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ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 

FICHA DE TRABALHO Nº3 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 6: URBANISMO E MOBILIDADE 

Domínio de Referência 4 

• Actuar em contextos interculturais, considerando os fluxos migratórios das populações e o êxodo rural como resultado de 
desigualdades económicas, culturais e/ou políticas, mas geradores também de processos de (re)construção identitária e de 
“descoberta do outro”. 
• Actuar compreendendo o papel da evolução tecnológica como condicionante das mobilidades, quer ao nível dos transportes e 
comunicações quer ao nível de possibilidades de valorização profissional. 
• Actuar tendo em conta as condições que levam às mobilidades no reino animal, em geral, (condições ambientais, de reprodução 
e outras) e nas populações humanas em particular (condições económicas, étnicas, políticas e outras) e no sentido de reconhecer 
os diferentes fluxos e relações entre variáveis através do tratamento estatístico de informação. 

2008/2009
 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 4 Estabilidade e Mudança Mobilidades Locais e 
Globais 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 2 módulos de 45 minutos. 

 

Meios de transporte da Imigração clandestina 

 

Data ___/___/___ 

VALIDAÇÃO 

Imigração clandestina por mar em Portugal sobe 19 por cento 

08/09/06 

 A imigração clandestina por via marítima em Portugal está a aumentar. No ano passado, em 

18.732 embarcações fiscalizadas, foram instaurados 106 processos por auxílio à imigração ilegal. "Os casos 

de clandestinos em embarcações são quase diários em Portugal. A diferença entre a actualidade e o que 

se passava, por exemplo, há seis ou sete anos, é que agora surgem cada vez mais grupos, enquanto 

dantes havia, sobretudo, pessoas que viajavam isoladamente", disse ao PÚBLICO um inspector do SEF 

especializado na fiscalização marítima. 

 Os inspectores do SEF sabem hoje que o transporte de um clandestino (proveniente de África) 

pode custar entre 300 e 1500 euros. "As pessoas [imigrantes ilegais] são muito pobres e não têm esse 

dinheiro. Então, para poderem viajar, hipotecam a família. Embarcam, chegam ao destino e, depois de 

começarem a trabalhar, sabem que todos os meses têm que mandar um tanto para os contactos que lhes 

arranjaram a viagem, sob pena de os familiares, que ficaram no país, serem mortos", explicou o mesmo 

responsável. 

 Os efectivos do SEF contactados pelo PÚBLICO entendem que, em breve, Portugal pode vir a 

tornar-se porto de abrigo para os clandestinos provenientes de África: "Os espanhóis, tal como já fizeram 

os italianos em relação às redes albanesas, já estão a fazer blindagens em terra, como por exemplo num 

  
                    



campo já a funcionar na Mauritânia. Muito em breve será bem mais difícil chegar às Canárias e a Madeira 

pode ser um local de destino privilegiado. Para tal, basta que os barcos que transportam os imigrantes 

passem a ser equipados com motores, podendo assim percorrer maiores distâncias." 

 Os inspectores entendem ainda que é necessário reforçar a fiscalização no mar. "Muitos dos 

imigrantes são rebocados no mar alto por barcos de pesca. Se houver um controlo sobre essas 

embarcações pode reduzir-se significativamente o número de pateras [embarcações tradicionais que 

transportam dezenas de pessoas]." 

In http://www.imigrante.pt/noticias/95.pdf 

 

Barcos naufragam e um imigrante morre na Turquia 

28/12/2007 

 Dois barcos que transportavam imigrantes clandestinos afundaram hoje num rio que separa a 

Turquia da Grécia, matando pelo menos uma pessoa e deixando várias desaparecidas, informou a agência 

estatal turca de notícias, a Anatólia. Os barcos afundaram no rio Meric, chamado de Evros pelos gregos. 

 Sete imigrantes conseguiram nadar até à margem turca, onde foram detidos pela polícia 

paramilitar. Um corpo boiou até a margem turca. Os sobreviventes disseram que 20 pessoas estavam nos 

barcos e que alguns conseguiram nadar até a margem grega do rio. Todos os sobreviventes e o morto eram 

da Geórgia, país no Cáucaso. 

In http://diariodonordeste.globo.com/noticia.asp?codigo=203980&modulo=965 

 

Barco com 237 emigrantes clandestinos apreendido em Cabo Verde 

04-JAN-2006 

 Um barco de pesca com 237 passageiros clandestinos africanos que pretendiam viajar para a 

Europa foi interceptado terça-feira pela Polícia cabo-verdiana nas imediações do Porto da Palmeira, na 

ilha do Sal, soube-se de fonte segura. Os emigrantes ilegais são provenientes da Guiné-Bissau, da Guiné 

Conacry, do Senegal, da Gâmbia, do Gana, da Nigéria, da Serra Leoa e do Mali que tentavam desembarcar 

e seguir para as ilhas Canárias para daí partir, posteriormente, para a Europa. 

 Um dos passageiros disse à Rádio de Cabo Verde (RCV) que o barco partiu da ilha de São Vicente a 

27 de Dezembro passado com destino às ilhas Canárias, mas foi obrigado a regressar à procedência porque 

os emigrantes clandestinos, após alguns dias no mar, revoltaram-se quando constataram que não havia 

comida suficiente a bordo para os alimentar durante a viagem. 
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 Segundo relatos dos clandestinos às autoridades cabo-verdianas, cada um dos passageiros pagou 

entre mil e mil e 500 euros para serem transportados inicialmente para as ilhas Canárias, de onde 

seguiriam posteriormente para um país europeu. 

 Iniciada a viagem e depois de terem constatado que o barco não dispunha de víveres e 

combustíveis suficientes para o efeito, os clandestinos apoderam-se do telemóvel do capitão, através do 

qual conseguiram contactar a Polícia cabo-verdiana que acabou por interceptar a embarcação nas 

proximidades da ilha do Sal. 

  
                    



 Este é o segundo caso de tentativa de emigração clandestina, em grande escala, detectado em 

Cabo Verde no espaço de sete meses. Em Maio passado, as autoridades marítimas cabo-verdiana 

interceptaram na ilha de Santiago a traineira "Jon Kabafumo" que se preparava para partir para as ilhas 

Canárias com mais de 100 passageiros clandestinos. 

In http://arquivo.vozdipovo-online.com/noticias/sociedade/barco_com_237_emigrantes_clandestinos_apreendido_em_cabo_verde/ 

 

Espanha: Mais de 10 imigrantes ilegais desaparecidos ao largo das Canárias 

 Mais de 10 imigrantes ilegais estão dados como desaparecidos desde a tarde de ontem, ao largo 

das ilhas Canárias, na sequência do naufrágio da embarcação em que viajavam, anunciou fonte dos 

serviços de resgate. 

 Residentes na zona onde ocorreu o naufrágio, na costa de Los Cocoteros, no município de Tequise, 

lançaram-se à água e ainda conseguiram salvar seis dos ocupantes da 'patera', aparentemente de origem 

magrebina. De acordo com as primeiras informações, na embarcação viajavam cerca de 25 pessoas, 

calculando-se entre 10 e 15 o número de desaparecidos. 

 Na zona do naufrágio foi entretanto montado um dispositivo com a presença do Salvamento 

Marítimo, Guarda Civil e efectivos do Serviço de Urgências das Canárias, bem como da protecção civil, 

para tentar encontrar os restantes imigrantes ilegais que estão dados como desaparecidos. 

In http://www.correiodominho.pt/noticias.php?id=1786 

 

Detidos 216 imigrantes ilegais 

19/04/01 

 Foram hoje detidos, em Cádiz, 216 imigrantes sem documentos, de origem magrebiana e 

subsaariana, quando ainda se encontravam em alto mar e mesmo depois de terem atravessado o estreito 

de Gibraltar. 

 Duzentos e dezasseis imigrantes sem papéis foram hoje interceptados pela polícia espanhola, 

ainda no alto mar ou quando acabavam de atravessar o estreito de Gibraltar. 

 Os imigrantes, magrebinos e subsaarianos, viajavam em embarcações de madeira ou lanchas, 

tendo sido necessárias seis operações policias para os deter. 

 Ao princípio da manhã, na última operação, foram apanhados 84 subsaarianos sem documentos, 

58 ainda a bordo de uma embarcação e 26 que já se encontravam na praia nas proximidades de Tarifa 

(Cádiz). As outras operações, realizadas de madrugada, envolveram a detenção de 106 homens e 26 

mulheres, sem documentos, dos quais 56 são originários do território subsaariano e os outros 76 de 

Magreb. Os restantes 59 magrebinos foram interceptados quando navegavam à deriva perto da ilha de Las 

Palomas. 
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 Os detidos subsaarianos com sintomas de hipotermia foram conduzidos a um centro de assistência 

recentemente em tarifa, sendo aí atendidos pela Cruz Vermelha. 

Nas próximas horas, as autoridades espanholas procederão à devolução a Marrocos dos cidadãos deste país 

e à expulsão dos procedentes de países subsaarianos. 

In http://tsf.sapo.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=784482 

  
                    



 

EUA aprovam construção de muro na fronteira com o México  

Extensão superior a 1100 quilómetros 

01/10/2006 

 Depois de a Câmara dos Representantes ter dado o seu aval, o Senado norte-americano aprovou 

sexta-feira a construção de um muro duplo com uma extensão superior a 1100 quilómetros na fronteira 

com o México, de forma a evitar a entrada de imigrantes ilegais no país. A decisão final está agora nas 

mãos do Presidente George W. Bush. 

 A iniciativa foi aprovada e a 14 de Setembro passado, a Câmara dos Representantes já tinha dado 

luz verde à construção do enorme muro com duas cercas, por 283 votos contra 138. 

 Estima-se que cerca de 11 milhões de mexicanos vivam nos Estados Unidos, metade dos quais em 

situação ilegal. Todos os anos, mais de um milhão de imigrantes sem documentos tentam entrar nos 

Estados Unidos através dos rios e dos desertos espalhados pelos 3200 quilómetros da fronteira. 

http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1271963&idCanal=17 

 

 

Questões 

(1) Enumere os transportes mais utilizados pelos imigrantes. Justifique a opção dos 

imigrantes para essa escolha. 

 

(2) Quais as metodologias e tecnologias que devem ser utilizadas pelas polícias de cada 

país para prevenir a entrada de imigrantes ilegais? 
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BOM TRABALHO! 

  
                    


