
A securitização The securitization
da imigração e o of migration and
imperativo de uma the imperative of a
gestão da migração human-rights based

legal baseada no management of legal

respeito pelos direitos migration

humanos
CONSTANÇA URBANO DE SOUSA*
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"unca, como hoje, as migrações inter-
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uma ameaça à identidade nacional?.

nacionais foram tema de tão aceso
emotivo debate político. O que mudou Na era do 'Digital" e do mediatismo ins-

ao ponto de existir uma perceção, em muitos tantâneo, tornaram-se mais visíveis, sobretu-
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mentar a perceção de "invasão por fluxos ma-
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complexas, diversificadas e intensas, afetan- ser mais forte do que a realidade.
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ropa, que se transformou em polo de atração Por fim, e utilizando uma qualificação de
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of Migration"), as migrações internacionais
a estão a ser objeto de crescente politização,
nível interno e internacional'. Esta politização
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