rede de interdependência. É essencial o envolvimento e cooperação de 

todos os atores para que seja possível o aproveitamento máximo dos seus 

benefícios, e a minimização dos seus efeitos negativos. Para tanto, deve-se ressaltar 

a importância de medidas pensadas para gerir a incerteza inerente ao fenômeno 

migratório, numa atitude transparente em relação aos objetivos e compromissos 

internacionais.44 

 Existe uma tendência a simplificar e exagerar a questão da migração. Essa 

postura é fomentada por grupos que buscam defender interesses próprios, que ora 

sustentam apenas aspectos negativos a respeito da migração, ora defendem efeitos 

unicamente positivos. Essa prática retira dos governos a margem de manobra de 

que necessitam para visualizarem o panorama e tomarem medidas eficazes. Por 

esse motivo, é necessário atentar também para o tempo natural de resposta das 

políticas implementadas, que deve ser respeitado e preservado contra a impaciência 

da opinião pública, ávida por resultados imediatos. Deve-se evitar a contaminação 

do espaço do debate público pelo imediatismo, o que pode fomentar opiniões de 

intolerância e agravar as dificuldades de uma questão já delicada. O sucesso das 

políticas migratórias é um processo, e não um fato momentâneo.  

  Frequentemente, é só quando uma crise emerge que os governos voltam a 

atenção para a questão das migrações. No entanto, a essa altura os demagogos 

(independente da sua posição no âmbito político) já dominam o espaço público e 

acabam quase sempre definindo os parâmetros do debate. Cria-se então um cenário 

em que os políticos passam a adotar um posicionamento defensivo, que reforça os 

argumentos mais extremistas e afasta as opiniões ponderadas e responsáveis. A 

falta do debate acerca das migrações no espaço público culmina em posições 

                                                 
44 PAPADEMETRIOU, Demetrios. A Europa e os Seus Imigrantes no Século XXI. Lisboa: Fundação 

Luso-Americana, 2008, p. XVII. 
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extremistas que poderiam ser evitadas caso ele fosse mais frequente, e menos 

estigmatizado. 
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9. MIGRAÇÕES COMO FERRAMENTA PARA ESTANCAR O 

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

  A migração não é a causa dos principais problemas com que se defrontam 

os países receptores, e desde que adequadamente gerida, pode constituir uma 

resposta parcial para velhos problemas dos países desenvolvidos, a nível econômico 

e principalmente demográfico, como os casos das pequenas comunidades de Riace 

e Camini aqui estudados. 

Ao longo das últimas décadas, toda a Europa tem enfrentado um baixo nível 

de fecundidade. Por conseguinte, atualmente a idade mediana da população 

europeia é de 38 anos, e é a mais elevada de todos os continentes.45  

 As tendências demográficas são lentas e costumam ser negligenciadas 

durante períodos de turbulência econômica e crise financeira, que urgem por 

soluções imediatas. No entanto, elas têm um efeito profundo e importante a longo 

prazo, que não pode ser ignorado. À medida que a Europa envelhece, os custos dos 

cuidados de saúde e das pensões aumentam dramaticamente, enquanto a 

arrecadação diminui. O envelhecimento da população em uma sociedade muda 

profundamente a dinâmica da economia. Ademais, o envelhecimento de uma 

sociedade pode torná-la hostil às mudanças e, portanto, aos imigrantes. Essa atual 

tendência representa um desafio muito sério para a sociedade europeia.  

 Em sua obra, Wolfgang Lutz e Sergei Szherbov apresentam algumas 

projeções demográficas da União Europeia em diversos cenários hipotéticos, no que 

diz respeito às taxas de fecundidade e mortalidade.46 O estudo aponta que, caso os 

países integrantes do bloco fechassem suas portas à imigração, em 2050 teriam 47 

milhões de habitantes a menos do que caso não houvesse a restrição, o que 

representa uma perda de mais de 10% da população total. Ou seja, até meados do 

presente século, é provável que os fluxos migratórios sejam responsáveis por mais 

de 10% da população da União Europeia. 

 A imigração representa uma oportunidade para reduzir as conseqüências 

adversas dessas mudanças demográficas na Europa, na medida em que traz 

                                                 
45 LUTZ, Wolfgang; SCHERBOV, Sergei. A Europa e os Seus Imigrantes no Século XXI: O Contributo 
da Imigração para o futuro demográfico da Europa. Lisboa: Fundação Luso-Americana, 2008, p. 244. 
46 Ibid., p. 250.  
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pessoas mais jovens para o seio da sociedade. Os imigrantes podem ajudar a 

retardar o envelhecimento da população, além de proporcionarem empregos e 

serviços necessários e contribuirem para o crescimento populacional. Encorajar 

fluxos de imigração maiores para fins de trabalho, por meio da concessão de vistos 

temporários ou permanentes, ajudaria a Europa a lidar com uma das consequências 

do envelhecimento.  

  É irresponsável afirmar que a solução para o problema demográfico está 

única e exclusivamente nas migrações, como uma solução mágica. No entanto, é 

difícil imaginar que a Europa totalmente fechada à imigração consiga evitar um 

acentuado declínio dos seus níveis de bem-estar. Os fluxos migratórios podem 

contribuir de forma substancial no combate aos problemas advindos do 

envelhecimento da população. A perspectiva para os próximos anos é de que a 

procura por migrantes deverá crescer, por questões demográficas e pela 

consequente escassez de mão de obra.  
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10. A CONVENÇÃO DE DUBLIN E A GESTÃO EQUÂNIME DOS 

REFUGIADOS 

  A Convenção de Dublin (ou Tratado de Dublin) é o principal documento de 

regulamentação da concessão de asilo em países da União Europeia, cujo objetivo é 

a promoção do controle e da organização dos indivíduos que buscam refúgio nos 

países signatários. O Tratado foi assinado em Dublin, em 1990, e entrou em vigor 

em 1997. Atualmente, conta com 32 Estados-membros: os 28 Estados da União 

Europeia, além de Islândia, Noruega, Liechtenstein e Suíça.  

 O documento tem dois objetivos principais. O primeiro deles é determinar as 

regras para estabelecer qual Estado será o responsável por analisar o pedido de 

asilo de cada refugiado. O segundo é assegurar que cada pedido seja examinado 

por um único Estado-membro, e esta competência é geralmente atribuída, com 

algumas exceções, ao Estado que desempenhou o papel mais significativo na fase 

de chegada do indivíduo na União Europeia. Ou seja, em regra o pedido de asilo 

deve ser apresentado no primeiro país europeu em que a pessoa chega e onde foi 

identificado pelas autoridades locais. Isso evidentemente significa que as 

preferências individuais – isto é, para onde as pessoas que chegam à Europa 

realmente querem ir e onde desejam viver – muitas vezes não são levadas em 

consideração. 

 Existe um banco de dados central, o Eurodac, que registra dados e 

impressões digitais dos refugiados que adentram os Estados-membros e 

apresentam pedidos de asilo. Este banco de dados contém a informação acerca de 

em qual Estado ocorreu a primeira entrada de cada indivíduo. Mesmo nos casos em 

que a identificação não ocorre e os pedidos de asilo não são apresentados, como 

acontece frequentemente na Itália, outras formas probatórias também são aceitas, 

como uma passagem de trem, ou recibo.47 

 Isso significa que, uma vez que indivíduo consegue chegar ao país que 

pretende reconstruir sua vida, caso se suscite a dúvida sobre qual Estado é 

competente para um determinado pedido de proteção internacional, o processo é 

suspenso para avaliação. Uma vez determinado o Estado da primeira entrada, as 

autoridades do local onde o pedido foi apresentado pedem às autoridades do Estado 
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competente que se encarreguem da situação e procedam à transferência do 

indivíduo em questão. 

 Além do conflito gerado pelo fato de os recém-chegados não poderem 

escolher o Estado onde apresentarão seus pedidos de refúgio, o “princípio da 

primeira chegada” coloca excessiva pressão sobre os países localizados nas zonas 

fronteiriças, por onde os demandantes de asilo usualmente ingressam na União 

Europeia.  

  Em outubro de 2017 foi aprovada uma modificação da Convenção, 

sobretudo no que diz respeito a norma que determina que o país de chegada do 

solicitante de refúgio na União Europeia seja o responsável por analisar seu pedido. 

Passou a vigorar, então, um sistema automático e permanente de realocação de 

solicitantes, segundo o qual o acolhimento dos refugiados passa a ser determinado 

com base em uma série de critérios, como, por exemplo, o fato de o requerente em 

questão já ter parentes em um Estado-membro. 

 Além disso, cada nação passa a ter uma cota de acolhimento calculada com 

base em sua população e seu Produto Interno Bruto (PIB), para que os limites da 

capacidade de cada Estado-membro não sejam extrapolados. O projeto prevê um 

período de transição de três anos, durante o qual os Estados que historicamente 

mais recebem refugiados, como a Itália, continuarão tendo uma responsabilidade 

maior.  

 Em maio de 2018, começaram as negociações para nova reforma da 

Convenção. O objetivo é prever mecanismos para aliviar o peso sobre países 

submetidos a forte pressão migratória, como Itália e Grécia, cotas que determinem 

claramente o número de migrantes que devem ser alocados em cada Estado-

membro, e um instrumento para ativar medidas de crise sempre que necessário.  

As regras da Convenção têm sido alvo de críticas por violarem o direito de o 

indivíduo escolher o país onde deseja viver. Argumenta-se que a determinação do 

país responsável por um pedido não deve resultar em transferências arbitrárias, e 

que os requerentes devem ter o direito de permanecer no país onde realizaram o 

pedido enquanto apelam contra a sua transferência. 

                                                                                                                                                         
47 Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración, 2014, p. 86. 
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 Essa é uma questão delicada porque esbarra nos limites de gestão dos 

Estados mais visados pelos refugiados, na medida em que a atenção ao pedido de 

asilo sofre variações significativas de um para outro. A Convenção de Dublin oferece 

os princípios de base para a regulamentação da concessão de asilo nos países 

signatários. A existência desse regulamento, no entanto, não significa seu pleno 

cumprimento por todos os Estados-membros, e nem assegura que todos adotem 

posturas similares em relação aos refugiados. Muitos se abstêm da responsabilidade 

de asilo. 

  A solidariedade tem de constituir um elemento de base da política da União 

Europeia em matéria de asilo. Embora já vigorem, em grande medida, regras 

comuns, a solidariedade entre os Estados-Membros do bloco em matéria de asilo é 

ainda insuficiente. Os sistemas de asilo de alguns países não funcionam tão bem 

como deviam. Outros países aceitam um número demasiado baixo de requerentes 

de asilo. Muitos países do bloco podem assumir uma parte muito maior da 

responsabilidade. Além disso, acontecimentos imprevistos podem reduzir ao 

extremo a capacidade de qualquer Estado-Membro e a União Europeia deve estar 

preparada para apoiá-los, de modo a que as pessoas que chegam sejam recebidas 

com dignidade. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  A migração em massa não é de forma alguma um fenômeno recente. Ela 

tem acompanhado a era moderna desde seus primóridos. Trata-se de um fenômeno 

inevitável. O debate acerca das migrações deve ser contínuo, crescente e 

transparente, de maneira que se alcance a confiança pública na gestão de 

acolhimento. 

 Um dos maiores desafios das políticas de imigração é absorver os 

estrangeiros sem sobrecarregar a máquina pública, em todas as dimensões da 

integração: emprego, educação, saúde, participação cívica e relações de vizinhança. 

Quando mal geridos, os fluxos migratórios podem acarretar impasses econômicos e 

sociais que se traduzem na quebra generalizada de confiança e dão origem a 

reações de forte oposição ao acolhimento. Chega-se a tal ponto, que as tensões 

culminam em problemas de ordem pública, como a xenofobia. 

 Quando bem gerenciada, a migração pode sim ser uma alavanca poderosa 

para o crescimento socio-econômico. No entanto, se os líderes políticos de 

determinada socidade não forem capazes de pontuar de forma clara o que têm a 

ganhar com as políticas de acolhimento, simplesmente não devem recorrer a essa 

prática. Não se deve perder de vista que a forma mais eficaz de gerir as migrações 

passa por uma abordagem realista.  

 O modelo de acolhimento dos casos aqui estudados, se mostra bem sucedido 

na medida em que equaliza as necessidades das partes envolvidas. Observa-se 

que, em regra, são políticas bem-vindas para municípios pequenos, que em razão 

do seu tamanho, potencializam a convivência dos imigrantes com seus novos 

vizinhos e criam uma relação próxima de vizinhança e amizade.  

 Nas grandes cidades, ainda que a ajuda financeira se fizesse efetiva aos 

refugiados, o acolhimento poderia carecer do relacionamento entre população local 

e imigrante. A integração é um processo de mão dupla, que requer a adaptação do 

imigrante, mas também das instituições e da sociedade acolhedora. Essa troca é um 

elemento basilar para um processo de integração bem-sucedido. Integração não é 

mera assimilação da cultura alheia. Forçar o indivíduo a assimilar uma cultura que 
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lhe é estranha apenas incita o isolamento social e reforça uma segregação que 

dificulta a efetiva inserção social.  

 As limitações na liberdade de escolha da moradia, trabalho, orientação 

política e religiosa (ou seja, os motivos pelos quais os refugiados abandonaram seus 

países), devem ser amenizadas por uma sociedade que se mostre capaz de acolher 

e criar as condições para que esses direitos voltem a ser efetivos. O imigrante não 

só deve ser integrado, mas levado a participar ativamente no tecido democrático, 

afim de que se promova a sua autoestima e equalização na nova sociedade. 

Portanto, não se trata de um modelo aplicável a qualquer cidade, porque os casos 

aqui estudados tratam de uma realidade singular.  

 Os modelos de acolhimento aqui estudados são bem sucedidos na medida 

em que se fortaleceram a nível local, o que permitiu criar laços entre os imigrantes e 

os seus vizinhos, possibilitando-os desenvolver a partilha de interesses, o 

crescimento mútuo e relações amistosas. O perigo inerente em uma estratégia de 

acolhimento a migrantes é que a abordagem assuma um caráter centralizado, que 

vem das instâncias superiores. O Estado, e em última instância, a União Europeia, 

podem, e devem proporcionar recursos e ajudar a mobilizar as partes envolvidas no 

processo. No entanto, não podem negligenciar as vozes dos atores locais, que 

devem ser ouvidas no processo de tomada de decisões em relação às políticas de 

integração. 
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