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RESUMO 

AMBIENTE E MIGRAÇÕES. IMIGRANTES AMBIENTAIS NO CONTEXTO EUROPEU 

O Trabalho de Projecto tem como objectivo central contribuir para a construção de um itinerário de 

investigação doutoral que conduza à clarificação e caracterização da existência e percursos de vida 

de imigrantes ambientais, valorizando o espaço europeu enquanto seu contexto de destino. Nesse 

sentido, a presente memória escrita apresenta a identificação e evolução do problema de 

investigação, o seu enquadramento teórico (ambiente, risco e migrações humanas) e metodológico 

(ecologia humana, abordagem compreensiva e socioecológica), os resultados da investigação 

exploratória (ao nível da vulnerabilidade humana face a alterações ambientais e da integração do 

fenómeno nos fluxos migratórios rumo à Europa) e, por fim, a planificação metodológica e 

operacional para o desenvolvimento do projecto de doutoramento. O projecto constrói-se na 

procura de colaborar para a valorização e reconhecimento dos imigrantes ambientais, tanto no 

plano científico como na dimensão política e legislativa. 

Palavras-chave: alterações ambientais; alterações climáticas; ecologia humana; migrantes 

ambientais; risco; vulnerabilidade. 

 

ABSTRACT 

ENVIRONMENT AND MIGRATION. ENVIRONMENTAL IMMIGRANTS IN THE EUROPEAN CONTEXT 

The aim of this Project Work is to contribute to the construction of a PhD research itinerary, which 

might lead to the clarification and characterization of the existence and life course of the 

environmental migrants, analysing the European area as their context of destination. In order to 

achieve it, this written memoir presents the identification and evolution of the research problem, its 

theoretical (environment, risk and human migrations) and methodological (human ecology, 

comprehensive and socio-ecological approach) frame, the results from the exploratory research (in 

what concerns to human vulnerability to the environmental changes and the integration of this 

phenomenon on the migratory flows towards Europe) and, lastly, the methodological and 

operational plan for the development into a PhD project. This project is built up on the search to 

cooperate to value and recognise the environmental migrants, both at the scientific level as on its 

political and constitutive dimension. 

Keywords: climate changes; environmental changes; environmental migrants; human ecology; 

human migration; risk; vulnerability.  


