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3 MIGRAÇÃO E MIGRANTES: RECURSOS E 
DESENVOLVIMENTOS REGIONAIS

O capítulo anterior oferece uma visão geral da migração globalmente, com referência específica aos migrantes 
internacionais e fluxos migratórios e aos impactos da covid-19 na mobilidade no mundo todo. Foram discutidos 
grupos particulares de migrantes — incluindo trabalhadores migrantes, pessoas refugiadas, requerentes de asilo e 
deslocadas internamente — assim como remessas internacionais. Este capítulo se concentra principalmente no nível 
regional, a fim de proporcionar uma imagem mais detalhada da migração, que estabelece uma perspectiva diferente, 
porém complementar, dos migrantes e movimentos em diferentes partes do mundo.1

O nosso ponto de partida é geográfico, e não temático, dado que a geografia é um dos fundamentos subjacentes 
à migração hoje, assim como foi no passado. Não obstante o aumento da globalização, a geografia continua sendo 
um dos fatores mais significativos que moldam os padrões de migração e deslocamento. Muitas pessoas que migram 
além das fronteiras o fazem dentro das suas regiões imediatas, para países próximos, para os quais pode ser mais 
fácil viajar, que podem ser mais familiares e dos quais também pode ser mais fácil retornar. Para as pessoas que 
são deslocadas, encontrar segurança rapidamente é fundamental. As pessoas, portanto, tendem a se deslocar para 
locais mais seguros nas proximidades, seja dentro dos seus próprios países ou através das fronteiras internacionais.

Este capítulo procura ajudar formuladores de políticas de migração, profissionais, pesquisadores e estudantes a 
entenderem melhor a migração internacional a nível global, usando uma perspectiva geográfica para apresentar 
panoramas da migração regional. A análise deste capítulo se concentra em seis regiões do mundo, definidas pelas 
Nações Unidas, e usadas pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (DESA) e 
outras organizações:

• África
• Ásia
• Europa
• América Latina e Caribe
• América do Norte
• Oceania

Para cada uma dessas regiões, a análise inclui: (a) uma visão geral e breve discussão das principais estatísticas de 
migração com base nos dados compilados e relatados pelo DESA, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR), pelo Centro Interno de Monitoramento de Deslocamentos (IDMC), pelo Covid-19 
Government Response Tracker da Universidade de Oxford e pela Matriz de Acompanhamento de Deslocamento 
da OIM (DTM); e (b) descrições sucintas dos “principais recursos e desenvolvimentos” na migração na região, com 
base em uma ampla gama de dados, informações e análises de organizações internacionais, pesquisadores e analistas.

Para dar conta da diversidade de padrões, tendências e questões de migração em cada uma das seis regiões, 
as narrativas descritivas de “características-chaves e desenvolvimentos recentes” são apresentadas no nível sub-
regional. Para a Ásia, por exemplo, esse enfoque em cascata permite a apresentação de informações a partir de 
dados estatísticos da Ásia como um todo, seguidas de informações resumidas sobre sub-regiões, incluindo leste 



2 Migração e migrantes: Recursos e desenvolvimentos regionais

asiático, sul asiático, sudeste asiático, Oriente Médio e Ásia Central. Uma análise das regiões e sub-regiões é 
apresentada no Apêndice A. Essas visões sub-regionais dão informações sobre padrões de migração de, dentro e 
para as sub-regiões.2 Além disso, prestou-se atenção a recursos específicos que existem em uma sub-região, como 
a migração laboral e remessas internacionais, migração irregular, tráfico de pessoas e deslocamento (tanto interno 
como internacional). As visões gerais sub-regionais não pretendem ser exaustivas, mas são elaboradas para ilustrar 
as principais tendências e mudanças recentes na migração nos últimos dois anos.

É importante observar que este capítulo se baseia nos capítulos regionais anteriores dos Relatórios Mundiais sobre 
Migração de 2018 e 2020, oferecendo uma atualização sobre estatísticas e questões atuais, inclusive em relação 
aos impactos da covid-19. As mudanças significativas ao longo dos dois anos desde a última edição do Relatório 
Mundial sobre Migração foram refletidas neste capítulo, que incorpora dados e informações até o final de junho de 
2021. Eventos globais recentes são discutidos, como aqueles relacionados aos impactos da covid-19 na migração e 
na mobilidade em várias sub-regiões, juntamente com conflitos recentes e eventos de deslocamento em decorrência 
de desastres. O capítulo recorre à base de evidências existente e as fontes são indicadas nas notas finais e na 
seção de referências. Incentivamos o público leitor a consultar as fontes citadas neste capítulo para saber mais 
sobre tópicos de interesse. Os capítulos temáticos deste volume também podem ser de interesse, incluindo aqueles 
sobre a covid-19 (Capítulo 5), paz e segurança e migração (Capítulo 6), mudanças climáticas (Capítulo 9) e tráfico 
de pessoas (Capítulo 10).

África3

A migração na África envolve um grande número de migrantes internacionais que se deslocam dentro e fora da 
região. Como mostra a Figura 1, em 2020, cerca de 21 milhões de africanos viviam em outro país africano, um 
aumento significativo em relação a 2015, quando se estimava que cerca de 18 milhões de africanos viviam na região. 
O número de africanos que vivem em diferentes regiões também cresceu durante o mesmo período, de cerca de 
17 milhões em 2015 para mais de 19,5 milhões em 2020.

A Figura 1 mostra que, desde 2000, a migração internacional na região africana aumentou significativamente. Desde 
1990, o número de migrantes africanos que vivem fora da região mais que dobrou, com o crescimento na Europa 
mais pronunciado. Em 2020, a maioria dos migrantes nascidos na África que vivem fora da região residia na Europa 
(11 milhões), Ásia (quase 5 milhões) e América do Norte (cerca de 3 milhões).

Um dos aspectos mais marcantes a serem observados sobre os migrantes internacionais na África, como mostra 
a Figura 1, é o pequeno número de migrantes que nasceram fora da região e que se mudaram para lá. De 2015 
a 2020, o número de migrantes nascidos fora da região permaneceu praticamente inalterado (cerca de 2 milhões), 
a maioria deles da Ásia e da Europa.
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Figura 1. Migrantes para, dentro e da África, 1990-2020
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Fonte:  Departamento das Nacoes Unidas para Assuntos Economicos e Sociais (DESA), 2021
Observação:  “Migrantes para a África” se refere a migrantes residentes na região (ou seja, África) que nasceram em uma 

das outras regiões (p. ex.: Europa ou Ásia). “Migrantes na África” se refere a migrantes que nasceram na 
região (isto é, África) e residem fora do país de nascimento, mas ainda dentro da região africana. “Migrantes 
da África” se refere a pessoas que nasceram na África que residem fora da região (p. ex.: Europa ou América 
do Norte).
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Os países africanos com o maior número de emigrantes tendem a estar no norte da região. São apresentados 
no lado esquerdo da Figura 2, onde os países são classificados pelo número total de migrantes (a combinação 
de imigrantes no país e emigrantes do país). Em 2020, o Egito tinha o maior número de pessoas vivendo no 
exterior, seguido por Marrocos, Sudão do Sul, Sudão, Somália e Argélia. Em termos de número de imigrantes, a 
África do Sul continua sendo o país de destino mais significativo da África, com cerca de 2,9 milhões de migrantes 
internacionais residindo no país. No entanto, esta é uma queda de mais de 9% desde 2015, quando o país tinha 
mais de 3,2 milhões de migrantes internacionais. Outros países com alta população de imigrantes como proporção 
da sua população total, mas não entre os 20 principais, incluem Gabão (19%), Guiné Equatorial (16%), Seicheles 
(13%) e Líbia (12%).

Figura 2. Os 20 principais países da África com os maiores números de migrantes, 2020
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Fonte:  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.
Observação 1:  O tamanho da população usado para calcular a porcentagem de imigrantes e emigrantes se baseia na população 

total de residentes do DESA no país, que inclui populações nascidas no exterior.
Observação 2:  O termo “imigrante” se refere a migrantes que nasceram no exterior que residem no país. O termo “emigrante” 

se refere a pessoas que nasceram no país que residiam fora do seu país de nascimento em 2021.
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A maioria dos países africanos promulgou uma série de restrições de viagens relacionadas à covid-19, tanto 
internacionais quanto internas, desde o início de 2020. Notavelmente, os controles de viagens internacionais foram 
impostos várias semanas antes das restrições aos movimentos internos entrarem em vigor (Figura 3). Medidas de 
controle internacional, como triagem de chegadas, foram implementadas mais cedo e permaneceram em vigor em 
quase todos os países da região. Outras restrições internacionais, no entanto, que atingiram o pico entre março e 
junho de 2020, começaram a diminuir em julho, com controles como a proibição de chegadas de algumas regiões 
e o fechamento total de fronteiras caindo drasticamente e sendo abandonados pela maioria dos países da região 
em meados de 2021.

Um número ligeiramente menor de países na África emitiram restrições ao trânsito interno quando comparados 
com os controles de viagens internacionais. Essas restrições, que atingiram o pico entre março e abril de 2020, 
começaram a diminuir no meio do ano, com ligeiros aumentos durante “novas ondas” de infecções.

Figura 3. Controles de viagem relacionados à covid-19 na África: internacional e interna,  
janeiro de 2020 a junho de 2021
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Fonte:  Hale et al., 2021.
Observações:  As categorias utilizadas são as do Covid-19 Government Response Tracker da Universidade de Oxford. As categorias 

incluídas no conjunto de dados são apenas para restrições relacionadas à covid-19 e não refletem outras restrições de 
viagem que também possam estar em vigor, como as relacionadas a restrições de visto, proibições de entrada com base 
na nationalidade, restrições de partida/saída e movimento interno restrições.
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Nos primeiros meses da pandemia, houve um aumento acentuado nas restrições de viagem relacionadas à covid-19 
impostas tanto aos países da África (representados pela linha azul contínua) quanto aos fora da região (linha azul 
pontilhada) (Figura 4). No auge, cerca de 80% dos corredores (intrarregionais e globais) tinham restrições de 
viagem. Essas medidas se estabilizaram em meados de 2020 e logo começaram a declinar, com as restrições de 
viagens intra-africanas caindo muito mais acentuadamente. No final de 2020, as medidas relacionadas à saúde, 
como os requisitos de quarentena e a exigência de resultados negativos do teste de covid-19, haviam superado as 
restrições de viagens intra-africanas. Surpreendentemente, no entanto, ao contrário das restrições de viagem — que 
permaneceram relativamente altas para países fora da África em comparação com aqueles dentro do continente 
— houve significativamente mais medidas de saúde intra-africanas quando comparadas com controles semelhantes 
impostos em países fora do continente. Conforme mostrado na figura abaixo, mais de 80% dos corredores país a 
país (dentro da região) implementaram medidas relacionadas à saúde até 30 de junho de 2021.

Figura 4. Medidas de viagens internacionais relacionadas à covid-19 na África:  
março de 2020 a junho de 2021
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Fonte:  Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2021a.
Observações:  As medidas relacionadas à saúde incluem triagem e monitoramento de saúde, testes/certificados médicos e medidas 

de quarentena. As restrições de viagem incluem restrições de passageiros com base na nacionalidade ou chegada de 
uma localização geográfica. Consultar a página de restrições de mobilidade do DTM para obter mais informações 
sobre a metodologia.

Em 2020, Egito, Nigéria, Marrocos, Gana e Quênia foram os cinco principais países receptores de remessas 
internacionais na África (ver Figura 5). Somente os fluxos de entrada para o Egito e a Nigéria ultrapassaram US$ 
15 bilhões para cada país e representaram 56% do total dos fluxos de remessas para a região. Como porcentagem 
do produto interno bruto (PIB), no entanto, os cinco principais países receptores de remessas em 2020 foram a 
Somália (35%), seguida pelo Sudão do Sul (30%), Lesoto (21%), Gâmbia (16%) e Cabo Verde (14%). As remessas 
totais para a África diminuíram cerca de 3% em 2020 em comparação com 2019, em grande parte devido a um 
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declínio de 28% nos fluxos de remessas para a Nigéria, o segundo maior país receptor de remessas na região. 
Excluindo a Nigéria, no entanto, as remessas para a região cresceram quase 6% em 2020, apesar da pandemia de 
covid-19, impulsionada por fluxos inesperadamente fortes para o Egito e Marrocos.

Entretanto, conforme ilustrado na Figura 5, África do Sul e Angola foram os principais países emissores de remessas 
na região, com fluxos de saída dos dois países na ordem dos USD 921 milhões e USD 576 milhões, respetivamente, 
em 2020. Enquanto as saídas de remessas da África do Sul diminuíram em 2020 em comparação com 2019, as 
de Angola, Moçambique e Namíbia — o segundo, terceiro e quinto maiores países de origem de remessas — 
aumentaram.

Figura 5. Principais países africanos receptores e originadores de remessas internacionais,  
2019 e 2020
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Fonte: Banco Mundial, 2021.

O deslocamento dentro e proveniente da África é uma das principais características da região, como mostra a 
Figura 6. A maioria dos refugiados e requerentes de asilo no continente foi acolhida em países vizinhos da região. 
Os dez principais países da África, classificados pelo total combinado de refugiados e requerentes de asilo acolhidos 
e originários de um determinado país, são mostrados na Figura 6. O Sudão do Sul foi a origem do maior número 
de refugiados na África em 2020 (2 milhões) e ficou em quarto lugar no mundo depois da República Árabe da Síria, 
República Bolivariana da Venezuela e Afeganistão, sendo a maioria acolhida em países vizinhos como Uganda. Com 



8 Migração e migrantes: Recursos e desenvolvimentos regionais

conflitos prolongados em ambos os países, a República Democrática do Congo e a Somália foram a origem do 
segundo e terceiro maior número de refugiados na região. A maioria desses refugiados também é acolhida em países 
vizinhos. Outras grandes populações de refugiados originaram-se do Sudão e da República Centro-Africana. Uganda 
continua sendo o maior país acolhedor de refugiados na região e o quarto maior do mundo depois da Turquia, 
Colômbia e Paquistão, com cerca de 1,4 milhão vivendo no país; a maioria era do Sudão do Sul e da República 
Democrática do Congo. Outros grandes países que acolhem refugiados em 2020 foram o Sudão e a Etiópia.

Figura 6. Os 10 principais países africanos com os maiores números totais de refugiados  
e requerentes de asilo, 2020
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Fonte:  Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), n.d.a.
Observação:  O termo “acolhidos” se refere aos refugiados e requerentes de asilo de outros países que residem 

no país receptor (lado direito da figura). O termo “no exterior” se refere aos refugiados e 
requerentes de asilo originários daquele país que estão fora do país de origem. Os dez principais 
países se baseiam em dados de 2020 e são calculados combinando refugiados e requerentes de 
asilo nos países e provenientes destes.
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Os maiores novos deslocamentos internos na África em 2020 ocorreram na África Subsaariana, sendo a maioria 
causada por conflitos (ver Figura 7). A República Democrática do Congo e a Etiópia experimentaram os maiores 
deslocamentos de conflito na região. Até o final de 2020, havia pouco mais de 2 milhões de novos deslocamentos 
de conflito na República Democrática do Congo e mais de 1,6 milhão na Etiópia. Embora a escala de deslocamentos 
decorrentes do conflito não seja tão aguda em termos de números absolutos na República Centro-Africana, o país 
teve os maiores deslocamentos como proporção da população nacional (cerca de 7%).

Somália e Etiópia tiveram o maior e o segundo maior deslocamento de desastres, respectivamente. Na Somália, 
fortes chuvas e subsequentes inundações causaram muitos dos deslocamentos. Em toda a África subsaariana, 
eventos relacionados a desastres exacerbaram ainda mais as crises, principalmente em países já em conflito, 
desencadeando movimentos novos e secundários. 

Figura 7. Os 20 principais países africanos com os maiores números de novos deslocamentos 
internos (por desastres e conflitos), 2020
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Fonte:  Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno (IDMC), n.d.; Departamento das Nações Unidas para Assuntos 
Econômicos e Sociais (DESA), 2021.

Observações:  O termo “novos deslocamentos” se refere ao número de movimentos de deslocamentos ocorridos em 2020, não à 
população total acumulada de deslocados internos resultantes de deslocamentos ao longo do tempo. Os novos números 
de deslocamento incluem indivíduos que foram deslocados mais de uma vez e não correspondem ao número de pessoas 
deslocadas durante o ano. O tamanho da população usado para calcular a porcentagem de novos desastres e deslocamentos 
de conflito se baseia na população total de residentes do país de acordo com as estimativas da população do DESA 2021. 
A porcentagem é apenas para fins ilustrativos relativos.
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Principais recursos e desenvolvimentos na África4 

Oeste e centro da África

A pandemia de covid-19 e as medidas de contenção relacionadas tiveram impactos amplos na migração 
e mobilidade na África Ocidental e Central, interrompendo o movimento intrarregional e resultando 
em migrantes retidos. A maioria dos migrantes internacionais da África Ocidental e Central se move dentro da 
sub-região. Muitos migram por motivos econômicos, inclusive para trabalhar nos setores informal e formal.5 No 
entanto, nos primeiros meses da pandemia, as restrições de viagens e trânsito, como o fechamento de fronteiras, 
resultaram na suspensão de acordos de livre circulação, como os da Comunidade Econômica dos Estados da África 
Ocidental (CEDEAO), que há muito facilitava uma maior mobilidade na sub-região.6 Entre março e abril de 2020, 
até 12 países da sub-região fecharam as suas fronteiras.7 Consequentemente, os fluxos migratórios intrarregionais 
na África Ocidental e Central diminuíram quase 50% entre janeiro e abril de 2020 nos principais pontos de 
trânsito.8 O fechamento de fronteiras também levou a que milhares de migrantes estivessem desamparados, 
incluindo trabalhadores sazonais, estudantes e pastores, como os que tradicionalmente circulam ao longo do 
corredor de transumância entre a Mauritânia e o Chade. Em meados de 2020, cerca de 50 mil migrantes estavam 
desamparados em quarentena e centros de trânsito e em fronteiras internacionais na África Ocidental e Central.9 
As restrições de viagem também tiveram impactos devastadores no comércio e nos meios de subsistência das 
comunidades fronteiriças, incluindo migrantes, muitos dos quais estão envolvidos no setor informal, que emprega a 
maioria das pessoas na África Ocidental e Central.10 Além disso, com os canais formais de recrutamento suspensos 
e as fronteiras fechadas, alguns migrantes na África Ocidental recorreram a canais irregulares de migração e houve 
relatos de contrabandistas cobrando taxas mais altas para facilitar as viagens entre os países. No entanto, devido 
aos controles fronteiriços mais rígidos e à diminuição geral dos movimentos populacionais, o contrabando de 
migrantes da sub-região diminuiu nos primeiros meses da crise, com fluxos migratórios irregulares para a Europa, 
por exemplo, também caindo temporariamente.11 Ao mesmo tempo em que muitos países reabriram as suas 
fronteiras, várias restrições de saúde e viagens permanecem e continuam tendo impactos na migração e mobilidade 
na sub-região. A pandemia também complicou as prioridades políticas, incluindo as relacionadas à governança 
migratória. No entanto, como sugerem algumas análises, esta também é uma oportunidade para fortalecer a 
governança e a cooperação migratória na sub-região, e há um ímpeto nesse sentido em alguns países.12

A crise no Sahel Central, caracterizada pelo recente recrudescimento de conflitos e violência, resultou 
em um dos piores desastres humanitários da África. A área do Sahel Central, que abrange Burkina Faso, Níger 
e Mali, experimentou um aumento da violência nos últimos anos, impulsionada por uma combinação de fatores, 
incluindo competição por recursos naturais, subdesenvolvimento e pobreza. O uso da violência para ter acesso 
aos recursos naturais tem sido explorado especialmente por grupos armados não estatais nas áreas rurais, já que 
as autoridades estatais têm se retirado cada vez mais para as cidades. Além disso, a violência intercomunitária nas 
áreas rurais, incluindo conflitos entre agricultores e pastores por causa da transumância, também exacerbou uma 
situação humanitária já difícil, enquanto os efeitos das mudanças climáticas, como padrões climáticos imprevisíveis 
e períodos recordes de calor, pioraram as tensões e a violência entre as comunidades. Nos três Estados, cerca 
de 1,9 milhão de pessoas se deslocaram internamente até o final de 2020, enquanto milhares morreram devido à 
violência durante o mesmo ano.13
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As mudanças climáticas e os eventos ambientais extremos são importantes desencadeadores de 
deslocamentos, ao mesmo tempo em que continuam afetando os meios de subsistência de milhões 
de pessoas e aumentando a competição pelos recursos naturais. Em toda a África Central e Ocidental, 
as mudanças climáticas contribuíram para secas prolongadas e chuvas imprevisíveis, impactando nos padrões de 
uso da terra de agricultores e pastores.14 As secas severas, que se tornaram mais frequentes, não estão apenas 
prejudicando os meios de subsistência, mas também forçando muitos pastores a se deslocarem.15 As tempestades 
e inundações também se tornaram mais comuns e, somente em 2020, afetaram mais de 2 milhões de pessoas 
em 18 países da sub-região, resultando na destruição de gado, terras e bens, e contribuindo para a atual crise de 
insegurança alimentar.16 Na República Democrática do Congo e em Cameroun, por exemplo, as chuvas fortes e 
inundações causaram cerca de 279 mil e 116 mil novos deslocamentos, respectivamente.17 Além disso, as mudanças 
climáticas pioraram as tensões existentes nas comunidades sobre o acesso reduzido a água e pastagens, levando 
ao aumento da violência decorrente da disputa por esses recursos naturais. É importante ressaltar a região do 
Cinturão Médio da Nigéria e a fronteira entre Burkina Faso e Mali, onde esta situação tem sido explorada por 
grupos extremistas, que capitalizam as tensões atuais para promover as suas causas.18

O deslocamento devido à violência extremista continua sendo uma característica marcante na África 
Ocidental e Central, com milhões de pessoas desalojadas das suas casas. Na bacia do Lago Chade, incluindo 
Nigéria, Chade, Níger e Cameroun, grupos extremistas como o Boko Haram aumentaram os seus ataques e 
sequestros de civis, ao mesmo tempo em que continuam recrutando crianças para combates.19 Novos grupos 
extremistas também surgiram nos últimos anos, enquanto alguns se expandiram estabelecendo laços com grupos 
regionais ou internacionais.20 Além do Boko Haram, existem vários outros grupos ativos que não apenas causaram 
deslocamento, mas também levaram a mortes e atrasaram anos de ganhos em termos de desenvolvimento na bacia 
do lago Chade e no Sahel.21 A sua expansão pela África Ocidental foi auxiliada, em parte, por contrabandistas e 
redes de tráfico, assim como por fronteiras porosas na sub-região.22 Grupos extremistas continuam a aproveitando 
as animosidades étnicas subjacentes, pobreza e ausência do controle do Estado em algumas áreas rurais para 
atrair recrutas e promover as suas agendas.23 Enquanto isso, novas coalizões de grupos armados na África Central 
devastaram as vidas de muitas pessoas. Na República Centro-Africana, por exemplo, uma pessoa de cada quatro 
do país era refugiada ou deslocada interna e, nos primeiros seis meses de 2020, o número de pessoas deslocadas 
dentro do país era praticamente igual ao de pessoas deslocadas em todo o país durante o ano de 2019.24

Mulheres e meninas representam um número significativo de migrantes na África Ocidental e Central, 
e muitas delas enfrentam uma série de riscos com base no gênero. As mulheres na sub-região migram 
por vários motivos, inclusive em busca de oportunidades econômicas, para se reunirem com as suas famílias e 
continuarem os seus estudos.25 Na África Ocidental, quase metade de todos os migrantes dentro e da sub-região 
são mulheres.26 O número crescente de migrantes mulheres migrantes na sub-região também fica evidente no 
número de retornos de migrantes, que são cada vez mais compostos por mulheres.27 Os fatores econômicos 
continuam sendo o principal motor da migração e, embora as mulheres migrantes participem de atividades de 
emprego formal e informal, a maioria continua trabalhando na economia informal, incluindo em áreas como o 
comércio e o trabalho doméstico.28 Mulheres migrantes oriundas da sub-região e dentro desta enfrentam vários 
desafios e riscos, tanto durante a migração quanto após a chegada aos países de destino. A exploração sexual e 
a violência durante as viagens migratórias, as precárias condições de trabalho nos países de destino e os baixos 
salários são alguns dos desafios que muitos enfrentam.29
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Leste e sul da África

A pandemia de COVID-19 afetou milhões de migrantes, incluindo refugiados, tanto na África Oriental 
quanto na Austral. Nas primeiras semanas e meses da pandemia, vários países da sub-região fecharam 
completamente as suas fronteiras e restringiram o trânsito, resultando em um declínio significativo na migração 
e na mobilidade dentro da sub-região.30 Além de fechar as fronteiras, alguns países suspenderam a recepção 
de novos requerentes de asilo e refugiados, deixando muitas pessoas — pelo menos temporariamente — sem 
proteção.31 Uganda, por exemplo, que acolhe uma das maiores populações de refugiados do mundo, cessou 
efetivamente a sua política de “portas abertas” para refugiados e requerentes de asilo no início de 2020. Além 
disso, as pessoas refugiadas que vivem em campos superlotados e em outras em áreas remotas longe das unidades 
de saúde do governo enfrentaram uma série de desafios, incluindo acesso limitado ou inexistente a testes e 
tratamento, ao mesmo tempo em que tiveram dificuldade em aderir ao distanciamento físico e social, tornando-
os particularmente vulneráveis ao contágio de covid-19.32 À medida que os países entraram em confinamento, 
deixando muitos migrantes sem trabalho e sem meios para voltar para casa, milhares ficaram desamparados na 
sub-região.33 A pandemia também teve impacto na migração irregular da região. Nos primeiros meses da pandemia, 
houve um declínio nas chegadas irregulares de migrantes da região para a Europa, embora em meados de 2020 
esses números tenham aumentado novamente.34 A queda no número de migrantes do Chifre da África indo para 
Países do Golfo através do Iêmen, no entanto, foi muito mais sustentada, diminuindo 73% em 2020.35 No mesmo 
ano, milhares de migrantes do Chifre da África também retornaram do Iêmen. Em muitos casos, eram auxiliados 
por contrabandistas, pois muitos perderam as fontes de renda devido às interrupções causadas pela pandemia. 
Ademais, experimentavam crescentes abusos dos direitos humanos.36 O fechamento da fronteira Iêmen-Arábia 
Saudita em 2020 também significou que muitos migrantes que se dirigiam para a Arábia Saudita não conseguiam 
mais chegar ao destino pretendido.37 Os impactos da pandemia se estenderam para interromper os processos e 
operações de paz em todo o mundo, inclusive na África Oriental, e assim prolongar os conflitos, que continuam 
causando deslocamentos na sub-região.38 Enquanto isso, em partes do sul da África, a pandemia foi usada para 
instrumentalizar a xenofobia e serviu de bode expiatório dos migrantes.39 Migrantes indocumentados e requerentes 
de asilo, entre outros migrantes, foram duramente atingidos por medidas de bloqueio, que pioraram as suas já 
difíceis condições socioeconômicas. Muitos deles foram incapazes de acessar serviços de apoio relacionados com a 
pandemia.40 Enquanto alguns países da sub-região incluíram migrantes nas medidas de combate à covid-19, incluindo 
vacinas, alguns continuaram excluindo-os, sendo migrantes irregulares em particular rechaçados.41

A migração laboral é uma característica fundamental na África Oriental e Austral, com um número 
significativo de trabalhadores migrantes dentro e da sub-região. A migração intrarregional na África Oriental 
e Austral aumentou ao longo dos anos, impulsionada em parte pelo crescimento de trabalhadores migrantes na 
sub-região.42 Na África Oriental, os esforços de integração, como o Protocolo do Mercado Comum da África 
Oriental, embora ainda enfrentem grandes desafios de implementação, gradualmente facilitaram para as pessoas 
trabalharem além das fronteiras.43 Acordos recentes, como o Protocolo de Livre Circulação e Transumância 
endossado em junho de 2021, também podem acelerar ainda mais a migração intrarregional, uma vez ratificados 
e implementados pelos Estados Membros da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD).44 

Outras comunidades econômicas regionais, como o Mercado Comum para a África Oriental e Austral (COMESA), 
também desenvolveram programas para facilitar ainda mais a migração laboral regular entre os Estados Membros.45 
A migração irregular intrarregional, inclusive por razões econômicas, também prevalece.46 Assim como na África 
Oriental, o número de trabalhadores migrantes internacionais dentro da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) também aumentou, sendo composto por trabalhadores migrantes de dentro e fora da 
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África Austral.47 Um número cada vez maior de pessoas também migra para fora da sub-região. Tradicionalmente, 
a América do Norte e a Europa têm sido os principais destinos de emigrantes de países da África Oriental, como 
o Quênia. Em 2020, a maior diáspora queniana residia nos Estados Unidos (quase 157 mil pessoas) e no Reino 
Unido (cerca de 139 mil pessoas).48 Os Estados do Golfo também se tornaram um importante destino para 
um número crescente de trabalhadores migrantes ugandenses, quenianos e etíopes.49 Comunidades de grandes 
diásporas da sub-região resultaram em fluxos significativos de remessas internacionais nos últimos anos. O Quênia, 
por exemplo, o terceiro maior destinatário de remessas na África subsaariana depois da Nigéria e Gana, recebeu 
mais de US$ 3 bilhões em 2020, um aumento de 9% em relação a 2019.50 Esse crescimento nos fluxos de remessas 
para o Quênia foi amplamente impulsionado pelo aumento dos fluxos do Estados Unidos.51 Outros países na sub-
região com um número significativo das suas populações vivendo no exterior, como Somália e Uganda, também 
estão entre os dez principais países receptores de remessas na África subsaariana.52 A África do Sul também é um 
importante destino para muitos migrantes da sub-região e é a maior fonte de remessas na África.

A onda de ataques terroristas, além dos conflitos persistentes em partes da África Austral e Oriental, 
continuam sendo fatores significativos de deslocamento. No norte de Moçambique, a intensificação dos 
ataques violentos de Ahlu Sunna wal Jama resultou em um aumento acentuado do deslocamento. Esses ataques 
extremamente violentos mergulharam as províncias do norte do país, como Cabo Delgado — que ainda estão 
lidando com os efeitos devastadores do ciclone Kenneth — em uma crise ainda mais profunda.53 No final de 2020, 
o conflito e a violência resultaram em mais de meio milhão de deslocamentos em Moçambique, o quarto maior 
número de novos deslocamentos de conflito no mundo em 2020.54 Na África Oriental, vários países também 
continuam experimentando violência esporádica e conflito intermitente. Os ataques do Al Shabab na Somália, 
assim como as operações armadas estatais e regionais contra o grupo militante, continuam expulsando as pessoas 
das suas casas. Ao mesmo tempo, no Sudão do Sul, apesar de um acordo de paz que restaurou um certo grau 
de estabilidade, o conflito entre milícias comunitárias continuou em 2020.55 Um dos maiores impulsionadores 
do deslocamento no Chifre da África e que afeta a África Oriental é o conflito em curso em Tigray, Etiópia. Os 
confrontos custaram milhares de vidas e resultaram em deslocamentos internos e transfronteiriços em Tigray e 
nos vizinhos Afar e Amhara.56 Estima-se que 1,7 milhão de pessoas foram deslocadas por conflitos e violência na 
Etiópia no final de 2020, o terceiro maior número desse tipo no mundo, depois da República Democrática do 
Congo e da República Árabe Síria.57 Milhares de pessoas também fugiram do país devido à violência e muitas foram 
acolhidas no país vizinho, o Sudão.58

A África Oriental continua simultaneamente acolhendo e sendo a origem de algumas das maiores 
populações de refugiados do mundo. Em 2020, o Sudão do Sul foi a origem do quarto maior número de 
refugiados globalmente (mais de 2 milhões).59 A Somália, outro país da sub-região afetado por anos de conflito e 
violência, foi a origem de mais de 800 mil refugiados.60 O leste, o Chifre da África e os Grandes Lagos continuam 
sendo a origem da maioria dos refugiados africanos, com mais de 5 milhões de pessoas provenientes países da 
região em 2020.61 A região também acolheu um número significativo de refugiados (cerca de 4,5 milhões) em 
2020.62 Uganda, com mais de 1,4 milhões refugiados, foi o quarto maior país acolhedor de refugiados no mundo, a 
maioria vinda do Sudão do Sul.63 Vários países na sub-região, como Uganda, mantiveram as suas políticas de portas 
abertas, ao mesmo tempo em que adotam cada vez mais marcos progressivos de refugiados nacionais, parcialmente 
inspirados por o Pacto Global sobre Refugiados.64
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Eventos climáticos extremos, incluindo inundações, secas e tempestades, estão afetando os meios de 
subsistência na sub-região, muitas vezes resultando em grandes deslocamentos. Vários países da África 
Oriental, já assolados por conflitos e violência, sofreram desastres devastadores nos últimos dois anos. Quênia, 
Etiópia, Somália e Sudão do Sul, por exemplo, foram afetados por algumas das piores enchentes em décadas, 
criando as condições para uma invasão catastrófica de gafanhotos que prejudicou os meios de subsistência em 
toda a região em 2020.65 No Sudão do Sul, os desastres, especialmente inundações, foram responsáveis por mais 
de 440 mil novos deslocamentos 2020.66 No mesmo ano, cerca de 664 mil novos deslocamentos motivados por 
desastres foram registrados na Etiópia.67 Vários países da África Austral também foram afetados por desastres de 
início lento e rápido. Por exemplo, em Moçambique — um país que ainda sofre com os efeitos devastadores dos 
ciclones Idai e Kenneth — o ciclone Eloise, que tocou terra em janeiro de 2021, deixou centenas de milhares 
de pessoas necessitadas de assistência humanitária.68 Em países como a República Unida da Tanzânia, inundações 
recentes também foram associadas ao aquecimento da temperatura da superfície do mar no Oceano Índico, o 
que contribui para condições semelhantes às do fenômeno La Niña, e em partes do país, secas severas resultaram 
na redução dos níveis de água em corpos d’água como Lago Tanganica.69 Esses efeitos climáticos impactam os 
fatores de migração já existentes, incluindo aqueles relacionados a fatores econômicos, sendo as comunidades que 
dependem da agricultura de sequeiro as mais afetadas.

Norte da África

Os efeitos da covid-19 e as restrições de movimento relacionadas aos migrantes e à migração no norte 
da África resultaram em mudanças nos padrões de migração irregular, imobilidade involuntária, retornos 
forçados e discriminação. Embora o norte da África continue sendo uma importante área de trânsito para 
migrantes de outras partes da África tentando chegar à Europa, o fechamento de fronteiras na sub-região levou 
a um declínio no número total de migrantes que partiram para a Europa pelo Mar Mediterrâneo em 2020.70 No 
entanto, houve uma grande variação entre as diferentes rotas do norte da África, com o número de pessoas usando 
a rota do Mediterrâneo Central, por exemplo, aumentando em 2020 em comparação com 2019.71 A pandemia 
e as medidas relacionadas para contê-la também tiveram impactos adversos e únicos nos migrantes, incluindo os 
detidos em países com grandes desafios de proteção, como a Líbia, onde a superlotação, o saneamento precário e 
a falta de água potável os tornaram vulneráveis à contração da covid-19.72 Outros migrantes na sub-região ficaram 
desamparados devido ao fechamento de fronteiras ou devido à suspensão dos programas de retorno voluntário.73 
Em alguns casos, os migrantes foram devolvidos à força pelas autoridades, deixando-os abandonados no deserto.74 
O retorno forçado de migrantes do norte da África e de outras partes do mundo levou a Rede das Nações Unidas 
sobre Migração (United Nations Network on Migration, UNNM) a emitir uma declaração pedindo a suspensão 
dessas medidas durante a pandemia.75 No entanto, alguns países no norte da África, como a Argélia — em acordo 
com os países de origem, incluindo Mali — suspenderam temporariamente as restrições de viagem e permitiu 
que a OIM, por exemplo, facilitasse o retorno seguro de migrantes desamparados.76 A pandemia também infligiu 
um custo financeiro significativo a um grande número de migrantes na sub-região, já que muitos perderam as 
suas fontes de renda. Os migrantes também sofreram discriminação e estigmatização, além de serem excluídos 
de serviços vitais, como assistência médica. No entanto, alguns países, como o Egito, incluíram migrantes nas suas 
respostas de assistência médica e planos de vacinação.77 Além disso, as mulheres migrantes foram afetadas de forma 
desproporcional pela covid-19. Em países como a Tunísia, as mulheres não apenas relataram perdas de renda mais 
frequentes do que os homens, mas também houve um aumento no risco de exploração sexual.78
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O norte da África recebe algumas das maiores remessas internacionais do mundo, impulsionadas pela 
significativa população de emigrantes da sub-região. A emigração, particularmente de países do Magreb, como 
Argélia, Marrocos e Tunísia, tem sido uma característica do Norte da África.79 Outros países da sub-região, incluindo 
o Egito, também têm grandes populações de emigrantes. A Europa e a Ásia são os dois principais destinos dos 
migrantes do norte da África. Em 2020, houve um total combinado de mais de 5 milhões de migrantes na Europa 
de Marrocos, Argélia e Tunísia.80 Embora a Europa seja o principal destino dos migrantes desses três países, 
os países asiáticos, particularmente os Estados do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), são o principal 
destino dos migrantes do Egito.81 Quase um milhão de migrantes egípcios, por exemplo, viviam na Arábia Saudita 
em 2020, enquanto cerca de 900 mil estavam nos Emirados Árabes Unidos e mais de 400 mil no Kuwait.82 
Dada a sua grande diáspora, a sub-região tornou-se ao longo dos anos um dos maiores receptores de remessas 
internacionais do mundo. Em 2020, os fluxos de remessas internacionais para o Egito atingiram um recorde de 
US$ 30 bilhões, tornando-o o quinto maior destinatário no mundo.83 Apesar da pandemia de covid-19, as remessas 
para o Egito aumentaram cerca de 11%, enquanto no Marrocos aumentaram 6,5%.84 As remessas para o Marrocos 
e a Tunísia representam mais de 5% do PIB, enquanto no Egito esse valor é superior a 8%.85 Os fluxos de remessas 
internacionais para a sub-região podem crescer ainda mais, pois a União Europeia (UE) busca melhorar os caminhos 
legais de migração para a região por meio de instrumentos como o Banco de Talentos da UE e Parcerias de 
Talentos, parte do Novo Pacto da UE sobre Migração e Asilo. O norte da África é uma das sub-regiões que se 
beneficiariam desses novos esquemas.86

O norte da África continua sendo a origem e o destino de um grande número de refugiados e deslocados 
internos, com conflitos e violência desempenhando papéis importantes na condução do deslocamento 
dentro e fora da sub-região. Por uma década, países como a Líbia estiveram envolvidos em conflitos e instabilidade 
política, forçando centenas de milhares de pessoas a deixarem as suas casas e limitando severamente o acesso a 
serviços básicos.87 A prestação de assistência humanitária também foi muitas vezes prejudicada, enquanto serviços 
como água, a infraestrutura de saúde e educação é alvo regular.88 Em 2020, havia mais de 278 mil pessoas deslocadas 
internamente na Líbia, muitos em decorrência dos conflitos e da violência.89 Embora um cessar-fogo assinado em 
outubro de 2020 tenha resultado na redução das hostilidades, mais de um milhão de pessoas continuam precisando 
de assistência humanitária.90 O Sudão também continua passando por uma situação política, humanitária e política 
complexa. Conflitos violentos em áreas como Kordofan e Darfur deslocaram muitas pessoas, enquanto o país 
continua acolhendo uma das maiores populações de refugiados do mundo, a maioria do Sudão do Sul.91 Outros 
refugiados no Sudão incluem os de países vizinhos, como Etiópia e Eritreia, assim como de países mais distantes 
em conflito, incluindo o Iêmen e a República Árabe da Síria.92 No final de 2020, o Sudão acolhia cerca de 1 milhão 
de refugiados e mais de 2,3 milhões de deslocados internos.93

Muitos migrantes em toda a sub-região continuam enfrentando uma série de desafios de proteção, sendo 
as mulheres e meninas particularmente vulneráveis ao abuso. Além de ataques verbais e físicos, os migrantes 
enfrentaram exploração e condições de vida precárias.94 Essas realidades são ainda mais agravadas em países com 
um estado de direito fraco e onde milícias ou contrabandistas e traficantes agem com impunidade. Na Líbia, os 
migrantes têm sido regularmente levados e mantidos em centros de detenção “oficiais”, onde enfrentaram uma série 
de abusos.95 Outros migrantes acabaram em galpões ou centros de detenção não oficiais e foram deixados à mercê 
de contrabandistas e traficantes.96 Muitas vezes o acesso a esses centros é negado às organizações internacionais, 
deixando muitas pessoas em condições terríveis.97 No entanto, essas realidades não se limitam apenas aos migrantes 
detidos; muitos em ambientes urbanos são confrontados com barreiras para acessar necessidades e serviços básicos 
e são expostos a condições de vida difíceis e empobrecidas.98 Mulheres e meninas foram particularmente sujeitas 
a abusos como estupro, inclusive durante as suas viagens para sub-região e através dela.99
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O norte da África continua sendo um importante centro de trânsito e ponto de partida para migrantes 
da sub-região e da África subsaariana que tentam chegar à Europa e além. Dezenas de milhares de migrantes 
tentam chegar à Europa a partir do norte da África usando duas rotas principais, as rotas do Mediterrâneo 
Central (principalmente da Líbia e da Tunísia para a Itália) e as rotas do Mediterrâneo Ocidental (principalmente 
de Marrocos e Argélia para a Espanha).100 Apesar da covid- 19, houve um aumento nas chegadas nas rotas do 
Mediterrâneo Central e Ocidental em 2020. As chegadas na Europa em ambas as rotas tiveram um aumento 
de 86%, de mais de 41 mil para quase 77 mil.101 Ao longo das rotas do Mediterrâneo Central para a Itália, os 
tunisianos representaram o maior número de chegadas.102 As viagens angustiantes em ambas as rotas resultaram 
em muitas mortes e, somente em 2020, mais de 1,5 mil migrantes do oeste e norte da África com destino à 
Espanha, Malta e Itália foram dados como mortos ou desaparecidos no mar.103 Muitos migrantes contam com os 
serviços de contrabandistas para levá-los para a Europa e através do norte da África. Quem tenta chegar à Líbia 
vindo de países da África subsaariana, por exemplo, são contrabandeados principalmente por duas rotas: a rota 
ocidental (usada pelos africanos ocidentais através do Níger, Mali e Argélia) e a rota oriental (usada principalmente 
por migrantes da África Oriental através do Sudão e do Chade). Muitas vezes, as pessoas migrantes sofrem abusos 
durante essas viagens e algumas se tornam vítimas de tráfico, inclusive em situações em que não podem pagar os 
contrabandistas ao chegarem ao seu destino.104

Ásia105

A Ásia — lar de cerca de 4,6 bilhões de pessoas — foi a origem de mais de 40% dos migrantes internacionais do 
mundo em 2020 (115 milhões). Nesse mesmo ano, mais da metade (69 milhões) residia em outros países da Ásia, 
um aumento significativo em relação a 2015, quando estimava-se que cerca de 61 milhões residissem no continente. 
Conforme mostrado no painel central da Figura 8, a migração intrarregional na Ásia aumentou significativamente ao 
longo do tempo, passando de 35 milhões em 1990. Um crescimento considerável também ocorreu nas populações 
migrantes nascidas na Ásia na América do Norte e na Europa nas últimas duas décadas. Em 2020, a migração da 
Ásia para a América do Norte atingiu 17,5 milhões, subindo ligeiramente dos 17,3 milhões em 2015. Enquanto na 
Europa, a migração da Ásia foi de 23 milhões em 2020, aumentando de quase 20 milhões em 2015. A migração da 
Ásia para a América do Norte e Europa impulsionou grande parte do aumento do número de migrantes asiáticos 
fora da região, atingindo um total de mais de 46 milhões de migrantes extrarregionais em 2020.

O número de migrantes não nascidos na Ásia nesse continente permaneceu em níveis relativamente baixos desde 
1990. Os europeus compreendem o maior grupo de migrantes de fora da Ásia na região. Esses números incluem 
migrantes da parte europeia da antiga União Soviética que agora vivem na Ásia Central. Durante o mesmo período, 
o número de africanos — o outro grupo considerável de migrantes na Ásia — cresceu.
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Figura 8. Migrantes para, dentro e da Ásia – 990-2020
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Fonte:  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.
Observação:  “Migrantes para a Ásia” se refere a migrantes residentes na região (ou seja, Ásia) que nasceram em uma das 

outras regiões (p. ex.: Europa ou África). “Migrantes na Ásia” se refere a migrantes nascidos na região (isto 
é, Ásia) e residentes fora do país de nascimento, mas ainda dentro da região asiática. “Migrantes da Ásia” se 
refere a pessoas nascidas na Ásia que residiam fora da região (p. ex.: na Europa ou na América do Norte).

Os dois “gigantes da população” asiáticos, Índia e China, têm o maior número absoluto de migrantes que vivem 
no exterior (Figura 9). É importante acrescentar que esse grande número absoluto de emigrantes constitui uma 
pequena parcela da população total da Índia e da China. Os migrantes da China constituíram a quarta maior 
população de migrantes nascidos no exterior no mundo, depois da Índia, México e Federação Russa. Pouco mais 
de 2 milhões de emigrantes nascidos na China residiam nos Estados Unidos, que também eram o lar de outros 
grandes grupos de migrantes asiáticos da Índia, Filipinas e Vietnã. Outros países com um grande número de 
migrantes residentes no exterior incluem Bangladesh e a República Árabe da Síria.
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Nos países do CCG, os migrantes representam altas proporções do total da população nacional (Figura 9). Por 
exemplo, em 2020, os migrantes representavam 88% da população nos Emirados Árabes Unidos; quase 73% no 
Kuwait; 77% no Catar; e 55% no Bahrein. Muitos migrantes vieram da África, do sul asiático (p. ex.: Índia, Paquistão, 
Bangladesh e Nepal) e do sudeste asiático (p. ex.: Indonésia e Filipinas).

Também é importante observar que os dados atuais sobre migrantes nascidos no exterior também refletem em 
parte eventos históricos significativos, como a Partição de 1947, resultando no deslocamento em massa de pessoas 
de e para a Índia e o Paquistão. Isso é evidente nos dados de 2020, que mostram que quase 5 milhões e mais 
3 milhões de migrantes nascidos no exterior, respectivamente, residiam nos dois países.

Figura 9. Os 20 principais países da Ásia com os maiores números de migrantes, 2020
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(milhões) Porcentagem da população
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Fonte:  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.
Observação 1:  O tamanho da população usado para calcular a porcentagem de imigrantes e emigrantes se baseia na população total 

de residentes da DESA no país, que inclui populações nascidas no exterior.
Observação 2:  O termo “imigrante” se refere a migrantes que nasceram no exterior que residem no país. O termo “emigrante” se 

refere a pessoas que nasceram no país que residiam fora do seu país de nascimento em 2021.

Os países asiáticos emitiram algumas das primeiras restrições de movimento internacionais e internas relacionadas à 
covid-19 para conter a propagação do vírus. Como em regiões como a África, os controles de viagens internacionais 
entraram em vigor antes das restrições internas, com medidas como a triagem de chegadas implementadas já em 
janeiro de 2020 (Figura 10). Estas foram rapidamente seguidas por medidas de quarentena e proibição de chegadas 
de algumas regiões, com fechamento total de fronteiras apenas por volta de março de 2020, quando praticamente 
todos os países da região tinham alguma forma de controle de viagens internacionais.
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Notavelmente, quase todos os países da Ásia mantiveram restrições de viagens internacionais, como triagem de 
chegadas ao longo de 2020 e, em meados de junho de 2021, essa medida ainda estava em vigor para a maioria 
dos países. As medidas de quarentena caíram apenas ligeiramente, enquanto os controles internacionais, incluindo 
proibições de chegadas e fechamento total de fronteiras, caíram ao longo do tempo, com o último diminuindo de 
forma muito mais acentuada.

As restrições de movimento interno, em geral impostas algum tempo após os controles internacionais, tiveram um 
aumento significativo a partir de meados de março de 2020, antes de começarem a diminuir em meados de maio. 
Este declínio não foi uniforme em todas as medidas, no entanto, com restrições como recomendações para não 
viajar entre regiões ou cidades — tanto específicas quanto gerais — caindo muito mais gradualmente do que o 
resto das medidas. No entanto, todos os controles internos tiveram ligeiros aumentos em vários pontos, inclusive 
durante o primeiro trimestre de 2021.

Figura 10. Controles de viagem relacionados à covid-19 na Ásia: internacional e interna,  
janeiro de 2020 a junho de 2021
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Fonte:  Hale et al., 2021.
Observações:  As categorias utilizadas são as do Covid-19 Government Response Tracker da Universidade de Oxford. As categorias 

incluídas no conjunto de dados são apenas para restrições relacionadas à covid-19 e não refletem outras restrições de 
viagem que também possam estar em vigor, como as relacionadas a restrições de visto, proibições de entrada com base 
na nacionalidade, restrições de partida/saída e movimento interno restrições.
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Houve um aumento muito rápido no número de restrições de viagens na Ásia (intrarregional e global) nos primeiros 
meses de 2020. Essas restrições começaram a diminuir gradualmente em meados daquele ano. No entanto, ao 
contrário de regiões como a África, que viram um declínio mais acentuado nas restrições de viagens dentro da 
região em comparação com outras regiões globais, essa dinâmica é invertida na Ásia, com maiores controles 
intrarregionais de viagens ao longo de 2020 e no primeiro semestre de 2021 (ver Figura 11). As medidas de saúde 
aumentaram com o tempo e, no final de 2020, as impostas a países fora da Ásia haviam ultrapassado os controles 
de viagens extrarregionais. No entanto, as medidas de saúde (dentro da região) começaram a diminuir por volta de 
outubro de 2020, com menos de 40% dos corredores país a país mantendo essas medidas em 30 de junho de 2021.

Figura 11. Medidas de viagens internacionais relacionadas à covid-19 na Ásia:  
março de 2020 a junho de 2021
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Fonte:  Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2021a.
Observações:  As medidas relacionadas à saúde incluem triagem e monitoramento de saúde, testes/certificados médicos e 

medidas de quarentena. As restrições de viagem incluem restrições de passageiros com base na nacionalidade ou 
chegada de uma localização geográfica. Consultar a página de restrições de mobilidade do DTM para obter mais 
informações sobre a metodologia.

Em 2020, Índia e China receberam os maiores valores de remessas internacionais na Ásia, com um total combinado 
de mais de US$ 140 bilhões. Outros grandes destinatários de remessas incluem as Filipinas, Paquistão e Bangladesh 
(ver Figura 12). Como porcentagem do PIB, alguns dos receptores mais significativos em 2020 foram Líbano (33%), 
Quirguistão (29%), Tadjiquistão (27%) e Nepal (24%). Em comparação com 2019, os fluxos de remessas recebidas 
para a Ásia diminuíram modestamente em cerca de 2% em 2020. Na Índia, o maior país receptor da região, as 
remessas caíram apenas 0,2%, chegando a US$ 83 bilhões. No Paquistão, no entanto, as remessas aumentaram 
mais de 17%, para um recorde de US$ 26 bilhões.
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Em termos de saídas de remessas, dois países do GCC — os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita — foram 
os maiores e os segundos maiores países de origem de remessas na Ásia. As remessas enviadas dos Emirados 
Árabes Unidos atingiram US$ 43 bilhões em 2020, embora tenha sido uma queda em relação a 2019, quando as 
saídas somaram quase US$ 45 bilhões. As remessas da Arábia Saudita, no entanto, aumentaram no mesmo período, 
passando de US$ 31 bilhões em 2019 para US$ 34 bilhões em 2020. Outros países, como China, Catar e República 
da Coreia, também foram fontes de saídas significativas de remessas.

Figura 12. Principais países asiáticos receptores e originadores de remessas internacionais,  
2019 e 2020
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Fonte: Banco Mundial, 2021.

O deslocamento internacional dentro e proveniente da Ásia é uma das principais características da região, como 
mostra a Figura 13. A República Árabe da Síria e o Afeganistão foram os principais países de origem de refugiados 
no mundo em 2020. O impacto do conflito sírio no deslocamento pode ser visto claramente na Figura 13, com 
refugiados e requerentes de asilo da República Árabe da Síria superando os números do resto da sub-região. Em 
2020, a grande maioria dos refugiados de países asiáticos vivia em países vizinhos. Refugiados da República Árabe 
da Síria, por exemplo, foram predominantemente acolhidos na Turquia (mais de 3,6 milhões), Líbano (cerca de 
0,9 milhão) e Jordânia (quase 0,7 milhão). Enquanto os refugiados do Afeganistão, cujo número caiu ligeiramente 
de 2,7 milhões em 2019 para 2,6 milhões em 2020, foram em grande parte acolhidos no Paquistão e na República 
Islâmica do Irã. No entanto, os eventos no Afeganistão em meados de 2021 relacionados à retirada das tropas 
aliadas e ao rápido ressurgimento do Talibã, sem dúvida, farão com que o número de refugiados do Afeganistão 
aumente em 2021. Devido à violência e perseguição contra as pessoas do grupo étnico rohingya, Myanmar foi o 



22 Migração e migrantes: Recursos e desenvolvimentos regionais

país de origem da terceira maior população de refugiados da região e o quinto maior número de pessoas deslocadas 
através das fronteiras em todo o mundo em 2020, sendo a maioria desses refugiados acolhidos em Bangladesh. 
Conforme mostrado na Figura 13, também é importante observar que países de origem, como Iraque, Paquistão 
e República Islâmica do Irã, também acolhem refugiados.

Figura 13. Os 10 principais países asiáticos com os maiores números totais de refugiados e 
requerentes de asilo, 2020
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Fonte:  Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), n.d.b.
Observação:  O termo “acolhidos” se refere aos refugiados e requerentes de asilo de outros países que residem no país receptor (lado 

direito da figura). O “no exterior” se refere aos refugiados e requerentes de asilo originários daquele país que estão 
fora do país de origem. Os dez principais países se baseiam em dados de 2020 e são calculados combinando refugiados 
e requerentes de asilo nos países e provenientes destes.

Os maiores novos deslocamentos internos na Ásia resultaram de desastres (Figura 14). A China teve aproximadamente 
5 milhões de novos deslocamentos causados por desastres no final de 2020. Notavelmente, as Filipinas registraram 
quase o mesmo número de novos deslocamentos causados por desastres que a China, com mais de 4 milhões. 
Além disso, desastres como inundações causadas por monções, deslizamentos de terra e ciclones intensos 
provocaram deslocamentos em grande escala em 2020 em Bangladesh (mais de 4 milhões), Índia (quase 4 milhões) 
e Vietnã (cerca de 1 milhão). Os conflitos também contribuíram para novos deslocamentos internos na Ásia, 
com a República Árabe Síria registrando o maior número (quase 2 milhões). Outros países que sofreram grandes 
deslocamentos de conflito incluem o Afeganistão (404 mil) e o Iêmen (143 mil). A crise humanitária no Iêmen é 
uma das mais graves do mundo; duas intensas temporadas de chuvas entre fevereiro e setembro, que deslocaram 
mais de 200 mil pessoas em 2020, agravaram uma crise humanitária já existente no país.
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Figura 14. Os 20 principais países da Ásia com os maiores números de novos deslocamentos 
internos (por desastres e conflitos), 2020
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Fonte:  Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno (IDMC), n.d.; Departamento das Nações Unidas para Assuntos 
Econômicos e Sociais (DESA), 2021.

Observações:  O termo “novos deslocamentos” se refere ao número de movimentos de deslocamento ocorridos em 2020, não à 
população total acumulada de deslocados internos resultante de deslocamento ao longo do tempo. Os números dos novos 
deslocamentos incluem indivíduos que foram deslocados mais de uma vez e não correspondem ao número de pessoas 
deslocadas durante o ano. O tamanho da população usado para calcular a porcentagem de novos desastres e deslocamentos 
de conflito é baseado na população total de residentes do país de acordo com as estimativas da população do DESA 2021, 
e a porcentagem é apenas para fins ilustrativos relativos.

Principais recursos e desenvolvimentos na Ásia106

Médio Oriente

As pessoas migrantes na sub-região enfrentaram desafios significativos impostos pela covid-19 e restrições 
relacionadas a viagens e movimentos, que exacerbaram as vulnerabilidades de saúde existentes, pioraram 
as suas condições econômicas, deixaram muitos desamparadas e obrigaram milhares a retornarem aos 
seus países de origem. Em vários países do GCC, por exemplo, os migrantes correm maior risco de contrair 
covid-19 devido às condições de vida de superlotação e à natureza do seu trabalho, assim como ao acesso 
inadequado a cuidados de saúde.107 Além disso, como os países foram bloqueados e as empresas foram obrigadas 
a encerrar as suas operações, muitos migrantes também perderam os seus empregos ou sofreram atrasos nos 
pagamentos, afetando a sua capacidade de atender às necessidades básicas ou pagar dívidas.108 Muitos foram 
forçados a retornar aos seus países de origem.109 O sistema Kafala, que vincula trabalhadores migrantes aos seus 
empregadores, exacerbou as más condições de trabalho e de vida de muitos trabalhadores migrantes no Golfo. 
Essas condições eram particularmente difíceis para os trabalhadores domésticos, que, devido aos bloqueios, às 
vezes ficavam presos a empregadores abusivos.110 Migrantes irregulares em centros de detenção em países como 
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Arábia Saudita e Iêmen eram uma fonte de preocupação, com temores de que as suas condições de vida em 
confinamento e sem higiene os tornassem extremamente vulneráveis ao contágio da covid-19.111 O fechamento das 
fronteiras também deixou muitos migrantes no Golfo e em outras partes da sub-região desamparados. No Iêmen, 
milhares de migrantes que tentavam atravessar para a Arábia Saudita ficaram sem saída, muitas vezes sem comida, 
abrigo ou água.112 Pessoas deslocadas internamente e refugiadas no Oriente Médio também foram afetadas pela 
pandemia. As suas condições de vida superlotadas em países como o Líbano significavam que muitos refugiados 
corriam maior risco de exposição à covid-19.113 No entanto, vários países da região, incluindo o Líbano, ao longo 
do tempo incluíram migrantes nas suas respostas de assistência médica, como as campanhas de vacinação em 
andamento.114 Outros, como Marrocos e Jordânia, também estão incluindo migrantes nos seus programas nacionais 
de vacinação contra a covid-19.115

Embora tenha havido progresso em termos de resolução de conflitos e construção da paz em vários 
países, o conflito e a violência continuam sendo os maiores impulsionadores do deslocamento na sub-
região. Os acordos de cessar-fogo em países como o Iraque resultaram em um declínio dos deslocamentos, mas 
novas ofensivas do governo na República Árabe da Síria e no Iêmen foram responsáveis por expulsar um grande 
número de pessoas das suas casas.116 A ofensiva do governo sírio em 2020 na província de Idlib resultou na o 
maior evento de deslocamento desde o início da guerra.117 Enquanto isso, os combates em Nagorno-Karabakh 
em setembro de 2020, após meses de tensão entre a Armênia e o Azerbaijão, levaram a muitas mortes e muitos 
milhares de deslocados durante os dois meses de conflito.118 Esta foi a maior escalada de conflito entre os dois 
países desde a trégua de 1994.119 Enquanto um cessar-fogo entre o Azerbaijão, a Armênia e a Federação Russa, 
assinado em novembro de 2020, levou a uma redução das hostilidades,120 muitas pessoas permanecem deslocadas 
e no final de 2020, dezenas de milhares ainda precisavam de assistência humanitária.121

Alguns países da região sofreram desastres significativos nos últimos anos, e existe uma preocupação 
constante de que o deslocamento devido à mudança climática possa aumentar de forma acentuada. Vários 
países do Oriente Médio são vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas e desastres relacionados ao clima e, 
para alguns já em conflito, os desastres agravaram as crises humanitárias em andamento. Em 2020, as inundações 
deslocaram mais pessoas no Iêmen do que os conflitos e a violência, com quase um quarto de milhão de novos 
deslocamentos.122 Os recentes desafios duplos do Iêmen — desastres em larga escala e deslocamentos por conflitos 
— ressaltam a complexidade da crise humanitária do país. Outros países, como a Jordânia, o Líbano e a República 
Árabe da Síria, também sofreram inundações recorrentes nos últimos anos, agravando as condições dos refugiados 
e deslocados internos que vivem em campos.123 Além disso, embora seja difícil identificar o deslocamento causado 
por riscos de início lento, como a desertificação, há evidências que sugerem que em países como a República 
Árabe da Síria a seca prolongada que devastou os meios de subsistência antes do início do conflito pode ter 
desempenhado um papel no complexo conjunto de fatores que desencadearam a guerra civil do país.124

A região continua acolhendo e é a origem de alguns dos maiores números de refugiados e requerentes 
de asilo a nível mundial. Com quase sete milhões de refugiados do país em 2020, a República Árabe da Síria 
continua sendo a maior origem de refugiados no mundo.125 Outros países da sub-região, como o Iraque, também 
tiveram um número significativo das suas populações deslocadas através das fronteiras. Além disso, o Oriente Médio 
continua sendo um dos maiores destinos de refugiados, a maioria de países da sub-região.126 Líbano e Jordânia, 
por exemplo, estão entre os cinco principais que acolhem refugiados no mundo todo (como parcela da população 
nacional).127 Uma em cada oito pessoas no Líbano e uma em cada 15 pessoas na Jordânia é refugiada, muitas das 
quais são da República Árabe da Síria ou dos Territórios Palestinos.128 Cerca de 5,7 milhões de refugiados dos 
Territórios Palestinos, sob o mandato da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no 
Próximo Oriente (UNRWA) é acolhida na sub-região, tornando o Oriente Médio uma das maiores sub-regiões de 
acolhimento de refugiados no mundo.129 



25RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE MIGRAÇÃO 2022

Ásia Central

Fortemente dependente de remessas internacionais, a Ásia Central sofreu um declínio significativo nas 
entradas de remessas em 2020 devido à pandemia. Devido aos bloqueios e restrições de trânsito nos principais 
países de destino, como a Federação Russa, muitos trabalhadores migrantes da sub-região perderam os seus 
empregos, sofreram cortes salariais significativos ou foram forçados a tirar licença sem vencimento.130 A perda 
de renda teve grandes impactos econômicos, especialmente em países como Quirguistão e Tadjiquistão, que 
dependem fortemente de remessas internacionais. Em 2020, por exemplo, as remessas representaram 29% e 27% 
do PIB no Quirguistão e no Tadjiquistão, respectivamente. Os fluxos de remessas para a Europa e a Ásia Central 
diminuíram quase 10% em 2020, enquanto os da Federação Russa para países como Tadjiquistão e Quirguistão 
caíram 37% e 17%, respectivamente — resultado dos impactos da covid-19 em a Federação Russa.131 Os fluxos 
de remessas para os países da Ásia Central refletem em grande parte os padrões de migração dentro e da sub-
região, que estão intimamente ligados ao trabalho e à geração de renda. A Federação Russa, o maior destino de 
migrantes da sub-região, continua sendo o maior país de origem de remessas para os países da Ásia Central.132 A 
migração externa, que há muito se destaca na Ásia Central, quase parou quando os países de destino fecharam 
as suas fronteiras, deixando muitos potenciais trabalhadores migrantes encurralados e incapazes de deixar o seu 
país.133 Enquanto isso, o fechamento de fronteiras também impediu milhares de migrantes que tentavam retornar 
aos seus países de origem, inclusive durante o trânsito pelo Cazaquistão, que concede permissão de trânsito para 
quem retorna por terra ao Tadjiquistão, Quirguistão e Uzbequistão.134

A Ásia Central experimentou desastres significativos nos últimos anos, resultando no deslocamento de 
dezenas de milhares de pessoas. Com a sub-região experimentando temperaturas cada vez mais altas, alguns 
desastres recentes de início súbito foram associados aos crescentes impactos das mudanças climáticas. Somente 
em 2020, fortes chuvas e graves inundações no Uzbequistão e no Cazaquistão levaram a 70 mil e 32 mil novos 
deslocamentos, respectivamente.135 Prevê-se que as mudanças ambientais aumentem a ocorrência e a intensidade 
desses tipos de desastres e possam resultar em mais deslocamentos na sub-região. As pessoas que vivem em 
pastagens enfrentam riscos ainda maiores do que as que vivem em terras áridas e estão mais expostas aos danos 
causados por chuvas torrenciais e inundações.136 Esses desastres são uma ameaça aos meios de subsistência das 
pessoas. À medida que tempestades severas, secas, incêndios florestais, inundações e deslizamentos se intensificam, 
aumentam os riscos para a produção agrícola, causando insegurança alimentar em larga escala na região.137

A maioria dos migrantes internacionais na Ásia Central mudou-se para outras regiões, principalmente 
em direção à Federação Russa, de longe o destino mais importante para os migrantes da sub-região. 
Quase 5 milhões de migrantes da Ásia Central viviam na Federação Russa até o final de 2020.138 A maioria deles, 
mais de 2,5 milhões, nasceu no Cazaquistão.139 Os migrantes nascidos no Uzbequistão constituíram o segundo 
maior grupo (mais de 1 milhão).140 Cerca de 40% dos migrantes internacionais da Federação Russa em 2020 eram 
da Ásia Central.141 Um número significativo deles são trabalhadores migrantes, que deixam os seus países devido aos 
altos níveis de desemprego e em busca de melhores remunerações e condições de trabalho na Federação Russa. 
O Cazaquistão, com a sua economia crescente impulsionada por recursos naturais como o petróleo, também se 
tornou um destino para migrantes da sub-região.142

Embora a migração da Ásia Central seja predominantemente masculina, as mulheres da sub-região 
também estão se mudando cada vez mais para países como a Federação Russa como trabalhadoras 
migrantes. Enquanto os homens tradicionalmente constituem a maioria dos trabalhadores migrantes da sub-
região, também vem aumentando o número de mulheres trabalhadoras migrantes trabalhando na Federação Russa 
nos últimos anos.143 Muitas mulheres trabalhadoras migrantes na Ásia Central são do Quirguistão; cerca de 51% 
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dos migrantes do Quirguistão na Federação Russa, por exemplo, são mulheres.144 A maioria trabalha no setor de 
serviços, incluindo alimentação e como trabalho doméstico.145 Em menor grau, há também um número crescente 
de mulheres migrantes de outros países da sub-região, como o Tadjiquistão. As mulheres representam cerca de 41% 
de todos os migrantes tadjiques na Federação Russa (42% dos migrantes tadjiques em todo o mundo).146 A falta de 
oportunidades econômicas ou a busca por salários mais altos e melhores condições de trabalho explicam a maior 
parte da emigração da Ásia Central. Outros fatores, no entanto, como o casamento forçado, precoce e servil, 
também desempenham um papel. No Quirguistão, a prática conhecida como “sequestro de noivas” demonstrou 
contribuir para a emigração, com algumas mulheres usando a migração para escapar do casamento forçado e 
precoce.147 Embora a migração laboral tenha ajudado alguns desses países a reduzirem o desemprego exportando 
o excesso de força de trabalho e beneficiando-se de fluxos de remessas, também sobrecarregou muitas famílias e 
contribuiu para a desagregação familiar.148

Leste asiático

A pandemia aumentou os incidentes de xenofobia e discriminação contra migrantes dentro e oriundos 
da sub-região, enquanto as restrições nas fronteiras tiveram impactos generalizados na migração e 
mobilidade. Casos de discriminação e xenofobia contra migrantes chineses e os seus descendentes em outras 
partes do mundo foram amplamente divulgados.149 Em alguns casos, pessoas consideradas descendentes de chineses 
foram agredidas fisicamente, pois eram cada vez mais incorretamente associadas à transmissão da covid-19.150 Por 
outro lado, houve relatos de práticas discriminatórias contra migrantes durante as primeiras respostas à pandemia na 
sub-região em relação a uma ampla gama de medidas, como requisitos de quarentena, racionamento de máscaras e 
acesso a benefícios sociais e subsídios do governo local, com base com base apenas na nacionalidade.151 Além disso, 
as medidas de confinamento e as restrições de viagem deixaram muitos migrantes impossibilitados de retornar aos 
seus países de trabalho. No início de 2020, por exemplo, o Japão proibiu a entrada de cidadãos não japoneses 
ou residentes permanentes, assim como pessoas que possuíam autorizações de trabalho, mas haviam deixado 
temporariamente o país para férias ou trabalho.152 Essas restrições também interromperam esforços recentes, 
inclusive por países como o Japão, para preencher a escassez de mão de obra aumentando ainda mais o número 
de trabalhadores migrantes no país. Da mesma forma, a República da Coreia também experimentou declínios na 
chegada de trabalhadores migrantes.153

Com milhões de cidadãos vivendo no exterior, a China tem uma das maiores comunidades transnacionais 
do mundo e permanece entre os principais receptores de remessas internacionais. Estima-se que havia 
10  milhões de migrantes internacionais chineses em 2020, com um grande número vivendo no Canadá, Itália, 
Austrália, República da Coreia, Japão, Estados Unidos e Cingapura.154 A grande população da diáspora da China 
significa que o país recebe uma parcela significativa (quase 9%) das remessas globais do mundo (US$ 702 bilhões). 
Em 2020, os fluxos de remessas internacionais para a China ficaram atrás apenas da Índia, com o país recebendo 
quase US$ 60 bilhões.155 Além de figurar como um dos maiores receptores de remessas, a China foi o terceiro 
maior remetente de remessas na Ásia (mais de US$ 18 bilhões), atrás dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia 
Saudita, reflexo do número crescente de migrantes internacionais no país.156

Além de ser a origem de alguns dos maiores números de estudantes internacionais em todo o mundo, 
o leste asiático tornou-se cada vez mais um destino importante para estudantes de outras sub-regiões. 
A China é o maior país de origem de estudantes internacionais no mundo, com a maioria residindo na América do 
Norte.157 Havia cerca de 372 mil estudantes chineses nos Estados Unidos durante o ano acadêmico de 2019–2020, 
com estudantes de pós-graduação impulsionando a maior parte do crescimento recente.158 Outros países da 
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sub-região com números significativos de estudantes no exterior são a República da Coreia e o Japão.159 O leste 
asiático também se tornou cada vez mais um importante destino para estudantes internacionais. Alguns países, 
como a China, há muito implementam políticas e planos para atrair estudantes internacionais e, nos últimos anos, 
o país tornou-se o maior destino da Ásia, com quase meio milhão de estudantes internacionais.160 A maioria desses 
estudantes veio de outros países da Ásia e da África.161 Antes da pandemia de covid-19, a República da Coreia e 
o Japão também viram o número de estudantes internacionais aumentar. Em abril de 2020, a República da Coreia 
tinha mais de 153 mil estudantes internacionais matriculados em faculdades e universidades coreanas, embora tenha 
havido uma queda em relação ao ano anterior (cerca de 160 mil) devido à pandemia de covid-19.162 Como a China, 
a maioria dos estudantes no República da Coreia eram de outros países da Ásia.

A sub-região experimentou alguns grandes deslocamentos de desastres nos últimos anos, a maioria 
ocorrendo na China. Em 2020, houve mais de 5 milhões de novos deslocamentos por desastres na China, os 
piores em quase cinco anos.163 Esses também foram os maiores eventos de deslocamento por desastres em qualquer 
lugar do mundo.164 A maioria dos deslocamentos ocorreu durante a estação das enchentes e, além de expulsando 
as pessoas das suas casas, resultaram em centenas de mortes e bilhões de dólares em perdas econômicas.165 
Embora fatores como o uso da terra e a construção em várzeas tenham contribuído para os deslocamentos 
recentes, as mudanças climáticas e a variabilidade climática também desempenham um papel importante.166 Os 
desastres naturais tornaram-se imprevisíveis e altamente destrutivos nos últimos anos, à medida que ondas de 
calor e chuvas intensas se intensificaram na China.167 De fato, inundações recentes na China foram causadas por 
precipitação extrema, com intensidade média, assim como quantidade e duração da precipitação no sul do país, por 
exemplo, entre os mais altos em décadas.168 Outros países da sub-região, como o Japão, também experimentaram 
grandes deslocamentos nos últimos anos. Cerca de 186 mil novos deslocamentos por desastres foram registrados 
no Japão em 2020.169 

Sul da Ásia

A pandemia provocou o retorno em massa de milhões de trabalhadores migrantes à sub-região, ao 
mesmo tempo em que impulsionou grandes movimentos dos centros urbanos para as áreas rurais. À 
medida que os bloqueios e as restrições de viagem tomaram forma em 2020, milhões de migrantes da sub-região 
perderam empregos ou foram submetidos a cortes salariais, alguns sem abrigo.170 Muitos desses migrantes também 
não puderam retornar aos seus países de origem nas primeiras semanas e meses de pandemia devido a voos 
cancelados ou devido à falta de prontidão dos seus governos em aceitar um grande número de repatriados.171 No 
entanto, vários países acabaram por começar a repatriar os seus nacionais. A Índia, por exemplo, embarcou em 
uma evacuação em massa e repatriação dos seus cidadãos, a partir de maio de 2020.172 A missão Vande Bharat, 
como era oficialmente chamada, inicialmente ajudou mais de meio milhão de migrantes desamparados de mais de 
137 países a voltar para casa.173 Até o final de 2020, mais de 3 milhões de migrantes indianos foram repatriados.174 
Outros países da sub-região, como o Nepal, também viram um retorno significativo dos seus cidadãos retidos de 
volta para casa. A pandemia também reverteu os padrões de migração dentro dos países. Isso ficou particularmente 
evidente na Índia, onde milhões de trabalhadores migrantes nas cidades retornaram às áreas rurais, contribuindo 
para uma nova onda de casos de covid-19 na Índia rural.175 As restrições de viagem também impediram fortemente 
a implantação de trabalhadores migrantes da sub-região, especialmente durante primeiros meses da pandemia. 
Grandes países de origem de trabalhadores migrantes, incluindo Índia e Bangladesh, experimentaram declínios 
acentuados nos fluxos de saída.176
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Tanto os desastres de início rápido quanto os de início lento são características importantes no sul da 
Ásia, muitas vezes resultando em milhões de deslocamentos. O sul da Ásia estava entre as sub-regiões mais 
afetadas por desastres em 2020. Com 9,3 milhões de novos deslocamentos por desastres, a sub-região foi responsável 
por quase um terço de todos os novos deslocamentos globais causados por desastres.177 As temperaturas médias 
do sul da Ásia aumentaram nas últimas décadas e a sub-região está agora entre as mais vulneráveis aos impactos 
do clima mudança, incluindo temperaturas crescentes. A sub-região é afetada por eventos climáticos extremos e 
frequentes, chuvas torrenciais e aumento do nível do mar.178 As fortes chuvas na sub-região, que afetam os países 
do sul da Ásia todos os anos, assim como fortes tempestades e ciclones, foram exacerbadas pelas mudanças 
climáticas. O ciclone Amphan, o maior evento de desastre do mundo em 2020, resultou na evacuação de milhões 
de pessoas em países como Bangladesh e Índia.179 Algumas análises sugerem que a sub-região tem o maior risco 
de deslocamento por inundação,180 e que muitas pessoas na sub-região também são vulneráveis a temperaturas 
cada vez mais altas.181

A migração de mão de obra do sul da Ásia é uma característica fundamental, resultando em alguns 
dos maiores fluxos de remessas internacionais do mundo. O desemprego e os baixos salários contribuem 
para que um grande número de sul-asiáticos deixe a sub-região para trabalhar em destinos como os países do 
GCC. Um grande número de migrantes internacionais nos países do Golfo, muitos dos quais são migrantes de 
trabalho temporário, vêm da Índia e de Bangladesh. Estima-se que 3,5 milhões de indianos e mais de 1 milhão 
de bengaleses viviam nos Emirados Árabes Unidos em 2020. A Arábia Saudita também foi o destino de mais 
de 2,5 milhões de migrantes da Índia e mais de 1 milhão de Bangladesh.182 Com o maior número de emigrantes 
internacionais no mundo, a Índia continua sendo o maior destinatário de remessas internacionais a nível mundial.183 
Em 2020, o país registou USD 83 mil milhões em remessas internacionais. Esse número foi apenas uma pequena 
queda (0,2%) em relação ao ano anterior, apesar da pandemia de covid-19.184 Paquistão e Bangladesh também 
estão entre os dez maiores receptores de remessas do mundo, recebendo US$ 26 bilhões e US$ 22 bilhões em 
2020, respectivamente.185 Tanto o Paquistão quanto Bangladesh desafiaram as projeções e registraram aumentos 
significativos nas remessas em 2020. As remessas totais para a sub-região aumentaram 5% em 2020.186

Como os conflitos e a violência se prolongaram em alguns países da sub-região, o sul da Ásia continua 
sendo a origem e o destino de um grande número de refugiados. Países como o Afeganistão viveram mais 
de 20 anos de conflito, resultando em 2,6 milhões de refugiados afegãos no final de 2020, o terceiro maior país 
de origem no mundo de populações deslocadas através das fronteiras.187 A maioria, mais de 85%, é acolhida no 
Paquistão e na República Islâmica do Irã.188 Conflitos e violência no país também levaram a um grande número de 
deslocados internos. Cerca de 3,5 milhões de afegãos viviam em deslocamento interno devido a conflitos e violência 
no final de 2020, e o país estava entre os dez primeiros com maior número de novos deslocamentos de conflito no 
mesmo ano, apesar das negociações e cessar-fogo em andamento.189 De fato, enquanto o conflito havia diminuída 
nos meses anteriores ao acordo de paz entre os Estados Unidos e o Talibã afegão em fevereiro de 2020, a violência 
acelerou desde então.190 Houve uma onda de ataques terroristas, muitos deliberadamente visando civis.191 Alguns 
deles incluíram ataques brutais a crianças. Notavelmente, o atentado de maio de 2021 fora de uma escola afegã 
hazara deixou 85 pessoas mortas, a maioria estudantes do sexo feminino.192 Vários países da sub-região, como 
Paquistão, República Islâmica do Irã e Bangladesh continuaram a receber um grande número de refugiados no final 
de 2020, sendo todos os três países classificados entre os dez principais países acolhedores do mundo.193 Juntos, 
os três países acolheram 13% do total global de pessoas deslocadas através das fronteiras.194
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Sudeste asiático

A migração e a mobilidade no sudeste asiático foram fortemente prejudicadas pela pandemia, com as 
medidas impostas para controlar a propagação da covid-19 afetando desproporcionalmente os migrantes. 
No início de junho de 2021, a sub-região havia registrado quase 35 milhões de casos confirmados de covid-19.195 
As Filipinas, com mais de 1,4 milhão de casos, foram as mais afetadas.196 Todos os países da sub-região instituíram 
uma série de restrições de viagem, incluindo medidas de quarentena, testes e fechamento de fronteiras. Vários 
países também impuseram medidas sobre viagens e movimentos domésticos, como suspender o transporte público 
e restringir voos domésticos. Além disso, muitos trabalhadores migrantes, particularmente aqueles em setores 
pouco qualificados, foram forçados a ficar em quarentena em dormitórios lotados, tornando-os mais vulneráveis 
ao contágio de covid-19.197 As trabalhadoras migrantes foram desproporcionalmente afetadas por bloqueios e 
restrições de viagens.198 Em 2020, como países como quando a Tailândia começou a fechar as suas fronteiras, 
milhares de trabalhadores migrantes desempregados do Camboja, Myanmar e da República Democrática Popular 
do Laos correram para voltar para casa enquanto ainda podiam.199 As restrições de viagem também resultaram em 
imobilidade sem precedentes. Nas Filipinas, centenas de profissionais de enfermaria com contratos pendentes em 
países como Alemanha, Singapura, Arábia Saudita e Reino Unido não puderam deixar o país devido a restrições 
de viagens.200 Enquanto isso, vários países, como Vietnã e Filipinas, implementaram sistemas para apoiar os seus 
trabalhadores migrantes afetados pela pandemia, ajudando aqueles que ficaram retidos a voltar para casa.201

Alguns dos maiores deslocamentos internos e transfronteiriços na sub-região nos últimos anos foram 
motivados por tensões religiosas e étnicas, alimentando conflitos e violência. O grupo étnico rohingya 
compreende a maior população apátrida deslocada do mundo.202 A maioria está acolhida em Bangladesh, para 
onde fugiram após um forte aumento da violência contra eles em Myanmar, especialmente no estado de Rakhine 
em 2017. Outros deslocamentos foram registrados nos meses seguintes à eleição de Myanmar em novembro de 
2020.203 A tomada militar do governo de Myanmar em fevereiro de 2021 resultou em protestos generalizados 
e repressões militares violentas, reacendendo o conflito com grupos armados não estatais em vários estados e 
colocando em risco o Acordo Nacional de Cessar-Fogo (NCA) assinado em 2015.204 No final de 2020, Bangladesh 
recebeu mais de 860 mil refugiados, a maioria dos quais eram rohingya.205 Em 2020, mais da metade dos refugiados 
rohingya em Bangladesh eram crianças.206 Outros países da sub-região, como a Malásia, também acolheram números 
significativos de refugiados, muitos deles rohingya. Em 2021, no entanto, houve alarme generalizado, inclusive de 
especialistas das Nações Unidas, sobre a decisão das autoridades da Malásia de deportar para Myanmar mais de 
mil migrantes, alguns dos quais eram crianças desacompanhadas e outras pessoas vulneráveis.207

Muitas pessoas no sudeste asiático são particularmente vulneráveis a desastres ambientais, que provocam 
grandes deslocamentos todos os anos. A sub-região registrou eventos significativos de deslocamento por 
desastres em 2020, com países como Filipinas, Vietnã e Indonésia sendo os mais afetados.208 Somente as Filipinas 
registraram 4,4 milhões de deslocamentos por desastres em 2020, enquanto o Vietnã e a Indonésia tiveram 1,3 
milhão e mais de 700 mil deslocamentos por desastres, respectivamente.209 Vários desastres, incluindo a temporada 
de tufões, a erupção do Monte Taal, ciclones, tempestades e inundações foram responsáveis por expulsar as 
pessoas das suas casas em vários países da sub-região. Um número significativo de deslocamentos nas Filipinas 
também foi devido a evacuações preventivas.210 Juntos, Filipinas, Vietnã e Indonésia sofreram mais de 6 milhões 
de deslocamentos em 2020 e todos os três países ficaram entre os dez primeiros com o maior número de 
deslocamentos causados por desastres no mundo.211
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A migração laboral dentro e fora da sub-região continua sendo um aspecto fundamental da migração. 
Com um grande número de trabalhadores migrantes em várias partes do mundo, as Filipinas continuam entre os 
maiores receptores mundiais de remessas internacionais. Em 2020, os fluxos de remessas internacionais para o país 
somaram US$ 35 bilhões (quase 10% do PIB), o quarto maior do mundo depois da Índia, China e México.212 As 
remessas para as Filipinas mostraram-se resilientes em 2020, apesar da pandemia de covid-19, diminuindo menos de 
1%, em grande parte devido ao crescimento das entradas dos Estados Unidos, de longe a maior fonte de remessas 
para o país (quase mais de 40%).213 Outras fontes importantes de remessas para o país incluem Japão, Singapura 
e Arábia Saudita, refletindo alguns dos principais destinos dos trabalhadores migrantes filipinos. O Vietnã também 
se classificou entre os dez maiores receptores globalmente em 2020, registrando US$ 17 bilhões.214 Embora as 
remessas sejam importantes para vários países do sudeste asiático, muitos trabalhadores migrantes da sub-região 
estão expostos a uma infinidade de abusos, em particular quem estava em empregos informais setores, que são 
mais vulneráveis à exploração, incluindo trabalho forçado.215

A migração irregular para, dentro e oriunda do sudeste asiático é predominante e é frequentemente 
facilitada por redes de contrabando. Os países da região são origem, trânsito e destino dos migrantes 
irregulares. A migração irregular ocorre paralelamente à migração regular e as motivações que impulsionam ambas 
são semelhantes, conforme refletido nas principais rotas migratórias percorridas pelos migrantes.216 Na sub-região, 
o contrabando de migrantes ocorre ao longo de duas rotas principais: A Malásia é o principal destino dos migrantes 
das Filipinas, Bangladesh e Indonésia, enquanto os migrantes de Myanmar, Camboja e da República Democrática 
Popular do Laos vão em grande parte para a Tailândia.217 O tráfico de migrantes também não é incomum, com 
os países mais ricos, incluindo Tailândia e Malásia, frequentemente os destinos.218 Outros países fora da sub-região 
também são destinos importantes para migrantes traficados do sudeste da Ásia. Na Ásia, 75% das vítimas de tráfico 
são do sudeste asiático.219 Um número significativo de vítimas é traficado para trabalho e exploração sexual.220

Europa221

Quase 87 milhões de migrantes internacionais moravam na Europa em 2020, um aumento de quase 16% desde 
2015, quando cerca de 75 milhões de migrantes internacionais residiam na região. Pouco mais da metade deles 
(44 milhões) nasceram na Europa, mas viviam em outros lugares da região. Esse número aumentou desde 2015, 
passando de 38 milhões. Em 2020, a população de migrantes não europeus na Europa atingiu mais de 40 milhões.

Em 1990, havia números aproximadamente iguais de europeus vivendo fora da Europa que não europeus vivendo 
na Europa. No entanto, ao contrário do crescimento da migração para a Europa, o número de europeus que vivem 
fora da Europa declinou principalmente nos últimos 30 anos e só voltou aos níveis de 1990 nos últimos anos. Em 
2020, cerca de 19 milhões de europeus residiam fora do continente e residiam principalmente na Ásia e na América 
do Norte (ver Figura 15). Conforme mostrado na figura abaixo, houve também algum aumento gradual no número 
de migrantes europeus na Ásia e Oceania de 2010 a 2020.
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Figura 15. Migrantes para, dentro e da Europa 1990-2020

Migrantes para a Europa Migrantes dentro da Europa Migrantes da Europa

1990 2000 2010 2020 1990 2000 2010 2020 1990 2000 2010 2020

0

10

20

30

40

Ano

Po
pu

la
çã

o 
de

 m
ig

ra
nt

es
 (m

ilh
õe

s)

Região

África    
Ásia

Europa
América Latina e Caribe

América do Norte

Oceania

Fonte:  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.
Observação:  “Migrantes para a Europa” se refere a migrantes residentes na região (ou seja, Europa) que nasceram em uma das 

outras regiões (p. ex.: África ou Ásia). “Migrantes na Europa” se refere a migrantes nascidos na região (isto é, Europa) 
e residentes fora do país de nascimento, mas ainda dentro da região europeia. “Migrantes da Europa” se refere a 
pessoas nascidas na Europa que residiam fora da região (p. ex.: na América Latina e Caribe ou na América do Norte). 

Muitos países do leste da Europa — como a Federação Russa, Ucrânia, Polônia e Romênia — têm algumas 
das maiores populações de emigrantes da região (Figura 16). Com quase 11 milhões de emigrantes em 2020, a 
Federação Russa tinha a maior população da Europa vivendo no exterior. Depois da Federação Russa e da Ucrânia 
(cerca de 6 milhões), a Polônia e o Reino Unido tiveram a terceira e quarta maiores populações de emigrantes 
europeus (4,8 e 4,7 milhões, respectivamente). A Bósnia e Herzegovina teve a maior parcela de emigrantes como 
parcela da sua população em 2020, muitos dos quais partiram durante o desmembramento da ex-Iugoslávia. 
Portugal, Bulgária e Romênia, países com longas histórias de emigração, também tiveram elevadas percentagens das 
suas populações residindo no estrangeiro.

Com quase 16 milhões de migrantes em 2020, a Alemanha tinha a maior população estrangeira de qualquer país 
da Europa. O número de imigrantes na Alemanha aumentou em mais de 5 milhões entre 2015 e 2020. Os maiores 
grupos vieram da Polônia, Turquia, Federação Russa, Cazaquistão e República Árabe da Síria. As populações do 
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Reino Unido e da França incluíram mais de 9,4 milhões e 8,5 milhões de estrangeiros, respectivamente, em 2020. Os 
migrantes nascidos em países do norte da África formavam algumas das maiores populações nascidas no exterior 
da França. No Reino Unido, algumas das maiores populações migrantes eram da Índia, Polônia e Paquistão. Com 
populações nascidas no exterior de cerca de 6,8 milhões e 6,4 milhões, a Espanha e a Itália foram, respectivamente, 
o quinto e o sexto destinos de migrantes mais populares na Europa em 2020. Ambos os países experimentaram 
aumentos no número de migrantes nascidos no exterior desde 2015. Muitas das populações nascidas no exterior 
na Espanha e na Itália vieram de outras partes da Europa — de países como Romênia e Albânia — ou de países 
do norte da África e da América Latina, como Marrocos, Colômbia e Equador. A migração de pessoas de países 
da antiga União Soviética — como Ucrânia, Cazaquistão e Uzbequistão — foi responsável por alguns dos maiores 
corredores migrantes europeus. Como ilustrado na Figura 16, dos 20 principais países de migração da região, a 
Suíça teve a maior participação de migrantes na sua população (29%), seguida pela Suécia (20%), Áustria (19%) e 
Alemanha (19%). 

Figura 16. Os 20 principais países da Europa com os maiores números de migrantes, 2020
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Fonte:  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.
Observação 1:  O tamanho da população usado para calcular a porcentagem de imigrantes e emigrantes se baseia na população total de 

residentes da DESA no país, que inclui populações nascidas no exterior.
Observação 2:  O termo “imigrante” se refere a migrantes que nasceram no exterior que residem no país. O termo “emigrante” se refere 

a pessoas que nasceram no país que residiam fora do seu país de nascimento em 2021.
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Os controles de viagens internacionais e internas da Europa em resposta à pandemia de covid-19 entraram em vigor 
no início de 2020, com pico entre março e maio de 2020. Enquanto os controles de viagens internacionais, como 
a triagem de chegadas e os mandatos de quarentena para chegadas, permaneceram relativamente altos, outros, 
como a proibição de todas as regiões ou o fechamento total de fronteiras, diminuíram drasticamente e, em junho 
de 2021, praticamente todos os países abandonaram essas medidas.

Conforme ilustrado na Figura 17 abaixo, as restrições ao trânsito interno, que atingiram o seu auge em março e 
abril de 2020, começaram a cair por volta de maio. Aumentaram novamente em novembro, quando o número de 
casos de covid-19 em todo o mundo aumentou, embora nunca tenham retornado ao mesmo nível do início de 
2020. Há um declínio perceptível, em todas as medidas de movimentação interna, a partir de maio de 2021. Em 
meados de 2020, por exemplo, as restrições internas e direcionadas de trânsito foram praticamente abandonadas 
por quase todos os países da região.

Figura 17. Controles de viagem relacionados à covid-19 na Europa: internacional e interna,  
janeiro de 2020 a junho de 2021
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Observações:  As categorias utilizadas são as do Covid-19 Government Response Tracker da Universidade de Oxford. As categorias incluídas 

no conjunto de dados são apenas para restrições relacionadas à covid-19 e não refletem outras restrições de viagem 
que também possam estar em vigor, como as relacionadas a restrições de visto, proibições de entrada com base na 
nacionalidade, restrições de partida/saída e movimento interno restrições.
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As restrições de viagens na Europa cresceram rapidamente nos primeiros meses de 2020, com aquelas voltadas 
para países fora da região excedendo os controles de viagens intrarregionais na maior parte daquele ano (Figura 
18). Houve um declínio nessas restrições ao longo do tempo, no entanto, e até 30 de junho de 2021, apenas cerca 
de 40% dos corredores entre países europeus e aqueles envolvendo países fora da Europa mantinham controles de 
viagem. As medidas relacionadas à saúde, por outro lado, que aumentaram muito mais gradualmente nos primeiros 
meses da pandemia, superaram as restrições de viagens no final de 2020, sendo as que envolvem países fora da 
região as que mais aumentaram. Em junho de 2021, mais de 50% dos corredores (globais e regionais) tinham 
medidas relacionadas à saúde.

Figura 18. Medidas de viagens internacionais relacionadas à covid-19 na Europa:  
março de 2020 a junho de 2021
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Fonte:  Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2021a.
Observações:  As medidas relacionadas à saúde incluem triagem e monitoramento de saúde, testes/certificados médicos e medidas 

de quarentena. As restrições de viagem incluem restrições de passageiros com base na nacionalidade ou chegada de 
uma localização geográfica. Consultar a página de restrições de mobilidade do DTM para obter mais informações 
sobre a metodologia.

Em 2020, algumas das maiores economias do mundo foram os maiores receptores de remessas internacionais na 
região (Figura 19). A França, por exemplo, recebeu a maior parcela das remessas internacionais da Europa, seguida 
pela Alemanha. É importante notar que a maioria dos fluxos para esses dois países não são transferências familiares, 
mas referem-se a transferências salariais de trabalhadores transfronteiriços que trabalham na Suíça e residem na 
França e na Alemanha. Como porcentagem do PIB, alguns dos principais beneficiários em 2020 incluíram a República 
da Moldávia (16%), Montenegro (13%) e Ucrânia (10%). Os fluxos de remessas para a Europa caíram 6% em 2020 
em relação ao ano anterior, com oito países que estão entre os dez principais receptores de remessas na região 
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experimentando quedas. A França, o maior destinatário de remessas da região, recebeu cerca de US$ 25 bilhões 
em 2020, 9% a menos que em 2019.

A Suíça foi a fonte de quase US$ 28 bilhões em remessas em 2020, tornando-se o maior remetente da Europa 
em 2020. Foi seguida pela Alemanha, Federação Russa, França e Luxemburgo. Com exceção de Luxemburgo, os 
cinco principais países emissores de remessas registraram quedas nas saídas em 2020 em comparação com 2019.

Figura 19. Os 20 principais países europeus receptores e originadores de remessas internacionais, 
2019 e 2020
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Fonte: Banco Mundial, 2021.

Em 2020, a Alemanha continuou acolhendo a maior população de refugiados e requerentes de asilo da Europa 
(Figura 20). A Alemanha também ficou em quinto lugar no mundo entre os maiores países acolhedores de refugiados 
do mundo. A maioria, cerca de 50%, veio da República Árabe da Síria. A França e a Suécia foram o segundo e 
terceiro maiores acolhedores de refugiados na Europa, com mais de 436 mil e mais de 248 mil, respectivamente. 
A Federação Russa era o maior país de origem de refugiados na Europa no final de 2020, com cerca de 53 mil. 
Outros países de origem significativos na Europa, mas não incluídos na figura abaixo, incluem a Ucrânia (cerca de 
35 mil) e a Croácia (cerca de 23 mil).
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Figura 20. Os 10 principais países europeus com os maiores números totais de refugiados e 
requerentes de asilo, 2020

0                             0.5 1                            1.5
Pessoas (milhões)

Lugar

Acolhidos

No exterior

Status

Requerentes de asilo

Refugiados

Alemanha

França

Suécia

Reino Unido

Espanha

Itália

Grécia

Áustria

Suíça

Federação Russa

Fonte:  Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), n.d.b.
Observação:  O termo “acolhidos” se refere aos refugiados e requerentes de asilo de outros países que residem no país 

receptor (lado direito da figura). O termo “no exterior” se refere aos refugiados e requerentes de asilo 
originários daquele país que estão fora do país de origem. Os dez principais países se baseiam em dados 
de 2020 e são calculados combinando refugiados e requerentes de asilo nos países e provenientes destes.

A maioria dos novos deslocamentos internos em 2020 na Europa foi resultado de desastres, não de conflitos 
(Figura 21). A Croácia teve o maior número de deslocamentos relacionados com desastres (42 mil). No início da 
pandemia global em março de 2020, um terremoto de magnitude 5,4 atingiu Zagreb, provocando 1,6 mil novos 
deslocamentos. Apenas seis meses depois desse evento, o país experimentou o terremoto mais poderoso já 
registrado no seu território, um evento de magnitude 6,4. O terremoto ocorreu cerca de 50 quilômetros a sudeste 
de Zagreb, deixando mais de 10 mil casas inabitáveis e provocando o deslocamento de longo prazo entre 40 mil 
pessoas.222 Outros países afetados por deslocamentos relacionados a desastres em 2020 incluíram Grécia (13 mil), 
França (10 mil) e Espanha (quase 8 mil), em grande parte devido a tempestades e intensas inundações.
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Figura 21. Os 20 principais países europeus com os maiores números de novos deslocamentos 
internos (por desastres e conflitos), 2020

50 40 30 20 10 0 10 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,2

Milhares Porcentagem da população

Desastre

Con�ito

Croácia

Grécia

França

Espanha

Reino Unido

Países Baixos

Ucrânia

Itália

Noruega

Bósnia e Herzegovina

Sérvia

Islândia

Polônia

Romênia

Federação Russa

Eslováquia

Irlanda

República Tcheca

Portugal

Hungria

Fonte:  Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno (IDMC), n.d.; Departamento das Nações Unidas para 
Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.

Observações:  O termo “novos deslocamentos” se refere ao número de movimentos de deslocamento ocorridos em 2020, 
não à população total acumulada de deslocados internos resultante de deslocamento ao longo do tempo. 
Os números dos novos deslocamentos incluem indivíduos que foram deslocados mais de uma vez e não 
correspondem ao número de pessoas deslocadas durante o ano. O tamanho da população usado para calcular 
a porcentagem de novos desastres e deslocamentos de conflito é baseado na população total de residentes do 
país de acordo com as estimativas da população do DESA 2021, e a porcentagem é apenas para fins ilustrativos 
relativos.

Principais recursos e desenvolvimentos na Europa223

Sudeste e leste europeu

Os impactos da covid-19 na migração na sub-região incluíram um maior endurecimento das políticas 
de imigração em vários países, resultando também no retorno de um grande número de trabalhadores 
migrantes aos seus países de origem. Em resposta à pandemia, alguns países, como a Hungria, aprovaram 
medidas restritivas que foram amplamente vistas como potencialmente expondo os requerentes de asilo ao risco 
de devolução.224 A nova lei adotada pela Hungria em 2020 exige que os requerentes de asilo que chegam à fronteira 
sejam enviados de volta e direcionado para declarar tal intenção em uma embaixada húngara.225 Como os países 
e territórios começaram a vacinar as suas populações contra a covid-19 no primeiro semestre de 2021, alguns 
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migrantes na sub-região, particularmente quem não tem documentos, foram deixados de fora dos programas de 
vacinação, tornando-os ainda mais vulneráveis ao contágio de covid-19.226 No entanto, alguns países da sub-região, 
como a Sérvia, incluíram todos os migrantes nas suas estratégias nacionais de vacinação.227 O impacto da pandemia 
nos trabalhadores migrantes em várias partes da Europa também levou a uma significativa migração de retorno 
para a sub-região. A dinâmica da migração no sudeste e leste da Europa tem sido historicamente caracterizada 
pela emigração, e não pela imigração, mas os efeitos da pandemia em 2020 interromperam e até reverteram esses 
padrões. Muitos migrantes da sub-região, inclusive de países como Bulgária e Sérvia, optaram por voltar para casa, 
motivados pelo desemprego, falta de proteção social ou pelo desejo de estar com as suas famílias.228 Entre março 
e maio de 2020, por exemplo, estima-se que mais de meio milhão de búlgaros tenham regressado a casa.229 Estas 
mesmas tendências também foram visíveis na Romênia, onde cerca de um milhão de nacionais regressaram em 
2020.230

Além de ser um importante país de origem de migrantes internacionais, a Federação Russa continua a ser 
também um importante destino para migrantes internacionais no mundo todo. Em 2020, a Federação Russa 
classificou-se entre os dez principais países de origem e destino para migrantes internacionais em todo o mundo.231 
Com quase 11 milhões de pessoas na diáspora, o país tinha o terceiro maior número da sua população vivendo 
no exterior, depois da Índia e do México.232 A maioria residia nos Estados Membros da Área de Livre Comércio 
da Comunidade de Estados Independentes (CISFTA), incluindo Cazaquistão, Belarus, Ucrânia e Uzbequistão, e em 
destinos como Estados Unidos e Alemanha. Cerca de 12 milhões de migrantes internacionais viviam na Federação 
Russa, tornando-a o quarto maior destino globalmente depois dos Estados Unidos, Alemanha e Arábia Saudita.233 
Os migrantes internacionais na Federação Russa são em grande parte da Ucrânia (mais de 3 milhões), Cazaquistão 
(mais de 2,5 milhões) e Uzbequistão (cerca de 1 milhão).234 Devido ao grande número de migrantes internacionais no 
país, a Federação Russa continua a ser uma das maiores fontes de remessas internacionais do mundo, classificando-
se entre os dez principais países de origem globalmente.235 Ao mesmo tempo, também esteve entre os principais 
destinatários de remessas na Europa em 2020.236

Impulsionados por conflitos e desastres, os deslocamentos transfronteiriços e internos são características-
chaves na sub-região. Milhares de pessoas na Federação Russa, por exemplo, foram expulsas das suas casas devido 
a enchentes e incêndios florestais em 2019.237 Cidades como Irkutsk sofreram a maior parte do peso das enchentes, 
deixando milhares de casas impróprias para ocupação.238 A maior situação humanitária em a sub-região continua 
no leste da Ucrânia, onde cerca de 3,4 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária em 2021.239 Em 
todo o país, mais de 1,4 milhão de pessoas permanecem em deslocamento interno, sendo que muitas vivem nessas 
condições desde a escalada das hostilidades em 2014.24 Enquanto um cessar-fogo foi acordado em 2020 e reduziu 
os combates, as violações persistem, com insegurança contínua e danos às propriedades e meios de subsistência das 
pessoas em ambos os lados da linha de contato que atravessa as regiões (oblasts) de Donetsk e Luhansk. O conflito 
também forçou milhares de ucranianos a deixarem o país e havia cerca de 35 mil refugiados da Ucrânia em 2020.241

Vários países dos Balcãs Ocidentais são zonas de trânsito importantes, caracterizadas por fluxos 
migratórios mistos de migrantes da Ásia e da África. Nos últimos anos, dezenas de milhares de migrantes que 
tentam chegar ao norte ou oeste da Europa chegaram a países como a Bósnia e Herzegovina através da rota dos 
Balcãs Ocidentais.242 Enquanto alguns deles estão tentando escapar de duras condições econômicas, muitos também 
estão fugindo de conflitos, insegurança ou perseguição e incluem migrantes de países como Afeganistão, Iraque, 
Paquistão, República Islâmica do Irã e República Árabe da Síria.243 A maioria dos migrantes que chega na Bósnia 
e Herzegovina são homens solteiros, embora também incluam crianças desacompanhadas e separadas e famílias 
com crianças.244 Outros países da sub-região, como a Albânia e a Macedônia do Norte, também se tornaram cada 
vez mais importantes zonas de trânsito para migrantes, que frequentemente embarcam em viagens arriscadas por 
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esses países com a ajuda de contrabandistas.245 No início de 2021, por exemplo, dezenas de sírios, na tentativa 
de chegar à Itália, ficaram horas abandonados no mar Adriático antes de serem resgatados e devolvidos à terra 
pelas autoridades albanesas.246 O aumento do número de migrantes irregulares nos Balcãs Ocidentais aumentou as 
tensões em algumas comunidades, ao mesmo tempo que é usado como uma ferramenta política.247

Norte, oeste e sul da Europa

A covid-19 teve ramificações significativas para migração e mobilidade na sub-região, mudando as atitudes 
públicas em relação à migração em alguns países e afetando a mobilidade laboral, além de impactar os 
direitos humanos dos migrantes. As contribuições dos migrantes para setores essenciais de muitas economias 
durante a pandemia parecem ter mudado as atitudes do público, principalmente em países onde os sentimentos 
anti-imigrantes estavam aumentando.248 Uma pesquisa de 2020 no Reino Unido, por exemplo, revelou que uma 
maioria significativa do público (62%) era a favor da concessão de cidadania automática a cuidadores que ajudaram a 
responder à covid-19, enquanto 50% apoiavam a concessão de cidadania a outros trabalhadores essenciais, incluindo 
supermercados e trabalhadores agrícolas.249 Trata-se de uma mudança significativa em relação a menos de cinco anos 
atrás, quando quase metade do público britânico preferia um número menor de imigrantes pouco qualificados.250 
Em outros países, como a Suíça, os entrevistados demonstraram resultados positivos em relação aos estrangeiros e 
uma pesquisa sugeriu que os imigrantes se sentiram apoiados durante a pandemia.251 Como em outras regiões, os 
bloqueios e as restrições de viagens afetaram a mobilidade da mão de obra, com amplas repercussões econômicas 
para a sub-região. Para enfrentar a escassez de mão de obra, no entanto, particularmente em setores essenciais como 
agricultura, saúde e assistência social e transporte, vários países implementaram medidas que facilitaram o acesso 
aos seus mercados de trabalho por nacionais de países terceiros já na sub-região.252 Enquanto isso, medidas para 
conter o vírus, incluindo restrições de trânsito, também afetou negativamente os direitos dos migrantes.253 Em alguns 
casos, as reunificações familiares para migrantes foram interrompidas e alguns países suspenderam temporariamente 
o registro e a apresentação de pedidos de asilo.254 Além disso, alguns países fecharam temporariamente os seus 
portos e exigiram que migrantes irregulares, incluindo aqueles que cruzavam o Mediterrâneo, fossem colocados em 
quarentena no mar.255 No entanto, vários países da região também implementaram medidas destinadas a assistir 
migrantes durante a pandemia, inclusive regularizando temporariamente aqueles que são indocumentados e incluí-
los em respostas de cuidados de saúde, como programas de vacinação.256

A migração irregular continua sendo uma característica significativa na sub-região e, para alguns países, 
a questão continua a dominar as políticas e os discursos políticos. Em junho de 2021, a União Europeia 
ainda estava em negociações sobre um novo Pacto Europeu sobre Migração e Asilo que, entre outras áreas, 
busca enfrentar o desafio da migração irregular por meio do fortalecimento de parcerias com países de origem 
e trânsito, melhorando a gestão das fronteiras externas do bloco e promovendo uma distribuição equilibrada 
de responsabilidades.257 Países da linha de frente, como Espanha, Itália, Malta e Grécia, continuam pedindo mais 
“solidariedade” no novo pacto para aliviar as pressões migratórias irregulares que enfrentam.258 Enquanto as rotas 
migratórias, incluindo a rota do Mediterrâneo Oriental, tiveram reduções nas chegadas em 2020, as rotas através 
do Mediterrâneo Ocidental e do Atlântico Oeste Africano para a Espanha experimentaram grandes aumentos.259 
Esses desafios e o sofrimento humano envolvidos voltaram à tona no início de 2021 quando milhares de pessoas, 
principalmente de Marrocos, chegaram ao enclave espanhol de Ceuta.260 Em resposta, as autoridades espanholas 
mobilizaram os seus militares para a cidade. Milhares de migrantes também foram devolvidos a Marrocos.261 
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Propostas recentes e mudanças nas políticas de asilo em vários países se mostraram controversas, 
levantando preocupações sobre o impacto que poderiam ter sobre aqueles que buscam proteção. As 
emendas à Lei de Estrangeiros da Dinamarca, por exemplo, que podem levar à transferência forçada de requerentes 
de asilo para diferentes países para processamento, foram vistas como uma negligência da responsabilidade segundo 
o direito internacional e uma falha em proteger os mais vulneráveis.262 A nova lei externalizaria o asilo e a proteção 
internacional para “países parceiros” fora da Europa, uma medida que ameaça complicar ainda mais as negociações 
sobre o Pacto de Migração e Asilo da UE, que busca, entre uma série de disposições, promover a solidariedade 
entre os Estados-Membros da UE na resposta aos refugiados e requerentes de asilo.263 A lei também é vista como 
contrária ao espírito da Convenção de Refugiados de 1951, assim como do Pacto Global sobre Refugiados.264 
Outros países da sub-região, como o Reino Unido, também apresentaram novos planos de imigração em 2021 
que poderiam seriamente restringir o asilo, inclusive terceirizando o processamento de solicitações em “países 
seguros”.265 Algumas agências das Nações Unidas alertaram que tais medidas, se implementadas, prejudicariam o 
sistema de proteção internacional.266 Medidas semelhantes foram observadas na Grécia, que procurou devolver 
centenas de migrantes à Turquia no início de 2021.267 O país também tomou medidas extraordinárias para impedir 
que migrantes da Turquia entrassem na Europa União, inclusive usando “canhões de som” de alta tecnologia.268

Embora os países de baixa renda sejam os mais vulneráveis aos impactos da mudança climática, vários 
desastres de início rápido, alguns relacionados à mudança climática, também deslocaram milhares de 
pessoas na sub-região. Em 2020, os incêndios florestais resultaram em 23 mil novos deslocamentos na Grécia, 
Espanha e França.269 O ano de 2020 foi o mais quente já registrado na Europa, com temperaturas subindo em 
todas as estações. Durante o mesmo ano, a tempestade Gloria causou milhares de deslocamentos na França e na 
Espanha, pois ondas enormes destruíram casas e rios transbordaram.270 Na Espanha, várias pessoas perderam a 
vida.271 Outros eventos climáticos, como a tempestade Dennis, foram responsável por mais de mil deslocamentos 
no Reino Unido e no final do ano, inundações em partes da França resultaram em quase 5 mil deslocamentos.272 
Os dois países sofreram mais deslocamentos no final do ano, quando a tempestade Bella atingiu, levando mais 
de 3 mil deslocamentos.273 No início de 2021, a Comissão Europeia adotou uma nova Estratégia de Adaptação 
Climática, que “define como a União Europeia pode se adaptar aos impactos inevitáveis das mudanças climáticas 
e se tornar resiliente ao clima até 2050”.274 Em meados de 2021, ficou claro que padrões de deslocamento 
semelhantes em toda a Europa estavam ocorrendo durante o verão, devido principalmente a incêndios florestais 
extremos, tempestades e inundações.

Mulheres e meninas representam uma parcela significativa das chegadas irregulares de migrantes no 
norte, oeste e sul da Europa, ao mesmo tempo em que as trabalhadoras migrantes na sub-região 
enfrentam desafios persistentes no mercado de trabalho. Entre 2018 e 2020, as mulheres representaram 
20% das quase 77 mil pessoas que chegaram à Europa por mar e terra através das rotas do Mediterrâneo 
Oriental, Central e Ocidental, assim como da rota do Atlântico Ocidental Africano.275 A maioria dessas mulheres 
e meninas chegaram Europa (a maioria para a Grécia) através da rota do Mediterrâneo Oriental (70%), enquanto 
21% chegaram a Espanha através das rotas do Mediterrâneo Ocidental e do Atlântico Ocidental Africano e cerca 
de 9% na Itália e Malta através da rota do Mediterrâneo Central.276 Em 2020, no entanto, o número de mulheres 
migrantes irregulares que entram na Europa caiu significativamente em comparação com os anos anteriores. Isso 
também coincidia com o declínio geral nas chegadas, em grande parte devido à pandemia de covid-19. As mulheres 
representaram menos de uma em cada dez detecções ao longo das fronteiras externas da União Europeia em 2020, 
enquanto um ano antes representavam uma em cada quatro.277 As mulheres trabalhadoras migrantes na sub-região, 
por sua vez, continuam experimentando a chamada “dupla desvantagem”, por serem migrantes e mulheres.278 Em 
vários países, as mulheres migrantes têm taxas de desemprego mais altas do que os homens migrantes e essas 
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diferenças são especialmente grandes nos países do sul da Europa, como Itália, Grécia e Portugal.279 Em comparação 
com as mulheres nativas, as mulheres migrantes não apenas têm taxas de desemprego mais altas, mas também 
tendem a ser relegadas a empregos de baixa qualificação, como serviços domésticos.280 Na sub-região e em muitas 
partes do mundo, a pandemia de covid-19 amplificou essas dinâmicas, deixando muitas mulheres migrantes, muitas 
vezes empregadas em tarefas culturalmente desvalorizadas, mais vulneráveis a contrair o vírus.281

América Latina e Caribe282

A migração para a América do Norte é uma característica fundamental na região da América Latina e do Caribe. 
Em 2020, mais de 25 milhões de migrantes fizeram a viagem para o norte e residiam na América do Norte (Figura 
22). Conforme mostrado na figura, a população latino-americana e caribenha que vive na América do Norte 
aumentou consideravelmente ao longo do tempo, de uma estimativa de 10 milhões em 1990. Outros 5 milhões 
de migrantes da região estavam na Europa em 2020. Embora esse número tenha aumentado apenas ligeiramente 
desde 2015, o número de migrantes da América Latina e do Caribe que vivem na Europa mais do que quadruplicou 
desde 1990. Outras regiões, como Ásia e Oceania, abrigavam um número muito pequeno de migrantes da América 
Latina e do Caribe em 2020 (mais de 400 mil e 200 mil migrantes, respectivamente).

O número total de migrantes de outras regiões que vivem na América Latina e no Caribe permaneceu relativamente 
estável, em torno de 3 milhões nos últimos 30 anos. Estes eram compostos principalmente por europeus (cujos 
números diminuíram ligeiramente ao longo do período) e norte-americanos, cujos números aumentaram. Em 2020, 
o número de europeus e norte-americanos que vivem na América Latina e no Caribe foi de 1,4 e 1,3 milhões, 
respectivamente. Enquanto isso, cerca de 11 milhões de migrantes na América Latina e no Caribe são originários 
de outros países da região.

A atual situação venezuelana teve um impacto significativo nos fluxos migratórios na região e continua sendo 
uma das maiores crises de deslocamento e migração em todo o mundo.283 Aproximadamente 5,6 milhões de 
venezuelanos deixaram o país em junho de 2021284 e aproximadamente 85% (aproximadamente 4,6 milhões) se 
mudaram para outro país na América Latina e no Caribe.285 A grande maioria partiu nos últimos cinco anos.286 
Colômbia, Peru, Chile, Equador e Brasil são alguns dos principais países de destino dos refugiados e migrantes 
venezuelanos no região.287
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Figura 22. Migrantes para, dentro e da América Latina e Caribe 1990-2020
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Fonte:  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.
Observação: “Migrantes para a América Latina e Caribe” se refere a migrantes residentes na região (ou seja, América 

Latina e Caribe) que nasceram em uma das outras regiões (p. ex.: Europa ou Ásia). “Migrantes na América 
Latina e no Caribe” se refere a migrantes nascidos na região (ou seja, América Latina e Caribe) e que 
residem fora do país de nascimento, mas ainda na região da América Latina e Caribe. “Migrantes da América 
Latina e Caribe” se refere a pessoas nascidas na América Latina e Caribe que residiam fora da região (p. 
ex.: na Europa ou na América do Norte).

A emigração continua sendo uma característica significativa na América Latina e no Caribe. Com cerca de 11 
milhões de pessoas vivendo no exterior em 2020, o México continua sendo o país da região com mais emigrantes 
(Figura 23). O México também só fica atrás da Índia entre os países com as maiores diásporas do mundo, com a 
maioria vivendo nos Estados Unidos. O México é seguido pela República Bolivariana da Venezuela e pela Colômbia, 
com mais de 5 milhões e mais de 3 milhões de emigrantes, respectivamente. Como porcentagem da população, a 
Jamaica tem a maior população emigrante, seguida por El Salvador e a República Bolivariana da Venezuela. Em 2020, 
a Argentina abrigou a maior população estrangeira da região (com mais de 2 milhões de migrantes), principalmente 
de países vizinhos como o Paraguai e o Estado Plurinacional da Bolívia. A Colômbia teve o segundo maior número 
de imigrantes, seguida pelo Chile. Entre os principais países migrantes, a Costa Rica teve a maior parcela de 
imigrantes da sua população (10%), seguida de perto pelo Chile.
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Figura 23. Os principais países da América Latina e Caribe com os maiores números de migrantes, 
2020
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Fonte:  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.
Observação 1: O tamanho da população usado para calcular a porcentagem de imigrantes e emigrantes se baseia na população 

total de residentes da DESA no país, que inclui populações nascidas no exterior.
Observação 2:  O termo “imigrante” se refere a migrantes que nasceram no exterior que residem no país. O termo “emigrante” 

se refere a pessoas que nasceram no país que residiam fora do seu país de nascimento em 2021.

Semelhante a outras regiões, quase todos os países da América Latina e do Caribe decretaram restrições de viagens 
e trânsito, tanto internos quanto internacionais, nos primeiros meses de 2020. A maioria dos controles de viagens 
internacionais, implementados várias semanas antes da entrada em vigor dos controles internos, atingiu o pico 
entre março e junho de 2020. Ao contrário do restante dos controles de viagens internacionais, que começaram 
a diminuir em meados de 2020, os mandatos de quarentena foram mantidos por praticamente todos os países da 
região. Como os países da região experimentaram novas ondas de infecções no final de 2020 e início de 2021, 
vários países que abandonaram algumas das restrições de viagens internacionais as reimpuseram.

Dos vários controles de viagens internacionais, o fechamento total de fronteiras foi o que mais diminuiu ao longo 
do tempo, com apenas alguns países mantendo-os em meados de junho de 2021 (ver Figura 24). Enquanto isso, as 
restrições internas de movimento também diminuíram gradualmente desde o pico (com quase 30 países emitindo 
algum tipo de restrição) no início da pandemia. Em meados de 2021, um número significativo de países abandonou 
essas medidas, sendo as restrições internas de movimento (gerais) as que mais diminuíram.
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Figura 24. Controles de viagem relacionados à covid-19 na América Latina e no Caribe:  
internacional e interna, janeiro de 2020 a junho de 2021
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Fonte:  Hale et al., 2021.
Observações:  As categorias utilizadas são as do Covid-19 Government Response Tracker da Universidade de Oxford. As categorias incluídas 

no conjunto de dados são apenas para restrições relacionadas à covid-19 e não refletem outras restrições de viagem 
que também possam estar em vigor, como as relacionadas a restrições de visto, proibições de entrada com base na 
nacionalidade, restrições de partida/saída e movimento interno restrições.

Durante o primeiro semestre de 2020, mais de 80% dos corredores de país a país na América Latina e no Caribe 
tiveram algum tipo de restrição de viagem relacionada à covid-19. No mesmo período, mais de 70% dos corredores 
envolvendo países fora da região (global) também possuíam controles de viagens. Como em regiões como a Europa, 
essas restrições de viagem diminuíram ao longo do tempo, com os controles intrarregionais diminuindo mais. 
Apenas cerca de 30% dos corredores (dentro da região) mantinham essas restrições até 30 de junho de 2021. As 
medidas relacionadas à saúde, que aumentaram gradualmente nos primeiros meses da pandemia, ultrapassaram as 
restrições de viagens intrarregionais em setembro de 2020. Como mostra a Figura 25, as medidas relacionadas à 
saúde na América Latina e no Caribe permaneceram em vigor em cerca de 70% dos corredores da região.
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Figura 25. Medidas de viagens internacionais relacionadas à covid-19 na América Latina e no Caribe: 
março de 2020 a junho de 2021
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Fonte:  Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2021a.
Observações:  As medidas relacionadas à saúde incluem triagem e monitoramento de saúde, testes/certificados médicos e medidas 

de quarentena. As restrições de viagem incluem restrições de passageiros com base na nacionalidade ou chegada de 
uma localização geográfica. Consultar a página de restrições de mobilidade do DTM para obter mais informações 
sobre a metodologia.

Em 2020, o México foi o terceiro maior receptor de remessas do mundo, depois da Índia e da China, e de longe 
o maior receptor da região (US$ 43 bilhões) (ver Figura 26). Guatemala, República Dominicana, Colômbia e El 
Salvador estavam entre os cinco principais países receptores de remessas na América Latina e no Caribe, embora 
as suas entradas fossem muito menores que as do México. Como porcentagem do PIB, no entanto, os cinco 
principais países receptores de remessas na região em 2020 foram El Salvador (com 24%), seguido por Honduras 
(24%), Haiti (22%), Jamaica (21%) e Nicarágua (15%). Os fluxos de remessas para a América Latina e o Caribe 
atingiram quase US$ 104 bilhões em 2020, o maior registrado até o momento e um aumento de 6,5% em relação 
a 2019, tendo permanecido mais resiliente do que qualquer outra região do mundo. Os dez maiores beneficiários 
da região, exceto o Haiti, tiveram um aumento médio de quase 8% em relação a 2019. Vários fatores contribuíram 
para esse aumento, incluindo a mudança de canais informais para formais de envio de remessas, os pacotes de 
estímulo econômico nos Estados Unidos em resposta à pandemia e o emprego contínuo de migrantes em setores 
essenciais nos destinos.288

O Brasil foi a maior fonte de remessas na América Latina e no Caribe, seguido pelo México e pelo Chile. Cerca de 
US$ 1,6 bilhão em remessas foram enviadas apenas do Brasil em 2020, embora tenha sido uma queda significativa 
em relação aos mais de US$ 2 bilhões enviados em 2019. Com exceção do Chile, as saídas de remessas do restante 
dos principais países emissores diminuíram em 2020 em comparação com 2019.
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Figura 26. Principais países receptores e originadores de remessas na América Latina e no Caribe, 
2019 e 2020
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Fonte: Banco Mundial, 2021.

Em 2020, os venezuelanos constituíam a segunda maior população de deslocados transfronteiriços do mundo, 
atrás dos sírios. A Agência das Nações Unidas para Refugiados identifica “venezuelanos deslocados no exterior” 
como uma categoria separada para refletir a atual crise de deslocamento. Esta categoria não inclui requerentes 
de asilo e refugiados venezuelanos. Até o final de 2020, havia aproximadamente 171 mil refugiados registrados da 
República Bolivariana da Venezuela e quase 4 milhões de venezuelanos deslocados sem status formal de refugiado. 
Aproximadamente 73% dos refugiados e migrantes buscam refúgio em países vizinhos. A Colômbia continua 
acolhendo a maioria dos refugiados e migrantes venezuelanos (mais de 1,7 milhões).

No final de 2020, cerca de 450 mil pessoas de El Salvador, Guatemala e Honduras buscavam asilo em outros países 
(Figura 27). Mais informações sobre refugiados e solicitantes de asilo podem ser encontradas na seção “Principais 
recursos e desenvolvimentos na América Latina e no Caribe” abaixo.
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Figura 27. Os 10 países da latino-americanos e caribenhos com os maiores números totais  
de refugiados e requerentes de asilo, 2020
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Fonte:  Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), n.d.b.
Observação:  O termo “acolhidos” se refere aos refugiados e requerentes de asilo de outros países que residem no país receptor (lado 

direito da figura). O termo “no exterior” se refere aos refugiados e requerentes de asilo originários daquele país que estão 
fora do país de origem. Os dez principais países se baseiam em dados de 2020 e são calculados combinando refugiados e 
requerentes de asilo nos países e provenientes destes.

A maioria dos novos deslocamentos internos na América Latina e no Caribe em 2020 deveu-se a desastres, não 
à violência e ao conflito (Figura 28). Honduras registrou o maior número de deslocamentos internos provocados 
por desastres (937 mil), seguido por Cuba (639 mil), Brasil (358 mil) e Guatemala (339 mil). Eventos relacionados 
ao clima, incluindo o furacão Laura (em agosto de 2020) e os furacões Eta e Iota (em novembro de 2020) 
desencadearam esses deslocamentos em larga escala. Colômbia e El Salvador registraram o maior número de 
novos deslocamentos internos relacionados à violência e/ou conflito em 2020 — 106 mil na Colômbia e 114 mil 
em El Salvador.
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Figura 28. Os 20 países latino-americanos e caribenhos com os maiores números de novos 
deslocamentos internos (por desastres e conflitos), 2020
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Fonte:  Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno (IDMC), n.d.; Departamento das Nações Unidas para Assuntos 
Econômicos e Sociais (DESA), 2021.

Observações: O termo “novos deslocamentos” se refere ao número de movimentos de deslocamento ocorridos em 2020, não à 
população total acumulada de deslocados internos resultante de deslocamento ao longo do tempo. Os números dos 
novos deslocamentos incluem indivíduos que foram deslocados mais de uma vez e não correspondem ao número de 
pessoas deslocadas durante o ano. O tamanho da população usado para calcular a porcentagem de novos desastres e 
deslocamentos de conflito é baseado na população total de residentes do país de acordo com as estimativas da população 
do DESA 2021, e a porcentagem é apenas para fins ilustrativos relativos.
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Principais recursos e desenvolvimentos na América Latina e Caribe289

América Central e Caribe

A pandemia de covid-19 impactou profundamente a migração e a mobilidade na América Central e no 
Caribe, ao mesmo tempo em que exacerbou as vulnerabilidades existentes entre os migrantes, incluindo 
quem está em trânsito. O fechamento de fronteiras e outras restrições de movimento devido à covid-19 
resultaram no declínio do número de migrantes da sub-região rumo ao norte nas primeiras semanas e meses após 
o início da pandemia.290 Muitos migrantes adiaram as suas viagens ou ficaram paralisados em trânsito.291 A pandemia 
e restrições relacionadas também forçaram alguns migrantes a fazer viagens ainda mais perigosas, inclusive através 
do Tampão do Darién, considerada uma das rotas de migração mais perigosas do mundo.292 Além disso, apesar 
das restrições de mobilidade devido à pandemia, relatórios recentes têm mostraram que o uso de contrabandistas 
continuou na sub-região.293 Além de interromper os processos de asilo e outros programas de reassentamento 
em vários países da sub-região, as restrições de mobilidade obrigaram muitos migrantes a permanecerem em 
acampamentos improvisados em condições de higiene inadequadas, com suprimento limitado de alimentos e água.294 
Por exemplo, na província de Darien, no Panamá, muitos migrantes irregulares, incluindo os de dentro e fora da 
sub-região, como africanos, cubanos e haitianos, ficaram desamparados quando vários países fecharam as suas 
fronteiras.295 Vários países da sub-região, no entanto, prestaram alguma assistência aos migrantes, como facilitar o 
retorno e repatriação daqueles que ficaram desamparados no exterior e incluí-los em campanhas de vacinação.296 
A pandemia também teve impactos amplos em setores-chave, como o turismo, do qual vários países da sub-região, 
incluindo os do Caribe, dependem fortemente.

A migração para o norte continua sendo uma tendência significativa, com a migração mista da região 
norte da América Central, em particular, provando ser desafiadora e dinâmica devido ao aumento dos 
controles de imigração. A migração proveniente da América Central e através desta é impulsionada por um 
conjunto complexo de fatores, incluindo insegurança econômica, violência, crime e os efeitos da mudança climática, 
com muitos indivíduos se mudando para o norte em busca de segurança financeira e humana.297 No final de 
2020, quase 900 mil pessoas de Honduras, Guatemala e El Salvador foram deslocadas à força (dentro e além 
das fronteiras).298 Destas, mais de meio milhão foram deslocadas através das fronteiras, sendo a grande maioria 
(79%) acolhida nos Estados Unidos.299 Caravanas de migrantes, um termo usado para descrever o movimento 
transfronteiriço de grandes grupos de pessoas por terra, aumentaram em número e frequência desde 2018 e 
muitas vezes incluíam famílias com crianças.300 Houve um aumento no número de crianças viajando através do 
Tampão do Darién.301 Dos 226 mil migrantes de Honduras, Guatemala e El Salvador que chegaram à fronteira dos 
Estados Unidos na primeira metade do ano fiscal de 2021, aproximadamente 34 mil estavam desacompanhados 
menores.302 Em resposta, os governos do México e dos Estados Unidos reforçaram a fiscalização da imigração, 
incluindo a implementação de medidas destinadas a impedir o trânsito de migrantes, um aumento de oficiais 
militares na ativa na fronteira Estados Unidos-México, um aumento de migrantes detidos e deportados, e relatos 
de migrantes sendo recebidos com o uso excessivo da força por oficiais de segurança.303 Em janeiro de 2020, uma 
caravana de migrantes que saía de Honduras teve permissão negada para transitar pelo México para os Estados 
Unidos na fronteira entre a Guatemala e o México.304 Como resultado, estima-se 2 mil migrantes foram devolvidos 
a Honduras pelas autoridades guatemaltecas e mexicanas.305 Além disso, o número de detenções no México 
aumentou de aproximadamente 8,5 mil em janeiro de 2019 para 13,5 mil migrantes em janeiro de 2020.306
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A dinâmica migratória no Caribe continua sendo amplamente caracterizada pela emigração, embora a 
recente chegada de refugiados e migrantes venezuelanos tenha aumentado as complexidades da sub-
região. A maioria dos migrantes internacionais do Caribe são migrantes extrarregionais, sendo a América do Norte 
(principalmente os Estados Unidos) e a Europa as duas principais regiões de destino. Alguns dos maiores corredores 
estão entre Cuba e os Estados Unidos, assim como entre a República Dominicana e os Estados Unidos.307 Embora a 
migração intrarregional permaneça relativamente baixa, ela também aumentou constantemente ao longo do tempo 
e, em meados de 2020, havia quase 860 mil migrantes internacionais de dentro da sub-região, quase dobrando 
desde 1990.308 Organizações e iniciativas intergovernamentais regionais, como a Organização dos Estados do Caribe 
Oriental (OECS) e o Mercado e Economia Únicos do Caribe (CSME) da Comunidade do Caribe (CARICOM) que 
estão empenhadas em melhorar a livre circulação, contribuíram para o aumento da migração dentro da sub-região. 
Também houve um aumento significativo da imigração para alguns países do Caribe nos últimos anos, impulsionado 
em grande parte pela chegada de migrantes e refugiados venezuelanos. Cerca de 100 mil venezuelanos viviam no 
Caribe em setembro de 2019, mas até o final de 2021 o número de venezuelanos deve crescer para mais de 220 
mil.309 Alguns dos principais destinos dos venezuelanos incluem a República Dominicana, Trinidad e Tobago, Guiana 
e Curaçao.310 Em agosto de 2020, mais de 100 mil venezuelanos residiam na República Dominicana, representando 
mais de 1% da população total.311 Em lugares como Aruba e Curaçao, os migrantes venezuelanos constituem uma 
parcela significativa da população (mais de 10%).312 Em resposta à crescente presença de venezuelanos no Caribe, 
programas de regularização estão sendo adotados, por exemplo, por Trinidad e Tobago, República Dominicana e 
Curaçao para dar status legal aos venezuelanos aplicáveis.313

As mudanças ambientais e os desastres estão influenciando o movimento humano e o deslocamento 
na sub-região.314 Eventos climáticos intensos — incluindo tempestades tropicais e furacões — impactam direta 
e indiretamente a migração na sub-região. O furacão Laura, por exemplo, provocou mais de um milhão de 
deslocamentos na República Dominicana, Haiti, Cuba e Estados Unidos em 2020, enquanto os furacões Eta e Iota 
resultaram em cerca de 1,7 milhão de deslocamentos em vários países da sub-região.315 Na América Central, os 
choques ambientais nas zonas pré-montanhas variam de inundações e tempestades, deslizamentos de terra e lama, 
enquanto as áreas áridas são mais afetadas por secas.316 Na Guatemala, por exemplo, é comum que as pessoas 
migrem devido às secas e inundações que prejudicam as plantações e consequentemente, causam insegurança 
alimentar e pobreza.317 Para enfrentar ainda mais o desafio da mudança climática e da migração, vários países da 
América Central e do Caribe estão incorporando a migração e a mobilidade nas suas estratégias climáticas. Por 
exemplo, a estratégia climática da Guatemala inclui um foco na mobilidade humana,318 enquanto a nova Contribuição 
Nacionalmente Determinada do México pede maior atenção à migração climática.319

América do Sul

A pandemia global interrompeu a migração na América do Sul, impactando a migração de retorno e o 
deslocamento. O primeiro caso confirmado de covid-19 na América do Sul foi no Brasil em fevereiro de 2020 
e, no final de julho, a sub-região tinha o maior número de casos confirmados globalmente.320 Em abril de 2020, 
92% das Américas haviam fechado suas fronteiras para conter a propagação do vírus que causa a covid-19.321 
Vários países também implementaram períodos de bloqueio e medidas de quarentena. Países como o Estado 
Plurinacional da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru implementaram algumas das mais longas e rígidas medidas de 
bloqueio em todo o mundo.322 Essas medidas de saúde pública impediram a migração e a mobilidade, levando a 
condições precárias para muitos migrantes. Alguns migrantes residentes em países com condições socioeconômicas 
deterioradas e que perderam o trabalho como resultado da pandemia tomaram a difícil decisão de retornar aos 
seus países de origem.323 Entre os que voltaram para casa estavam migrantes bolivianos e peruanos do Chile e 
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paraguaios do Brasil.324 Retornos em massa, muitas vezes a pé, em conjunto com restrições de mobilidade, levaram 
muitos migrantes a ficarem desamparados em cidades fronteiriças em condições sanitárias precárias.325 Os migrantes 
que retornaram também enfrentaram desafios socioeconômicos e legais, como encontrar emprego, obter status 
legal e enfrentar reações xenófobas.326 Com muitas pessoas permanecendo em movimento, países como Guiana, 
Equador e Peru estão priorizando as pessoas deslocadas nas suas estratégias de vacinação contra a covid-19.327

A regularização dos deslocados venezuelanos continua sendo um desafio para os países da América do 
Sul, pois a região enfrenta uma das maiores crises humanitárias da sua história recente.328 Desde 2015, 
mais de cinco milhões de pessoas deixaram a República Bolivariana da Venezuela devido à instabilidade econômica 
e política em curso no país.329 Mais de 4 milhões de venezuelanos se mudaram para outros países da América do 
Sul.330 A Colômbia acolhe o maior número de venezuelanos, com mais de 1,7 milhão entrando no país até julho 
de 2021.331 Em julho de 2021, os principais países sul-americanos restantes que acolheram venezuelanos depois 
da Colômbia foram Peru (mais de 1 milhão), Chile (quase 460 mil) e Equador (mais de 360 mil).332 Iniciativas de 
regularização em massa foram implementadas para apoiar os venezuelanos, já que mais da metade não possui status 
regular.333 Em fevereiro de 2021, a Colômbia implementou uma política que oferece aos venezuelanos deslocados 
status de proteção temporária pelos próximos dez anos.334 A regularização terá impactos positivos duradouros, 
pois promove a inclusão social e contribuições econômicas por meio da integração no mercado de trabalho e 
acesso a assistência médica, moradia e educação e outras proteções necessárias.335 Uma vez que muitos países 
nunca experimentaram fluxos de migrantes nesta escala, emitir vistos e conceder asilo tem sido um desafio. Um 
estudo realizado em agosto de 2020 revelou que países como Brasil e Peru concederam vistos humanitários a uma 
proporção substancial de venezuelanos.336 Embora vários países tenham emitido autorizações de residência para um 
número significativo de venezuelanos, muitos continuam em situação irregular.337

A migração intrarregional tem crescido rapidamente na América do Sul, tendo as mulheres migrantes 
contribuído para esse aumento.338 Aproximadamente 80% dos migrantes na América do Sul são migrantes 
intrarregionais.339 Desde 2010, o número de migrantes intrarregionais na América do Sul cresceu para quase igualar 
o número de sul-americanos que vivem fora da sub-região.340 Este crescimento é resultado de vários fatores, 
incluindo o declínio da imigração para a Europa,341 o endurecimento das políticas de imigração no exterior,342 

desenvolvimentos positivos nas políticas de migração a nível regional e nacional , maiores oportunidades de 
emprego na América do Sul,343 aumento dos meios de comunicação e redução dos custos de transporte,344 e 
o deslocamento transfronteiriço da República Bolivariana da Venezuela.345 Significativamente, nos maiores países 
de destino da Argentina e do Chile, as mulheres constituem a maior parcela dos migrantes sul-americanos. As 
mulheres imigrantes assumem predominantemente funções domésticas e de cuidado devido ao envelhecimento da 
população e ao aumento da participação na força de trabalho entre as mulheres de classe média.346

A violência, os conflitos e os desastres são motores significativos do deslocamento interno na sub-região. 
A violência desencadeada por crises políticas e de segurança continua contribuindo para o deslocamento interno 
em larga escala. A violência na Colômbia, impulsionada em parte pelo controle territorial exercido por grupos 
paramilitares, resultou em mais de 100 mil novos deslocamentos em 2020.347 O deslocamento na Colômbia devido 
a conflitos e violência continuou se intensificando em 2021, com mais de 27 mil pessoas deslocadas no primeiro 
trimestre — um aumento de 177% em comparação com o mesmo período de 2020.348 A sub-região também é 
gravemente afetada por desastres naturais, desencadeando mobilidade e deslocamento; desastres de início rápido 
e lento, como inundações, deslizamentos de terra e secas, tiveram impactos generalizados na sub-região.349 Por 
exemplo, a estação chuvosa extrema no Brasil, entre janeiro a março, resultou em aproximadamente três quartos 
dos 358 mil deslocamentos causados por desastres no país em 2020.350
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América do Norte351

A migração na América do Norte é dominada pela migração para a região, principalmente para os Estados Unidos. 
Como mostra a Figura 29, quase 59 milhões de migrantes residiam na América do Norte de várias regiões em 
2020. Este número aumentou cerca de 3 milhões desde 2015, quando viviam na região cerca de 56 milhões de 
migrantes. Em 2020, a maioria desses migrantes era da América Latina e Caribe (cerca de 26 milhões), seguidos da 
Ásia (18 milhões) e da Europa (cerca de 7 milhões). Nos últimos 30 anos, o número de migrantes na América do 
Norte mais do que dobrou de tamanho, impulsionado pela emigração da América Latina e do Caribe e Ásia, assim 
como pelo crescimento econômico e estabilidade política na América do Norte. O número de migrantes da América 
do Norte que vivem na região ou em qualquer outro lugar foi muito pequeno em comparação com a população 
nascida no exterior na região. Em contraste com regiões como Ásia e África, onde a migração intrarregional é 
significativa, mais migrantes nascidos na América do Norte viviam fora da região (cerca de 3 milhões) em comparação 
com os que haviam se mudado para outros lugares dentro da região (pouco mais de 1 milhão) em 2020.

Figura 29. Migrantes para, dentro e da América do Norte, 1990-2020
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Fonte:  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.
Observação:  “Migrantes para a América do Norte” se refere a migrantes residentes na região (ou seja, América do Norte) que nasceram 

em uma das outras regiões (p. ex.: Europa ou Ásia). “Migrantes na América do Norte” se refere a migrantes nascidos na 
região (isto é, América do Norte) e residentes fora do país de nascimento, mas ainda dentro da região norte-americana. 
“Migrantes da América do Norte” se refere a pessoas nascidas na América do Norte que residiam fora da região (p. ex.: 
na Europa ou na África).
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Em 2020, os Estados Unidos tinham a maior população estrangeira do mundo (Figura 30). Mais de 86% da 
população estrangeira da região vivia nos Estados Unidos. No entanto, como mostra a Figura 30, a parcela da 
população total do Canadá nascida no exterior (acima de 21%) foi consideravelmente maior do que nos Estados 
Unidos em 2020 (15%). O Canadá também teve uma parcela maior da sua população que emigrou em comparação 
com os Estados Unidos.

Figura 30. Principais países de migração na América do Norte, 2020
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Fonte:  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.
Observação 1:  O tamanho da população usado para calcular a porcentagem de imigrantes e emigrantes se baseia na população 

total de residentes do DESA no país, que inclui populações nascidas no exterior.
Observação 2: O termo “imigrante” se refere a migrantes que nasceram no exterior que residem no país. O termo “emigrante” 

se refere a pessoas que nasceram no país que residiam fora do seu país de nascimento em 2021.

Todos os países da América do Norte implementaram rapidamente controles de viagens internacionais e internas 
no início da pandemia de covid-19. Semelhante ao restante das regiões, as restrições às viagens internacionais 
começaram semanas antes dos controles internos. Restrições como triagem de chegadas e medidas de quarentena 
foram mantidas ao longo de 2020 e permaneceram em vigor para todos os países da região em meados de junho 
de 2021 (Figura 31). No entanto, outros controles de viagens internacionais, como a proibição de chegadas de 
algumas regiões e o fechamento total de fronteiras, diminuíram a partir de meados de 2020, aumentando apenas 
no final do ano, quando vários países experimentaram um aumento ou novas ondas de contágio por covid-19.

Nas primeiras semanas da pandemia, todos os países da região impuseram algum tipo de restrição interna de 
circulação. No entanto, por volta de setembro de 2020, cerca de metade havia abandonado todas essas medidas. 
As restrições internas que permaneceram para alguns países incluíam recomendações direcionadas e gerais para não 
viajar entre regiões ou cidades. Curiosamente e ao contrário de outras regiões, quase todos os países da América 
do Norte nunca impuseram restrições gerais de movimento interno.
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Figura 31. Controles de viagem relacionados à covid-19 na América do Norte:  
internacional e interna, janeiro de 2020 a junho de 2021
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Fonte:  Hale et al., 2021.
Observações:  As categorias utilizadas são as do Covid-19 Government Response Tracker da Universidade de Oxford. As categorias incluídas 

no conjunto de dados são apenas para restrições relacionadas à covid-19 e não refletem outras restrições de viagem 
que também possam estar em vigor, como as relacionadas a restrições de visto, proibições de entrada com base na 
nacionalidade, restrições de partida/saída e movimento interno restrições. Este gráfico inclui apenas quatro países, o que 
afeta a saída e a aparência do gráfico de área.

As restrições de viagem e as medidas relacionadas à saúde na América do Norte evoluíram ao longo do tempo 
desde o início da pandemia de covid-19. Como mostra a Figura 32, houve mais restrições de viagem do que medidas 
relacionadas à saúde nos primeiros meses da pandemia. Com o tempo, no entanto, as medidas relacionadas à saúde 
ultrapassaram as restrições de viagem. É importante ressaltar, no entanto, que até o final de junho de 2021 havia 
mais medidas intrarregionais relacionadas à saúde do que envolvendo países fora da América do Norte (global). 
Isso contrasta com o início da pandemia e ao longo de 2020, quando havia mais medidas globais relacionadas à 
saúde do que intrarregionais.
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Figura 32. Medidas de viagens internacionais relacionadas à covid-19 na América do Norte:  
março de 2020 a junho de 2021
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Fonte:  Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2021a.
Observações:  As medidas relacionadas à saúde incluem triagem e monitoramento de saúde, testes/certificados médicos e medidas 

de quarentena. As restrições de viagem incluem restrições de passageiros com base na nacionalidade ou chegada de 
uma localização geográfica. Consultar a página de restrições de mobilidade do DTM para obter mais informações 
sobre a metodologia. Este gráfico inclui apenas quatro países, o que afeta a aparência do gráfico de área.

Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, têm sido tradicionalmente uma das maiores fontes de remessas 
em todo o mundo. Em 2020, cerca de US$ 68 bilhões foram enviados do país, tornando-o o maior remetente 
da América do Norte e do mundo (Figura 33). No entanto, as saídas de remessas do país diminuíram em 2020, 
caindo de mais de US$ 71 bilhões em 2019.

Figura 33. Países receptores e originadores de remessas na América do Norte, 2019 e 2020
Total em US$ bilhões (entradas) Total em US$ bilhões (saídas) Participação (%) do PIB (entradas)
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Fonte: Banco Mundial, 2021.
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Os Estados Unidos receberam quase 341 mil refugiados em 2020. No mesmo ano, e conforme mostra a Figura 
34, o país acolheu cerca de um milhão de requerentes de asilo. A maioria dos requerentes de asilo nos Estados 
Unidos veio de países latino-americanos, como a República Bolivariana da Venezuela, México e de países do 
norte da América Central, incluindo Guatemala, El Salvador e Honduras, onde uma complexa mistura de fatores 
socioeconômicos e políticos forçaram um número significativo de pessoas para sair. O Canadá, por sua vez, recebeu 
quase 110 mil refugiados e mais de 85 mil requerentes de asilo em 2020. Um número significativo de refugiados 
no Canadá veio de países como Nigéria, Turquia e Paquistão.

Figura 34. Número de refugiados e requerentes de asilo acolhidos em países norte-americanos  
e originários desses países, 2020
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Fonte:  Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), n.d.a.
Observação:  O termo “acolhidos” se refere aos refugiados e requerentes de asilo de outros países que residem no país receptor 

(lado direito da figura). O termo “no exterior” se refere aos refugiados e requerentes de asilo originários daquele 
país que estão fora do país de origem.

Todos os novos deslocamentos internos na América do Norte em 2020 foram causados por desastres (Figura 35).352 
Os Estados Unidos registraram o maior número, com mais de 1,7 milhão de novos deslocamentos devido a inundações 
e incêndios florestais. Globalmente, os incêndios florestais representaram 1,2 milhão de novos deslocamentos 
em 2020, com mais de um milhão de novos deslocamentos ocorrendo nos Estados Unidos, principalmente nos 
estados ocidentais da Califórnia, Colorado, Utah, Oregon e Washington. A temporada de incêndios florestais 
no Canadá também desencadeou novos deslocamentos, no entanto, a escala desses deslocamentos foi muito 
menor em comparação com os Estados Unidos. No geral, o Canadá registrou 26 mil novos deslocamentos em 
2020, com o grande incêndio em Red Lake, Ontário, respondendo por 3,8 mil desses deslocamentos. Os Estados 
Unidos ocupam consistentemente o primeiro lugar entre os países das Américas e do Caribe em termos de novos 
deslocamentos por desastres anuais.
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Figura 35. Os países da América do Norte com os maiores números de novos deslocamentos 
internos (por desastres e conflitos), 2020
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Fonte: Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno (IDMC), n.d.; Departamento das Nações Unidas para 
Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.

Observações:  O termo “novos deslocamentos” se refere ao número de movimentos de deslocamento ocorridos em 2020, 
não à população total acumulada de deslocados internos resultante de deslocamento ao longo do tempo. 
Os números dos novos deslocamentos incluem indivíduos que foram deslocados mais de uma vez e não 
correspondem ao número de pessoas deslocadas durante o ano. O tamanho da população usado para calcular 
a porcentagem de novos desastres e deslocamentos de conflito é baseado na população total de residentes do 
país de acordo com as estimativas da população do DESA 2021, e a porcentagem é apenas para fins ilustrativos 
relativos.

Principais recursos e desenvolvimentos na América do Norte353

Apesar dos impactos da pandemia de covid-19 na migração e mobilidade na América do Norte, os 
migrantes da região têm desempenhado papéis fundamentais na resposta socioeconômica. Restrições de 
viagens, fechamentos consulares e de fronteiras, e processamento de vistos e atrasos nas audiências de imigração, 
entre outros fatores, contribuíram para a notável diminuição nas chegadas registradas de migrantes ao Canadá 
e aos Estados Unidos desde o início da pandemia.354 No Canadá, por exemplo, o número de novos pedidos e 
prorrogações aprovados para residentes temporários diminuiu 48% (de 2,4 milhões para 1,3 milhões) entre 2019 
e 2020, enquanto as autorizações e vistos emitidos para residentes permanentes diminuíram 50% (de 341 mil em 
2019 para 172 mil em 2020).355 O número total de vistos de imigrantes e não imigrantes emitidos para os Estados 
Unidos foi de pouco mais de 4 milhões no ano fiscal de 2020, uma queda de 54% em comparação com os 9,2 
milhões de vistos emitidos no ano fiscal de 2019.356 No entanto, enquanto as restrições de viagem e trânsito da 
covid-19 diminuíram as oportunidades para muitos migrantes entrarem na América do Norte, tanto os Estados 
Unidos quanto o Canadá mantiveram certos canais, principalmente para trabalhadores estrangeiros temporários em 
setores essenciais da linha de frente.357 Além disso, os migrantes têm sido a chave para a economia da sub-região 
e a sua resposta geral à covid-19. Por exemplo, muitos migrantes trabalham como profissionais de saúde ou em 
setores críticos, como alimentação e agricultura.358 No entanto, como os migrantes estão super-representados nas 
indústrias de linha de frente, em combinação com outros fatores socioeconômicos relacionados a pobreza, moradia, 
acesso a serviços sociais e serviços de saúde, falta de documentação e mais, eles são afetados desproporcionalmente 
pelos impactos socioeconômicos da pandemia e correm potencialmente maior risco de infecção.359 Estima-se que 
6 milhões de trabalhadores estrangeiros nos Estados Unidos estejam empregados em indústrias de linha de frente, 
com mais 6 milhões de migrantes em setores afetados negativamente pela pandemia, como hotéis, restaurantes 
e serviços pessoais (p. ex.: salões de beleza e manicure).360 O mesmo padrão se reflete no Canadá, pois 34% dos 
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trabalhadores da linha de frente trabalham por conta própria — identificam-se como minorias visíveis e têm maior 
probabilidade de trabalhar em setores afetados negativamente pela pandemia, agravando os desafios econômicos e de 
saúde.361 Além disso, a pandemia global também interrompeu significativamente os esquemas de reassentamento de 
refugiados, conforme discutido acima na visão geral regional.362 No entanto, houve iniciativas para apoiar refugiados 
e migrantes na sub-região. Os Estados Unidos, por exemplo, comprometeram-se a disponibilizar vacinas gratuitas 
independentemente do status imigratório.363 No Canadá, o governo federal concedeu residência permanente a 
requerentes de asilo que trabalhavam no setor de saúde durante a pandemia.364

Os Estados Unidos e o Canadá continuam sendo destinos importantes de migrantes, com países de 
origem cada vez mais diversificados. Em 2020, cerca de 51 milhões de migrantes internacionais residiam nos 
Estados Unidos, de longe a maior população desse tipo no mundo. No mesmo ano, mais de 8 milhões de migrantes 
internacionais viviam no Canadá; embora seja um número muito menor em comparação com os Estados Unidos, o 
Canadá foi o oitavo maior destino de migrantes do mundo em 2020, com a maioria vindo da Índia, China e Filipinas. 
Os migrantes para os Estados Unidos vêm tradicionalmente da América Latina, do Caribe e da Ásia, inclusive de 
países como México, Índia e China. Ao longo dos anos, no entanto, houve uma diversificação nos países de origem. 
Por exemplo, embora os migrantes nascidos no México continuem constituindo o maior número de migrantes 
internacionais nos Estados Unidos, esse número vem caindo ao longo do tempo.365 O número de migrantes de 
países como República Dominicana, Filipinas e El Salvador nos Estados Unidos, por outro lado, têm aumentado.366 
Também houve um aumento notável de migrantes da República Bolivariana da Venezuela, Afeganistão e Nigéria, 
que tiveram um dos crescimentos mais rápidos na última década.367

Com uma população envelhecida, o Canadá continua aumentando as metas de imigração. O Plano de 
Imigração do Canadá para 2021–2023 terá como alvo níveis de imigração não vistos desde 1913.368 O plano se 
propõe a receber 401 mil imigrantes em 2021, 411 mil em 2022 e 421 mil em 2023.369 A meta reflete a mudança 
demográfica no Canadá, onde a imigração atualmente impulsiona 82% do crescimento populacional do país.370 A 
média da taxa de fertilidade do Canadá é de cerca de 1,5, caindo bem abaixo da taxa de reposição de 2,1.371 
A força de trabalho do país também está mudando rapidamente. Em 2036, a proporção de trabalhadores para 
aposentados será de 3:1 e, em 2040, mais de 23% da população deverá ter mais de 65 anos.372 O imperativo 
de sustentar e crescer o mercado de trabalho do Canadá é refletido no Plano de Imigração 2021-2023, que visa 
admitir 60% de todos os imigrantes sob programas de classe econômica.373 No nível local, as estratégias para 
apoiar a economia canadense têm como alvo exclusivo os empreendedores imigrantes, já que muitos proprietários 
de pequenas e médias empresas planejam se aposentar nos próximos anos.374 Além disso, existem programas 
destinados a alcançar uma distribuição mais equitativa de imigrantes em resposta aos desafios de longa data para 
a regionalização, processo que visa promover imigração para províncias e cidades menores em todo o Canadá.375

Embora as políticas de imigração nos Estados Unidos tenham endurecido nos últimos anos, novas 
mudanças nas políticas estão reformulando o sistema de imigração. O censo decenal de 2020 do país revelou 
um declínio quase recorde no crescimento populacional, mostrando um crescimento de 7,4% entre 2010 e 2020, a 
segunda taxa mais baixa desde 1790.376 Em parte como resposta a essas mudanças demográficas, há esforços para 
expandir a imigração para o país para ajudar a manter o crescimento populacional e a força de trabalho atual.377 
Enquanto isso, ao longo dos últimos anos, várias “medidas interligadas” implementadas pelo governo dos Estados 
Unidos tornaram cada vez mais difícil para migrantes e requerentes de asilo obter entrada nos Estados Unidos.378 
A imigração foi enquadrada como uma ameaça à economia nacional, com políticas restritivas e legislação destinada 
a dissuadir a migração.379 Desde o início de 2021, no entanto, o novo governo dos Estados Unidos promulgou 
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mudanças rápidas no sistema de imigração, incluindo a rescisão da proibição de viagens dos Estados Unidos para 
países africanos e de maioria muçulmana,380 a restauração do programa Ação Diferida para Chegadas na Infância 
(DACA), a suspensão da construção do muro na fronteira sul e uma proposta que estabeleceria um caminho 
de oito anos para a cidadania para todos os imigrantes não autorizados.381 Além disso, nos primeiros meses de 
2021, o governo dos Estados Unidos suspendeu três Acordos Cooperativos de Asilo com El Salvador, Guatemala 
e Honduras, que exigiram que os requerentes de asilo da sub-região primeiro buscassem proteção nesses países 
e permitiram a remoção e transferência de alguns migrantes dos Estados Unidos para os três países.382 Em março 
de 2021, os venezuelanos residentes nos Estados Unidos Os estados receberam o Status de Proteção Temporária 
(TPS), permitindo-lhes viver e trabalhar legalmente no país.383 Além disso, em maio de 2021, o governo dos Estados 
Unidos revisou o limite de admissão de refugiados de 15 mil para 62,5 mil em 2021. Deve aumentar ainda mais 
para 125 mil em 2022.384 Também houve esforços em andamento para reunir famílias migrantes que haviam sido 
separadas em anos anteriores.385

O número de migrantes irregulares continua diminuindo nos Estados Unidos, em parte devido à migração 
de retorno para o México.386 A população total de migrantes irregulares nos Estados Unidos em 2018 foi estimada 
entre 11 milhões e 11,4 milhões.387 Uma publicação recente do Centro de Estudos de Migração estimou que até 
2019 a população de migrantes irregulares nos Estados Unidos diminuiu 12% desde 2010, impulsionado em grande 
parte pelo retorno de cerca de 1,9 milhão de migrantes irregulares ao México durante esse período.388 Estima-se 
que os cidadãos mexicanos representem menos da metade da população de migrantes irregulares nos Estados 
Unidos.389 No entanto, há uma diversidade crescente nos países de origem dos migrantes irregulares que vivem nos 
Estados Unidos. Nos últimos anos, houve um aumento nas populações indocumentadas da América Central e da 
Ásia, principalmente de El Salvador, Guatemala, Honduras, República Bolivariana da Venezuela e Índia.390
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Oceania391

Em 2020, quase 8,3 milhões de migrantes internacionais de fora da Oceania estavam vivendo na região. Como 
mostra a Figura 36, a população de migrantes nascidos no exterior era composta principalmente por pessoas da 
Ásia e da Europa. Nos últimos 30 anos, o número de migrantes na Oceania nascidos na Ásia aumentou, enquanto 
o número de europeus permaneceu estável. De todas as seis regiões globais, a Oceania teve o menor número de 
migrantes fora da sua região em 2020, em parte um reflexo do seu tamanho populacional menor em comparação 
com outras regiões. Os migrantes da Oceania que vivem fora da região residiam principalmente na Europa e na 
América do Norte.

Figura 36. Migrantes para, dentro e da Oceania, 1990-2020
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Fonte:  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.
Observação:  “Migrantes para a Oceania” se refere a migrantes residentes na região (ou seja, Oceania) que nasceram em uma 

das outras regiões (p. ex.: Europa ou Ásia). “Migrantes na Oceania” se refere a migrantes nascidos na região 
(isto é, Oceania) e residentes fora do país de nascimento, mas ainda dentro da região oceânica. “Migrantes da 
Oceania” se refere a pessoas nascidas na Oceania que residiam fora da região (p. ex.: na Europa ou na Ásia).
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A grande maioria dos migrantes internacionais na Oceania vivia na Austrália ou na Nova Zelândia (Figura 37). 
A maioria dos países da região tem perfis de migração distorcidos, sendo grandes países de origem ou destino 
líquidos. Por exemplo, Tonga, Samoa e Fiji têm altas contagens de emigrantes em comparação com a sua população 
nativa e uma parcela muito baixa de populações nascidas no exterior. Os seus emigrantes estavam localizados 
principalmente na Nova Zelândia e na Austrália. A Austrália e a Nova Zelândia têm altas parcelas de populações 
nascidas no exterior como parte da sua população total, compreendendo cerca de 30% e 29%, respectivamente.

Figura 37. Principais países de migração na Oceania, 2020
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Fonte:  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.
Observação 1: O tamanho da população usado para calcular a porcentagem de imigrantes e emigrantes se baseia na população total de 

residentes do DESA no país, que inclui populações nascidas no exterior.
Observação 2: O termo “imigrante” se refere a migrantes que nasceram no exterior que residem no país. O termo “emigrante” se refere 

a pessoas que nasceram no país que residiam fora do seu país de nascimento em 2021.

Vários países da Oceania implementaram controles de viagens internacionais nas primeiras semanas da pandemia 
da covid-19. As restrições internas de movimento surgiram algumas semanas depois. Por volta de abril de 2020, 
praticamente todos os países da região haviam imposto alguma forma de controle de viagens internacionais (Figura 
38). Em meados de junho de 2020, medidas como triagem de chegadas e mandatos de quarentena ainda estavam 
em vigor para quase todos os países. Embora outras restrições tenham diminuído ligeiramente, como a proibição 
de chegadas de algumas regiões e o fechamento total de fronteiras, elas também permaneceram em vigor em 
vários países da região. Isso contrasta com regiões como África, Ásia e Europa, que viram a maioria dos países 
abandonar controles como o fechamento total de fronteiras. Enquanto isso, as restrições internas de movimento, 
que atingiram o pico nos primeiros meses da pandemia, diminuíram com o tempo, mas permanecem em alguns 
países da região.
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Figura 38. Controles de viagem relacionados à covid-19 na Oceania: internacional e interna,  
janeiro de 2020 a junho de 2021
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regiões/cidades - direcionada
Recomendação de não viajar entre 
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Restrições de movimento interno 
em vigor - direcionadas
Restrições de circulação interna 
em vigor - gerais

Sem dados

Sem restrições
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algumas ou todas as regiões

Proibição de chegadas de algumas 
regiões
Proibição de todas as regiões ou 
fechamento total das fronteiras

Sem dados

Fonte:  Hale et al., 2021.
Observações:  As categorias utilizadas são as do Covid-19 Government Response Tracker da Universidade de Oxford. As categorias incluídas 

no conjunto de dados são apenas para restrições relacionadas à covid-19 e não refletem outras restrições de viagem 
que também possam estar em vigor, como as relacionadas a restrições de visto, proibições de entrada com base na 
nacionalidade, restrições de partida/saída e movimento interno restrições.

A maioria dos países da Oceania rapidamente decretou restrições de viagem, com medidas relacionadas à saúde 
aumentando muito mais gradualmente nos primeiros meses da pandemia (ver Figura 39). Em meados de 2020, 
como mostra a figura abaixo, cerca de 80% dos corredores da Oceania apresentavam algum tipo de restrição de 
viagem (global). Essa dinâmica começou a mudar ao longo do tempo, à medida que as medidas relacionadas à saúde, 
principalmente aquelas envolvendo países fora da região, aumentaram e até superaram as restrições de viagens 
em alguns períodos. Notavelmente, ao contrário de outras regiões (exceto a Ásia), as medidas intrarregionais 
relacionadas à saúde permaneceram relativamente baixas (abaixo de 30% dos corredores) até junho de 2021. Além 
disso, a Oceania e a Ásia também são as únicas regiões onde, em geral, as restrições de viagens dentro da região 
(tanto internas quanto globais) eram maiores do que as medidas relacionadas à saúde em meados de 2021.
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Figura 39. Medidas de viagens internacionais relacionadas à covid-19 na Oceania:  
março de 2020 a junho de 2021

0%

20%

40%

60%

80%

Data

C
or

re
do

re
s 

de
 p

aí
s 

pa
ra

 p
aí

s

Tipo de restrição
Restrição de viagem

Destino
Dentro da região GlobalMedida relacionada à saúde

Mar 
20

20

Abr
 20

20

Maio
 20

20

Jun
 20

20

Jul
 20

20

Ago
 20

20

Se
t 2

02
0

Out 
20

20

Nov
 20

20

Dez
 20

20

Jan
 20

21

Fe
v 2

02
1

Mar 
20

21

Abr
 20

21

Maio
 20

21

Jun
 20

21

Jul
 20

21

Fonte:  Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2021a.
Observações:  As medidas relacionadas à saúde incluem triagem e monitoramento de saúde, testes/certificados médicos e medidas 

de quarentena. As restrições de viagem incluem restrições de passageiros com base na nacionalidade ou chegada de 
uma localização geográfica. Consultar a página de restrições de mobilidade do DTM para obter mais informações 
sobre a metodologia.

A Austrália recebeu as maiores remessas internacionais da região em 2020, seguida pela Nova Zelândia e Fiji. Os 
fluxos gerais de remessas para a Oceania caíram cerca de 15% em 2020, com as maiores economias da região, 
Austrália e Nova Zelândia, experimentando quedas de 32% e 20%, respectivamente. Os principais beneficiários, 
como parcela do PIB em 2020, incluem várias economias menores, como Tonga, Samoa e Ilhas Marshall. Além de 
ser o maior destinatário de remessas internacionais na região, a Austrália também foi a maior fonte de remessas 
na Oceania em 2019 e 2020. As saídas de remessas da Austrália ultrapassaram US$ 4 bilhões em 2020, embora 
tenha sido uma queda de mais de US$ 7 bilhões em 2019.
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Figura 40. Principais países receptores e originadores de remessas internacionais na Oceania,  
2019 e 2020
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Fonte: Banco Mundial, 2021.

Em 2020, a Oceania recebeu mais de 150 mil refugiados e requerentes de asilo. A Austrália foi o maior país 
acolhedor na região, seguida por Papua Nova Guiné e Nova Zelândia (Figura 41). Os refugiados vieram de vários 
países, incluindo Afeganistão, Indonésia, República Islâmica do Irã e Iraque.

Figura 41. Número de refugiados e requerentes de asilo acolhidos em países oceânicos e originários 
desses países, 2020
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Fonte:  Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), n.d.a.
Observação:  O termo “acolhidos” se refere aos refugiados e requerentes de asilo de outros países que residem no país 

receptor (lado direito da figura). O termo “No exterior” se refere aos refugiados e requerentes de asilo 
originários daquele país que estão fora do país de origem. O número se baseia em dados de 2020 e é calculado 
combinando refugiados e requerentes de asilo nos países e provenientes destes.
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A maioria dos deslocamentos internos na Oceania em 2020 resultou ser uma consequência de desastres, não 
de conflitos. Vanuatu registrou o maior número de deslocamentos por desastres (80 mil), em grande parte 
desencadeados pelo ciclone Harold (Figura 42). Esta tempestade de categoria cinco em 2020 afetou quase um 
quarto da população do país. Outros deslocamentos internos em grande escala desencadeados por desastres foram 
registrados na Austrália (51 mil), Fiji (37 mil) e Nova Zelândia (quase 5 mil). Na Austrália, os novos deslocamentos 
foram em grande parte evacuações preventivas devido à intensa temporada de incêndios florestais entre julho de 
2019 e fevereiro de 2020. Os incêndios destruíram mais de 3 mil casas e aproximadamente 17 milhões de hectares 
de terra, impactando fortemente os estados do sudeste de Victoria e Nova Gales do Sul.392

Figura 42. Os 20 principais países oceânicos com os maiores números de novos deslocamentos 
internos (por desastres e conflitos), 2020
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Fonte:  Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno (IDMC), n.d.; Departamento das Nações Unidas para 
Assuntos Econômicos e Sociais (DESA), 2021.

Observações:  O termo “novos deslocamentos” se refere ao número de movimentos de deslocamento ocorridos em 2020, 
não à população total acumulada de deslocados internos resultante de deslocamento ao longo do tempo. 
Os números dos novos deslocamentos incluem indivíduos que foram deslocados mais de uma vez e não 
correspondem ao número de pessoas deslocadas durante o ano. O tamanho da população usado para calcular 
a porcentagem de novos desastres e deslocamentos de conflito é baseado na população total de residentes do 
país de acordo com as estimativas da população do DESA 2021, e a porcentagem é apenas para fins ilustrativos 
relativos.

Principais recursos e desenvolvimentos na Oceania393

A pandemia de covid-19 levou a dificuldades econômicas na região da Oceania devido à imobilidade 
da mão de obra e grandes interrupções em setores-chaves, como turismo, hotelaria e comércio. Os 
governos da região da Oceania implementaram uma série de medidas de segurança de saúde pública para conter 
a transmissão da covid-19 e conseguiram minimizar o número de casos. No entanto, essas ações preventivas, que 
incluíam restrições de viagens, fechamento de fronteiras, suspensão de voos e medidas de quarentena, impactaram 
negativamente os migrantes que trabalham em setores importantes. Em particular, os trabalhadores migrantes 
na região enfrentaram grandes desafios. Por exemplo, os migrantes das Ilhas do Pacífico que participaram de 
programas de trabalhadores sazonais na Austrália e na Nova Zelândia ficaram no limbo, pois alguns migrantes em 
Tonga, Fiji, Tuvalu e Vanuatu não puderam partir para os seus empregos pré-atribuídos e quem já trabalhava no 
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exterior teve que negociar a continuação trabalhar com os seus empregadores existentes ou encontrar emprego 
com um empregador alternativo.394 Outros no programa de trabalhadores sazonais enfrentaram desafios para voltar 
para casa e conseguir emprego além do seu contrato inicial.395 Outro setor devastado pela pandemia foi o turismo 
e hotelaria, que é uma importante fonte de receitas para as ilhas do Pacífico. Por exemplo, em Fiji, o turismo é 
o setor mais importante, e espera-se que a desaceleração afete o PIB geral em aproximadamente 38%.396 Devido 
às dificuldades econômicas, o fluxo de remessas é motivo de preocupação para os países insulares do Pacífico que 
dependem fortemente dessas transferências. Enquanto as medidas de bloqueio resultaram na redução do acesso 
a serviços baseados em dinheiro, os bancos centrais relataram mudanças significativas no uso de plataformas 
digitais.397 Por exemplo, o Banco de Fiji relatou um aumento geral de 68% de FJD 2,75 milhões em março de 2020 
para FJD 4,62 milhões em abril de 2020.398

Os regimes sazonais de migração laboral continuam facilitando a emigração dos países insulares do 
Pacífico para a Austrália e a Nova Zelândia. Programas de migração de mão de obra, como o Programa de 
Trabalhadores Sazonais e o Esquema de Trabalho do Pacífico na Austrália e o Esquema de Empregador Sazonal 
Reconhecido (RSE) na Nova Zelândia, recrutam migrantes principalmente do Pacífico e do sudeste asiático para 
ocupar empregos na agricultura e acomodação (na Austrália) e horticultura e viticultura (na Nova Zelândia).399 A 
emigração dos países insulares do Pacífico para a Austrália e Nova Zelândia é significativa devido aos tamanhos 
populacionais relativamente pequenos e ao ritmo em que a participação nesses programas cresceu, particularmente 
na Austrália, onde não há limite.400 A maioria dos migrantes que participam desses programas de trabalhadores 
migrantes sazonais são de Vanuatu e Tonga. Por exemplo, estima-se que em 2018, 13% da população tonganesa 
com idade entre 20 e 45 anos emigrou para trabalhar na Austrália e na Nova Zelândia.401 Uma avaliação dos 
programas de trabalhadores sazonais demonstra que, embora a oportunidade econômica para os migrantes 
do Pacífico circundante os países insulares impulsionam a participação, a saída de migrantes pode impactar o 
crescimento populacional e os sistemas sociais tradicionais, além de representar custos de oportunidade para a 
produção local nessas regiões.402 Além disso, está registrado que a grande maioria dos trabalhadores é do sexo 
masculino.403 Na Austrália, por exemplo, apenas 14,6% dos participantes na coorte de 2017–2018 eram mulheres.404 
No que diz respeito à igualdade de gênero, isso é motivo de preocupação, pois as mulheres precisam realizar 
trabalho não remunerado nas suas famílias na ausência dos homens e podem perder a oportunidade de experiência 
de trabalho e ganho financeiro.405

A mudança ambiental e os riscos naturais desempenham um papel significativo na mobilidade e no 
deslocamento na região. A região do Pacífico é propensa a desastres com alta vulnerabilidade a terremotos, 
inundações, incêndios florestais e secas. A intensidade e a frequência de tais eventos são preocupantes, marcadas 
recentemente pelos incêndios florestais devastadores na Austrália que ocorreram de julho de 2019 a fevereiro de 
2020, queimando 17 milhões de hectares de terra.406 Este evento histórico desencadeou 65 mil novos deslocamentos, 
principalmente de evacuações preventivas.407 Os riscos naturais e o deslocamento podem ser mais agudos em 
relação ao tamanho da população, como as erupções vulcânicas em Papua Nova Guiné em junho de 2019, que 
provocaram cerca de 20 mil deslocamentos,408 e o ciclone Harold, que atingiu Vanuatu em abril de 2020, deslocando 
cerca de 80 mil pessoas, aproximadamente um quarto da população.409 Mudanças ambientais e riscos naturais 
levam a um espectro de decisões de mobilidade entre indivíduos e comunidades.410 Estratégias de enfrentamento e 
adaptação, juntamente com recursos e redes sociais podem informar decisões para permanecer em ambientes de 
alto risco.411 As decisões de migração das pessoas no que se refere à mudança ambiental continuarão a influenciar 
a mudança demográfica na região.
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Os requerentes de asilo e refugiados são uma característica proeminente da região. Os três principais 
países que recebem requerentes de asilo e refugiados são a Austrália (138 mil), Papua Nova Guiné (11 mil) e 
Nova Zelândia (2,5 mil).412 Na última década, aproximadamente 11% de todos os refugiados reassentados foram 
acolhidos na Austrália.413 O número de vagas sob o Programa Humanitário da Austrália aumentou para 18.762 em 
2018/2019.414 Em 2019/2020, a Austrália forneceu 13.170 vagas para o Programa Humanitário do total de 18.750 
alocadas para o ano de referência.415 O programa não foi totalmente entregue em 2019/2020 devido ao temporário 
suspensão da concessão de todos os vistos humanitários offshore em março de 2020 devido às restrições de viagem 
da covid-19.416 No seu orçamento anual para 2020/2021, o governo australiano reduziu as suas vagas humanitárias 
em 5 mil, retornando ao nível anterior a 2017 de 13.750 vagas por ano.417 As restrições de viagem impostas pela 
covid-19 significaram que, até julho de 2021, estima-se que cerca de 10 mil pessoas com vistos humanitários no 
exterior permanecerão no exterior e não poderão entrar na Austrália devido a contínuas restrições significativas 
de viagens internacionais.418 O orçamento federal subsequente (2021/2022) confirmou que as vagas do programa 
permaneceriam em 13.750 por vários anos.419 Em maio de 2021, havia pouco mais de 230 pessoas permanecendo 
no mar (cerca de 100 em Nauru e 130 em Papua Nova Guiné), muitos tendo sido transferidos da Austrália mais 
de sete anos antes.420 No geral, estima-se que a Austrália alocou cerca de AUD 8,3 bilhões para o processamento 
offshore de cerca de 4 mil requerentes de asilo entre 2012 e 2020.421
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Apêndice A.  Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DESA): 
Regiões e Sub-regiões

Observe que esta tabela reflete as regiões e sub-regiões geográficas do DESA e não implica endosso ou aceitação 
oficial da OIM.

África

África Orientala África Centralb África Sententrionalc África Australd África Ocidentale

Burundi Angola Argélia África do Sul Benin

Comoros Cameroun Egito Botsuana Burkina Faso

Djibuti República Centro-
Africana

Líbia Eswatini Cabo Verde

Eritreia Chade Marrocos Lesoto Côte d’Ivoire

Etiópia Congo Sudão Namíbia Gâmbia

Madagascar República Democrática 
do Congo

Tunísia Gana

Malaui Guiné Equatorial Guiné

Maurício Gabão Guiné-Bissau

Mayotte São Tome e Príncipe Libéria

Moçambique Mali

Quênia Mauritânia

República Unida da 
Tanzânia

Níger

Reunião Nigéria

Ruanda Santa Helena

Seicheles Senegal

Somália Serra Leoa

Sudão do Sul Togo

Uganda

Zâmbia

Zimbábue

a A África Oriental foi combinada com a sub-região da África Austral neste capítulo, embora os países/territórios/áreas permaneçam 
os mesmos.

b Esta sub-região foi renomeada como “África Central” neste capítulo e combinada com a África Ocidental.
c Esta sub-região foi renomeada como “África Setentrional”.
d Esta sub-região foi combinada com a África Oriental.
e Esta sub-região foi renomeada como “África Ocidental” e combinada com a África Central (DESA Middle Africa) neste capítulo.
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Ásia

Ásia Central Leste da Ásia Sudeste da Ásiaf Sul da Ásia Oeste de Ásiag

Cazaquistão China Brunei Darussalam Afeganistão Arábia Saudita

Quirguistão China, Região 
Administrativa 
Especial de Hong 
Kong

Camboja Bangladesh Armênia

Tadjiquistão China, Região 
Administrativa 
Especial de Macau

Filipinas Butão Azerbaijão

Turcomenistão Japão Indonésia Índia Bahrein

Uzbequistão Mongólia Malásia Irã (República 
Islâmica do)

Catar

República da Coreia Myanmar Maldivas Chipre

República Popular 
Democrática da 
Coreia

República 
Democrática 
Popular do Laos

Nepal Emirados Árabes 
Unidos

Singapura Paquistão Geórgia

Tailândia Sri Lanka Iêmen

Timor do Leste Iraque

Vietnã Israel

Jordânia

Kuwait

Líbano

Omã

República Árabe 
Síria

Turquia

f  Esta região foi renomeada como “Sudeste da Ásia”.
g  Esta sub-região foi renomeada como “Oriente Médio”.
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Europah

Leste Europeui Norte da Europa Sul da Europa Oeste da Europa

Belarus Dinamarca Albânia Alemanha

Bulgária Estônia Andorra Áustria

Eslováquia Finlândia Bósnia e Herzegóvina Bélgica

Federação Russa Ilha de Man Croácia França

Hungria Ilhas do Canal Eslovênia Liechtenstein

Polônia Ilhas Faroe Espanha Luxemburgo

República de 
Moldova

Irlanda Gibraltar Mônaco

República Tcheca Islândia Grécia Países Baixos

Romênia Letônia Itália Suíça

Ucrânia Lituânia Macedônia do Norte

Noruega Malta

Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do norte

Montenegro

Suécia Portugal

San Marino

Santa Sé (Vaticano)

Sérvia

h  Alguns países desta sub-região, particularmente os membros da União Europeia, podem ter sido incluídos tanto na discussão do sudeste 
e leste da Europa quanto na discussão sub-regional do norte, oeste e sul da Europa neste capítulo.

i  Norte, oeste e sul da Europa estão combinados neste capítulo, excluindo os seguintes países do sul da Europa: Albânia, Bósnia e 
Herzegovina, Croácia, Montenegro, Sérvia e Macedônia do Norte, que foram incluídas no sudeste da Europa neste capítulo, na sub-
região sudeste e leste da Europa.
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América Latina e Caribe

Caribe América Central j América do Sul

Anguila Belize Argentina

Antigua e Barbuda Costa Rica Bolívia (Estado Plurinacional da)

Aruba El Salvador Brasil

Bahamas Guatemala Chile

Barbados Honduras Colômbia

Bonaire, Sint Eustatius e Saba México Equador

Cuba Nicarágua Guiana

Curaçao Panamá Guiana Francesa

Dominica Ilhas Malvinas (Falkland)

Granada Paraguai

Guadalupe Peru

Haiti Suriname

Ilhas Caimã Uruguai

Ilhas Turcos e Caicos Venezuela (República Bolivariana da)

Ilhas Virgens Americanas

Ilhas Virgens Britânica

Jamaica

Martinica

Montserrat

Porto Rico

República Dominicana

Santa Lucia

São Cristóvão e Névis

São Vicente e Granadinas

Sint Maarten (parte holandesa)

Trinidad e Tobago

j  A sub-região “América Central” foi combinada com o México e o Caribe neste capítulo.
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América do Norte

Bermuda

Canadá

Estados Unidos da América

Groenlândia

Saint Pierre e Miquelon

Oceanía

Austrália e Nova 
Zelândia

Melanésia Micronésia Polinésia

Austrália Fiji Guam Samoa Americana

Nova Zelândia Ilhas Salomão Ilhas Marianas do Norte Ilhas Cook

Nova Caledônia Ilhas Marshall Ilhas Wallis e Futuna

Papua Nova-Guiné Kiribati Niue

Vanuatu Micronésia (Estados da) Polinésia Francesa

Nauru Samoa

Palau Tokelau

Tonga

Tuvalu

Legenda:

Região

Sub-regiãoi

País/território/área ii,iii

Note:  Para a metodologia, assim como notas explicativas, consultar International Migrant Stock 2020: Documentação, disponível www.un.org/
development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_documentation.
pdf.

i As sub-regiões utilizadas neste capítulo podem diferir daquelas utilizadas pela Divisão de Estatística do DESA por nome ou por países/
territórios/áreas incluídas.

ii “Os nomes de países ou áreas se referem à sua forma abreviada usada nas operações diárias das Nações Unidas e não necessariamente 
ao seu nome oficial, conforme usado em documentos formais. Esses nomes são baseados no banco de dados de terminologia das Nações 
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