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CHAPTER 3 – 

MIGRAÇÃO E MIGRANTES: CARACTERÍSTICAS E 
NOVIDADES REGIONAIS

Apresentação

O capítulo anterior oferece uma visão geral da migração a nível global, com referência específica à população 
e aos fluxos internacionais. Foram descritos grupos particulares de migrantes - incluindo trabalhadores 
migrantes, refugiados, requerentes de asilo e pessoas deslocadas internamente -, assim como remessas. O 
capítulo 2 se concentra principalmente no nível global, a fim de proporcionar uma imagem mais detalhada da 
migração, que estabelece uma perspectiva diferente, porém complementar, dos migrantes e dos 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 é 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 
ser deslocadas para locais mais seguros nas proximidades, seja dentro dos seus próprios países ou através das 
fronteiras internacionais.

Este capítulo procura ajudar os formuladores de políticas de migração, profissionais e pesquisadores a entender 
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 (DAES das Naçôes 
Unidas) 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 DAES das Naçôes Unidas, pelo Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e pelo Centro Interno de Monitoramento de Deslocamentos 
(IDMC); e (b) descrições sucintas das “principais características e desenvolvimentos” na migração na região, 
com base em uma ampla gama de dados, informações e análises de organizações internacionais, pesquisadores 
e analistas.

1	 Todos	 os	 esforços	 razoáveis	 foram	 feitos	 para	 garantir	 a	 precisão	 dos	 dados	mencionados	 neste	 capítulo,	 inclusive	 através	 da	
verificação	de	dados.	Lamentamos,	no	entanto,	quaisquer	erros	de	dados	que	possam	permanecer.	Embora	o	relatório	geralmente	
não	se	refira	a	dados	ou	eventos	após	junho	de	2019,	as	estatísticas	internacionais	de	ações	de	migrantes	publicadas	pelo	DAES	das	
Naçôes	Unidas	em	17	de	setembro	de	2019	foram	incorporadas	na	medida	do	possível.
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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, essa abordagem 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 da Ásia, sul da Ásia, 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 
provenientes de, dentro e para as sub-regiões.2 Além disso, foi prestada atenção a recursos específicos que 
existem em uma sub-região, como a migração laboral e remessas, migração irregular, tráfico de pessoas, 
deslocamento (interno e internacional) e integração. As visões gerais sub-regionais não pretendem ser 
exaustivas, mas são projetadas para ilustrar as principais tendências e mudanças recentes na migração.

É importante observar que este capítulo se baseia no capítulo 3 do Relatório Mundial sobre Migração 2018, 
dedicado ao mesmo tema, e oferece uma atualização sobre as estatísticas e questões atuais. Deve-se ressaltar 
que foi produzido como um capítulo independente e não exige que os leitores consultem o relatório anterior.3 
Mudanças significativas nos dois anos desde o último relatório foram refletidas neste capítulo, que incorpora 
dados e informações até final de junho de 2019. Discutem-se mudanças recentes na migração e no deslocamento 
- como o movimento de larga escala da República Bolivariana da Venezuela na América do sul e Central -, 
assim como o deslocamento em massa de pessoas da etnia rohingya do estado de Rakhine, em Myanmar, no 
segundo semestre de 2017. O capítulo recorre à base de evidências existente e as fontes são fornecidas nas 
notas de rodapé e na seção de referências. Incentivamos os leitores a consultarem as fontes citadas neste 
capítulo para saber mais sobre tópicos de interesse.

África4

A migração na África envolve um grande número de migrantes que se deslocam dentro e fora da região. Como 
mostra a figura 1, em 2019, mais de 21 milhões de africanos viviam em outro país africano, um aumento 
significativo em relação a 2015, quando se estimava que cerca de 18,5 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 quase 19 milhões em 2019.

A figura 1 mostra que, desde 2000, a migração internacional na região africana aumentou significativamente. 
E desde 1990, o número de migrantes africanos que vivem fora da região mais que dobrou, com o crescimento 
para a Europa mais pronunciado. Em 2019, a maioria dos migrantes nascidos na África que vivem fora da 
região residia na Europa (10,6 milhões), Ásia (4,6 milhões) e América do Norte (3,2 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 2019, o número de migrantes nascidos fora da região permaneceu praticamente inalterado (cerca de 2 
milhões), a maioria deles da Ásia e da Europa.

2	 Observe	que	as	sub-regiões	se	referem	amplamente	à	dinâmica	da	migração	e,	portanto,	podem	diferir	das	do	DAES	das	Naçôes	
Unidas.	Os	detalhes	estão	disponíveis	no	Apêndice	A.

3	 Para	garantir,	na	medida	do	possível,	que	este	capítulo	ofereça	um	panorama	“independente”	abrangente	da	migração	regional	em	
2017	e	2018,	utilizamos	o	material	relevante	incluído	no	Relatório	sobre	Migração	Mundial	2018	(capítulo	3),	sobretudo	o	que	dá	
um	contexto	histórico	para	eventos	recentes	e	tendências	de	migração.

4	 Ver	Apêndice	A	para	detalhes	sobre	a	composição	da	África.
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Figura	1.	Migrantes	para,	dentro	e	da	África	1990–2019
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Fonte:	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota:	 “Migrantes	para	a	África”	 se	 refere	a	migrantes	 residentes	na	 região	 (ou	seja,	África)	que	nasceram	em	uma	das	
outras	regiões	(por	exemplo,	Europa	ou	Ásia).	“Migrantes	na	África”	refere-se	a	migrantes	nascidos	na	região	(ou	seja,	
África)	e	residentes	fora	do	país	de	nascimento,	mas	ainda	dentro	da	região	africana.	“Migrantes	da	África”	se	refere	
a	pessoas	nascidas	na	África	que	residiam	fora	da	região	(por	exemplo,	na	Europa	ou	na	América	do	Norte).

Muitos países africanos sofreram mudanças significativas no tamanho das suas populações nos últimos anos, 
como mostra a figura 2, que classifica os 20 principais países africanos com a maior mudança proporcional de 
população entre 2009 e 2019. Todos os 20 principais países estavam na África Subsaariana e cada um passou 
por um crescimento populacional substancial durante esse período. Esses 20 países refletem a tendência em 
todo o continente, com a África atualmente a região que mais cresce no mundo e espera ultrapassar dois 
bilhões de pessoas até 2050.5 É importante observar que as maiores mudanças proporcionais da população 

5	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019b.



68 Migração e migrantes: Características e novidades regionais

de 2009 a 2019 ocorreram em países com relativamente populações menores, como esperado. Países mais 
populosos da África - Nigéria, Etiópia e Egito - não estão entre os 20 primeiros; no entanto, todos os três países 
também experimentaram aumentos nas suas populações.6 O crescimento da população na África contrasta com 
as mudanças na população da Europa, por exemplo, que experimentou aumentos mais lentos da população em 
alguns países e até mesmo declínio em outros no mesmo período (ver figura 14).

O aumento significativo da migração internacional na África (ver figura 1) contribuiu para o crescimento 
recente da população em nível nacional. Embora a migração não seja o único fator, com altas taxas de 
fertilidade e aumento da expectativa de vida também desempenhando papéis,7 o aumento da migração 
intrarregional no continente influenciou as mudanças populacionais em alguns países. Por exemplo, a parte 
de migrantes internacionais como proporção da população nacional na Guiné Equatorial aumentou bastante 
nos últimos anos. Em 2005, os migrantes internacionais representavam menos de 1% da população da Guiné 
Equatorial; em 2019, esse número havia aumentado para quase 17%. A África do Sul é outro exemplo. Em 
2005, os migrantes internacionais representavam 2,8% da população da África do Sul; em 2019, esse número 
havia aumentado para 7%.

Figura	2.	Os	20	países	de	África	com	as	maiores	variações	proporcionais	de	população	entre	
2009	e	2019
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Fonte:	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019c.

Nota:	 É	importante	observar	que	as	maiores	mudanças	proporcionais	da	população	de	2009	a	2019	tendem	a	ocorrer	em	
países	com	populações	relativamente	menores.

6	 Ibid.
7	 Ibid.
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Os países africanos com o maior número de emigrantes tendem a estar no norte da região. Eles são apresentados 
no lado esquerdo da figura 3, onde os países são classificados pelo número total de migrantes (a combinação 
de imigrantes no país e emigrantes do país). Em 2019, o Egito tinha o maior número de pessoas vivendo no 
exterior, seguido por Marrocos, Sudão do Sul, Somália, Sudão 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 4 milhões de 
migrantes internacionais residindo no país. Outros países com alta população de imigrantes como proporção 
de sua população total, mas não entre as 20 principais, incluíram Gabão (19%), Guiné Equatorial (18%), 
Seicheles (13%) e Líbia (12%).

Figura	3.	Os	20	países	de	África	com	os	maiores	números	de	migrantes	em	2019
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Fonte:	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota 1:	 O	tamanho	da	população	usado	para	calcular	a	porcentagem	de	imigrantes	e	emigrantes	se	baseia	na	população	total	
de	residentes	do	DAES	das	Naçôes	Unidas	no	país,	que	inclui	populações	nascidas	no	exterior.

Nota 2:	 “Imigrante”	se	refere	a	migrantes	que	nasceram	no	exterior	que	residem	no	país.	“Emigrante”	se	refere	a	pessoas	que	
nasceram	no	país	que	residiam	fora	do	seu	país	de	nascimento	em	2019.

Existem corredores migratórios significativos dentro e proveniente da África, muitos dos quais relacionados 
à proximidade geográfica e vínculos históricos, além de fatores de deslocamento. O tamanho de um corredor 
de migração do país A para o país B é medido como o número de imigrantes do país A que residiam no país B 
em 2019. Os corredores de migração representam um acúmulo de movimentos migratórios ao longo do tempo 
e oferecem um apanhado de como os padrões de migração evoluíram para populações nascidas no exterior 
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em países de destino específicos. Alguns dos maiores corredores de migração que envolvem países africanos, 
como mostra a figura 4, estão entre países do norte da África, como Argélia, Marrocos e Tunísia, para França, 
Espanha e Itália, refletindo em parte as conexões e a proximidade pós-coloniais. Outros, como os do Sudão 
do Sul e Uganda, assim como a Somália e a Etiópia, são o resultado de deslocamentos em larga escala devido 
a conflitos. Também existem corredores significativos de migração de mão-de-obra para os Estados do Golfo, 
como no caso do Egito para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. É importante ressaltar que pouco 
mais da metade dos principais corredores de migração mostrados na figura 4 estava na África, com o corredor 
de Burkina Faso à vizinha Côte d’Ivoire constituindo o segundo maior da África em geral.

Figura	4.	Os	20	principais	corredores	migratórios	relacionados	com	países	da	África	em	2019
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Fonte:	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota:	 Os	corredores	representam	um	acúmulo	de	movimentos	migratórios	ao	longo	do	tempo	e	oferecem	um	apanhado	de	
como	os	padrões	de	migração	evoluíram	para	populações	nascidas	no	exterior	em	países	de	destino	específicos.

O deslocamento dentro e proveniente da África é uma das principais características da região, como mostra 
a figura 5. A maioria dos refugiados e requerentes de asilo no continente estava 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 5. Semelhante a 2017, o 
Sudão do Sul produziu o maior número de refugiados na África em 2018 (2,3 milhões) e ficou em terceiro 
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lugar no mundo, sendo o mais acolhido em países vizinhos, como Uganda. Após décadas de conflito, a Somália 
produziu o segundo maior número de refugiados na região e o quinto mais alto do mundo, com a maioria 
acolhida no Quênia e na Etiópia. Outras grandes populações de refugiados são originárias do Sudão, República 
Democrática do Congo, República Centro-Africana e Eritreia. Uganda continuou sendo o maior país acolhedor 
de refugiados na região, com cerca de 1,2 milhão de refugiados vivendo no país; a maioria era do Sudão do 
Sul e da República Democrática do Congo. Outros grandes países que acolhem refugiados em 2018 foram o 
Sudão e a Etiópia.

Figura	5.	Os	10	países	da	África	com	os	maiores	números	totais	de	refugiados	 
e	requerentes	de	asilo	em	2018
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Fonte:	 ACNUR,	n.d.

Nota:	 “Acolhido”	se	refere	aos	refugiados	e	requerentes	de	asilo	de	outros	países	que	residem	no	país	receptor	(lado	direito	
da	figura);	“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	2018	e	são	calculados	combinando	refugiados	e	
requerentes	de	asilo	nos	países	e	provenientes	destes.

Os maiores novos deslocamentos internos da África em 2018 ocorreram na África Subsaariana, com a maioria 
deslocada por conflitos, não por desastres. Isso contrasta com a Ásia, que sofreu um número maior de 
deslocamentos causados por desastres (ver figura 12). O deslocamento causado por conflitos dentro dos países 
foi mais pronunciado na Etiópia e na República Democrática do Congo, que superaram o restante da região 
(figura 6). No final de 2018, havia 2,9 milhões de novos deslocamentos de conflito na Etiópia, o maior número 
a nível global, e muito superior ao número de 2017, que era pouco mais de 700 mil. Além dos deslocados 
pelo conflito, houve mais de 290 mil novos deslocamentos na Etiópia como resultado de desastres. Em 2018, 
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a República Democrática do Congo teve o segundo maior número de novos deslocamentos de conflito na 
África e no mundo, chegando a 1,8 milhão de pessoas. Na República Centro-Africana, embora a escala de 
deslocamento não tenha sido tão aguda quanto em países como a Etiópia, teve a maior taxa proporcional de 
deslocamento interno (11%). Notavelmente, vários países com um grande número de deslocamentos internos 
- como a República Democrática do Congo, Etiópia e Somália - também estão acolhendo ou produzindo um 
número significativo de refugiados e requerentes de asilo (ver figura 5). Também é importante mencionar que 
países como Moçambique, que recentemente sofreram deslocamentos em larga escala devido aos ciclones Idai 
e Kenneth, não estão incluídos na figura 6. Isso ocorre porque os dados usados capturam apenas o número 
de novos deslocamentos internos durante 2018, não em 2019. No entanto, a discussão sobre deslocamento no 
sul da África devido a eventos relacionados ao clima, como o ciclone Idai, pode ser encontrada em “Principais 
características e desenvolvimentos na África” abaixo.

Figura	6.	Os	20	países	da	África	com	os	maiores	números	de	novos	deslocamentos	internos	
(por	desastres	e	conflitos)	em	2018
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Fonte:	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	n.d.;	DAES	das	Naçôes	Unidas,	2017.

Notas:	 O	termo	“novos	deslocamentos”	se	refere	ao	número	de	movimentos	de	deslocamentos	ocorridos	em	2018,	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	 é	
baseado	na	população	total	de	residentes	do	país	de	acordo	com	as	estimativas	da	população	do	DAES	das	Naçôes	
Unidas	2017,	e	a	porcentagem	é	apenas	para	fins	ilustrativos	relativos.
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Principais características e novidades na África

Leste e sul da África

Conflitos sem solução, violência política e comunitária e reveses na construção da paz resultaram no 
deslocamento de milhões no leste de África, com a maioria dos países da sub-região afetada. No final de 
2018, por exemplo, havia mais de 2,2 milhões de refugiados do Sudão do Sul e quase 1,9 milhão de deslocados 
internos.8 Embora a população de refugiados do Sudão do sul tenha diminuído ligeiramente, de 2,4 milhões 
em 2017, ainda era a maior da África em 2018.9 no mesmo ano, a Somália foi a origem de quase 1 milhão 
de refugiados e teve mais de 2,6 milhões de pessoas deslocadas por conflitos e violência.10 Enquanto isso, 
com 2,1 milhões de deslocados internos, a Etiópia ficou entre os 10 principais países com o maior número de 
pessoas vivendo em deslocamento como resultado de conflitos e violência no final de 2018.11 Na Somália, a 
prolongada guerra civil levou as pessoas a outros países da sub-região, assim como a leste, para países como 
o Iêmen; no entanto, o infindável conflito no Iêmen criou condições intoleráveis, forçando os migrantes a 
retornarem ao leste da África, ao mesmo tempo em que gerou novas chegadas de asilo e refugiados, inclusive 
iemenitas.12 Milhares de iemenitas fugiram para países do leste de África como o Djibuti, que, em relação ao 
tamanho da sua população, foi classificado entre os 10 principais países que acolhem refugiados no mundo 
em 2018.13 Outros países - incluindo Uganda, Etiópia, Quênia e República Unida da Tanzânia - continuaram 
acolhendo um número substancial de refugiados, predominantemente da sub-região, assim como o Sudão do 
Sul - apesar do conflito que provocou o deslocamento em larga escala de e dentro desse país.14 Os fatores 
complexos e multicausais que desencadeiam soluções de deslocamento e inibição fizeram com que esses 
países acolhedores - alguns dos menos desenvolvidos no mundo - continuassem dando refúgio a longo prazo 
a uma parcela desproporcional dos deslocados do mundo.15 Como reconhecimento dos desafios que muitos 
países africanos enfrentam com o acolhimento de um grande número de pessoas deslocadas e, em um esforço 
para destacar o vínculo entre deslocamento, paz, segurança e a sua dimensão de desenvolvimento, a União 
Africana declarou que o seu tema para o ano de 2019 seria “Refugiados, retornados e pessoas deslocadas 
internamente: Rumo a soluções duráveis para o deslocamento forçado na África”.16 Em 2019, a União Africana 
não visa somente dar maior atenção aos desafios do deslocamento na África, mas também promover iniciativas 
inovadoras e robustas para abordar as causas profundas e promover soluções duradouras para o deslocamento 
forçado no continente.17

Há muito tempo o leste e o sul da África são os principais destinos dos migrantes da África e de outras 
regiões, enquanto o leste da África também é cada vez mais uma origem significativa de trabalhadores 
migrantes que vão para os Estados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG ).18 A imigração da Índia 

8	 ACNUR,	2019a;	Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2019.
9	 ACNUR,	2018a,	2019a.
10	 ACNUR,	2019a;	Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2019.
11	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2019.
12	 ACNUR,	2019a;	OIM,	2018a.
13	 ACNUR,	2019a;	OIM,	2018a.
14	 ACNUR,	2019a.
15	 Para	deslocamento	interno	de	maneira	mais	geral,	consulte	também	a	Matriz	de	Busca	de	Deslocamento	da	OIM,	particularmente	

para	Burundi,	Etiópia,	Quênia,	Malawi,	Moçambique,	Sudão	do	Sul,	Uganda	e	Zimbábue.
16	 União	Africana,	2019.
17	 Ibid.
18	 O	Conselho	de	Cooperação	do	Golfo	(GCC)	é	uma	organização	política	regional	composta	por	seis	países:	Arábia	Saudita,	Bahrein,	

Catar,	Emirados	Árabes	Unidos,	Kuwait	e	Omã.
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tem sido historicamente significativa em países como Uganda, Quênia e África do Sul,19 enquanto nos últimos 
anos houve um aumento acentuado no número de trabalhadores migrantes chineses que se mudam para 
os países da sub-região.20 Devido à sua economia avançada e relativa estabilidade política, a África do Sul 
também experimentou altos volumes de imigração nos últimos anos, atraindo migrantes, requerentes de 
asilo e refugiados de dentro e fora do sul da África. O número de migrantes internacionais na África do Sul 
aumentou de cerca de 2 milhões em 2010 para mais de 4 milhões em 2019.21 Enquanto isso, o leste da África 
continua experimentando níveis consideráveis de mobilidade externa de mão-de-obra, impulsionada pela 
pobreza, baixos salários e alto desemprego.22 Isso é mais evidente no grande número de africanos do leste com 
baixa e sem qualificação que nos últimos anos se mudaram para os Estados do GCC com contratos de trabalho 
temporário. A proximidade dos Estados do Golfo com o leste da África e as suas oportunidades de emprego os 
tornam um destino atraente para muitos africanos do leste.23

No leste e sul da África, a migração intrarregional também é impulsionada pela crescente demanda por 
mão de obra altamente qualificada. À medida que as economias da África Oriental, como Quênia e Ruanda, 
estão se tornando cada vez mais diversificadas, a demanda por trabalhadores da indústria de serviços, por 
exemplo, atrai trabalhadores migrantes de outros países do leste da África, incluindo Uganda e República 
Unida da Tanzânia. Esse é especialmente o caso do setor de tecnologia em expansão de Ruanda, que continua 
atraindo trabalhadores de dentro da sub-região.24 O Protocolo do Mercado Comum da África Oriental, que 
prevê a livre circulação de mão-de-obra, ajudou a facilitar a migração de mão-de-obra dentro da sub-região.25 
Vários países ratificaram o Protocolo e alguns já aboliram as permissões de trabalho para cidadãos do leste 
da África, facilitando o trabalho das pessoas na sub-região. Enquanto isso, a migração laboral intrarregional 
está bem estabelecida no sul da África, onde um número significativo de pessoas tradicionalmente migrou 
de países como Eswatini (Suazilândia), Lesoto, Malawi e Zimbábue, para trabalhar na África do Sul e em 
Botsuana.26 Enquanto setores tradicionais, como a mineração, continuam atraindo trabalhadores migrantes, 
outros setores - incluindo finanças e tecnologia da informação - estão cada vez mais atraindo migrantes para 
a África do sul.27

As migrações no leste e no sul da África continuam envolvendo um grande número de migrantes 
irregulares, caracterizados por fluxos migratórios mistos e sustentados por diversos fatores, incluindo 
fatores socioeconômicos, conflitos e instabilidade política. O contrabando de migrantes é particularmente 
importante em ambas as sub-regiões, com muitas pessoas usando os serviços de contrabandistas para alcançar 
os destinos pretendidos. Muitas redes de contrabando estão baseadas no Chifre da África, enquanto os países 
membros da Comunidade da África Oriental - como o Quênia e a República Unida da Tanzânia - são em grande 
parte países de trânsito.28 O Oriente Médio, a Europa e o sul da África estão entre os principais destinos para 
migrantes do leste da África, que usam várias rotas, incluindo as rotas orientais para a Península Arábica e 
outros países do Oriente Médio, as rotas do sul para o sul da África e as rotas do norte para o norte da África, 
Europa e América do Norte. No entanto, as rotas do Chifre da África também são significativas, com um grande 

19	 Flahaux	e	de	Haas,	2016.
20	 Cook	et al.,	2016.
21	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.	
22	 Manji,	2017.
23	 Atong,	Mayah	e	Odigie,	2018.
24	 Conferência	das	Nações	Unidas	sobre	Comércio	e	Desenvolvimento	(UNCTAD),	2018.
25	 Comunidade	da	África	Oriental,	n.d.
26	 Nshimbi	e	Fioramonti,	2013.
27	 Conferência	das	Nações	Unidas	sobre	Comércio	e	Desenvolvimento	(UNCTAD),	2018.	
28	 Escritório	das	Nações	Unidas	sobre	Drogas	e	Crime	(UNODC),	2018.	
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número de pessoas que se deslocam para ou dentro do Chifre da África.29 Semelhante ao leste da África, a 
migração irregular é generalizada no sul da África e envolve migrantes intrarregionais, como os oriundos do 
Zimbábue e Moçambique, que se mudam para a África do Sul e também os de fora da sub-região.30 As redes de 
contrabando de migrantes proliferaram durante décadas e se tornaram mais organizadas e profissionalizadas, 
à medida que se tornou cada vez mais difícil atravessar fronteiras no sul da África.31 Embora um número 
significativo de migrantes contrabandeados para o sul da África pertença à sub-região, um grande número 
também se origina fora do sul da África, principalmente provenientes do Chifre da África. Muitos migrantes 
enfrentam com frequência uma vulnerabilidade significativa, muitos deles sofrendo violência e extorsão.32

As mudanças climáticas e os desastres ambientais no leste e no sul da África são predominantes 
e crescentes, e estão influenciando o movimento e o deslocamento humano. A sub-região enfrentou 
um aumento da variabilidade na precipitação e uma maior ocorrência de secas nas últimas décadas.33 Essas 
mudanças ambientais de início lento têm um grande impacto na segurança alimentar, uma vez que a agricultura 
é um setor econômico dominante no leste e no sul da África.34 As secas se tornaram uma ocorrência regular 
em países como a Somália e são os principais fatores de deslocamento no país. Em 2018, houve um quarto 
de milhão de novos deslocamentos na Somália devido à seca.35 Em 2017, os deslocamentos relacionados à 
seca atingiram mais de 850 mil pessoas na Somália.36 As condições de seca foram responsáveis pelo aumento 
da desnutrição, escassez de alimentos e aumento da disputa pelos já limitados recursos, sobretudo entre 
agricultores e pastores da sub-região; estima-se que 1,2 milhão de crianças na Somália sofram de desnutrição 
aguda em 2017.37 Vários países do sul da África também sofreram deslocamentos significativos devido a 
riscos súbitos. De janeiro a junho de 2018, o leste da África foi responsável por cinco dos eventos de desastre 
mais graves do mundo.38 E em março de 2019, o sul da África sofreu com dois ciclones subsequentes, Idai e 
Kenneth, que provocaram chuvas e ventos torrenciais e deixaram um rastro de destruição em Moçambique, 
Zimbábue e Maláui. O ciclone Idai, que atingiu terra no centro de Moçambique, é considerado um dos piores 
desastres naturais que atingiram o sul da África em décadas.39 Em abril, o ciclone havia cobrado quase 600 
vidas e desalojado mais de 130 mil pessoas somente em Moçambique.40

Os ataques xenófobos aos migrantes e o surgimento de novos grupos armados no sul da África 
contribuíram para aumentar o deslocamento na sub-região. Nos últimos 10 anos, os migrantes em países 
como a África do Sul foram cada vez mais sujeitos à violência, resultando na destruição de propriedades, 
ferimentos e, às vezes, perda de vidas. Os ataques xenofóbicos em todo o país, como os que ocorreram 
em 2008, deslocaram milhares de migrantes e resultaram em mais de 60 mortes.41 Mais recentemente, os 
ataques xenofóbicos em 2018 levaram a várias mortes, saques e destruição de propriedades pertencentes a 
estrangeiros; a violência se estendeu até 2019 com mais vidas perdidas.42 Os surtos de violência xenofóbica 

29	 OIM,	2019a.
30	 Maher,	2018.
31	 Ibid.
32	 Ibid.
33	 Climate	and	Development	Knowledge	Network,	2014a.
34	 Tierney,	Ummenhofer	e	deMenocal,	2015;	Agência	dos	Estados	Unidos	para	o	Desenvolvimento	Internacional	(USAID),	n.d.
35	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2019.
36	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2018a.
37	 Programa	das	Nações	Unidas	para	o	Meio	Ambiente	(PNUMA),	2018a.	
38	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2018b.
39	 Fundo	das	Nações	Unidas	para	a	Infância	(UNICEF),	2019.	
40	 OIM,	2019b.
41	 Landau,	2018.
42	 Anistia	Internacional,	2018.
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são mais comuns nas cidades da África do Sul e em outros bairros economicamente pobres, onde os moradores 
costumam culpar os estrangeiros pelos altos índices de crime e perda de trabalho. Em partes da sub-região, os 
grupos armados que aterrorizam comunidades continuam causando deslocamento. No norte de Moçambique, 
por exemplo, um grupo armado conhecido como Al-Sunna wa Jama’a continua sendo uma ameaça poderosa e 
expulsou centenas de pessoas das suas casas.43

Oeste e centro da África

A migração intrarregional, que é significativa no oeste e no centro da África, se caracteriza por fluxos 
migratórios influenciados por múltiplos fatores. Embora exista um déficit significativo de dados em 
movimento e possa ser difícil determinar os números precisos, as estimativas recentes indicam que a maioria 
dos migrantes internacionais no oeste e no centro da África se move dentro da sub-região.44 Há várias razões 
para que a migração intrarregional domine, incluindo a isenção de visto entre os membros da Comunidade 
Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), os tamanhos relativamente pequenos de muitos países 
da sub-região e as fortes redes entre os muitos grupos étnicos espalhados pela sub-região.45 É importante 
ressaltar que a migração intrarregional na CEDEAO se deve principalmente à mobilidade do trabalho, com 
trabalhadores migrantes sazonais, temporários e permanentes que se deslocam em grande parte de países 
como o Níger e Mali em direção a Gana e Côte d’Ivoire.46 Um grande número de trabalhadores migrantes está 
em setores pouco qualificados, incluindo trabalho doméstico, comércio informal e agricultura.47 Em partes 
do oeste da África, os trabalhadores agrícolas costumam se mudar durante o período da colheita (julho a 
setembro), assim como durante a colheita fora de época, que vai até março.48 Alguns dos trabalhadores 
migrantes são crianças, como é o caso dos movimentos entre a Côte d’Ivoire e Burkina Faso.49 Ao contrário do 
oeste da África, onde as questões ambientais e fatores econômicos são importantes motivadores de migração 
intrarregional, o conflito e a instabilidade desempenham um papel mais significativo no deslocamento para 
países vizinhos do centro da África.50 No entanto, a migração laboral não está ausente no centro da África, 
com o Gabão, por exemplo, onde um grande número de trabalhadores migrantes trabalham nas indústrias de 
petróleo e madeira.51

A migração irregular continua prevalecendo no oeste e no centro da África, embora os acordos de livre 
circulação na sub-região tenham sido projetados para facilitar a migração e reduzir a irregularidade. O 
uso de contrabandistas para atravessar fronteiras, mesmo dentro de áreas de livre circulação como a CEDEAO, 
não é incomum, sobretudo em circunstâncias nas quais as pessoas não possuem documentos de identidade.52 
É importante enfatizar, no entanto, que a maioria dos africanos ocidentais contrabandeados por terra começa 
as suas jornadas como migrantes regulares sob o protocolo de livre circulação e só violam as leis de imigração 
após a saída da área da CEDEAO.53 Além disso, várias fronteiras no oeste da África são extremamente porosas, 
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49	 Conferência	das	Nações	Unidas	sobre	Comércio	e	Desenvolvimento	(UNCTAD),	2018.
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permitindo movimentos não autorizados entre países, com várias fronteiras da CEDEAO cortando fronteiras 
politicamente instáveis e escassamente povoadas. Também são caracterizadas por deficiências de segurança.54 
Para muitos migrantes do oeste e centro da África que tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar à 
Europa, o Níger é um importante país de trânsito e um dos principais pontos de contrabando.55 A falta 
de capacidade de gerenciamento de fronteiras do Níger foi exacerbada pelo aumento de ataques de grupos 
armados e extremistas que operam nas fronteiras do país. A maioria dos ataques, inclusive do Boko Haram, se 
concentrou na região de Diffa, no Níger, localizada no sudeste do país, na fronteira com a Nigéria. A violência 
teve um impacto devastador nos serviços de saúde e na educação e levou milhares de pessoas a fugirem das 
suas casas.56

Os conflitos e a violência ligados a convulsões políticas, tensões comunitárias e étnicas e o extremismo 
do Boko Haram significaram que a maioria dos países do oeste e do centro da África seja afetada por 
deslocamentos internos ou transfronteiriços, embora a magnitude varie drasticamente. Como em outras 
sub-regiões da África, os países do oeste e do centro da África têm uma longa história de acolhimento e 
produção de populações deslocadas, muitas vezes de forma simultânea. A República Democrática do Congo é 
um exemplo. No final de 2018, era o lar de mais de meio milhão de refugiados, ao mesmo tempo em que era o 
país de origem de mais de 700 mil refugiados, dos quais 300 mil residiam em Uganda e números significativos 
em outros países vizinhos, incluindo Ruanda (77 mil) e Burundi (71 mil).57 A natureza prolongada do conflito 
na República Democrática do Congo, que envolve dezenas de grupos armados, teve um efeito devastador sobre 
o país, criando uma das piores crises humanitárias do mundo. No final de 2018, havia 3 milhões de deslocados 
internos no país, o terceiro maior número de pessoas deslocadas como resultado de violência e conflito 
globalmente (consulte o capítulo 2, figura 11).58 Enquanto isso, com grandes áreas do país controladas por 
grupos armados, a guerra civil na República Centro-Africana foi reacendida em 2016 após um período de 
relativa calma; o conflito se espalhou em 2017 e 2018, causando estragos e forçando centenas de milhares de 
pessoas a abandonarem as suas casas. Tanto a República Democrática do Congo quanto a República Centro-
Africana foram classificadas entre os 10 principais países de origem de refugiados do mundo em 2018, com a 
República Centro-Africana produzindo quase 600 mil refugiados e mais de meio milhão de deslocados internos 
de conflito.59 A insurgência do Boko Haram, iniciado em 2009 no norte do estado de Borno, na Nigéria, 
combinado com operações de contrainsurgência e confrontos sectários por recursos escassos, também levou 
a deslocamentos significativos na região do lago Chade. Com mais de 2,2 milhões de deslocados internos, a 
Nigéria ficou entre os 10 principais países com o maior número de pessoas deslocadas devido a conflitos e 
violência até o final de 2018 (ver capítulo 2, figura 11).60 No mesmo ano, havia mais de 600 mil deslocados 
internos em Cameroun e mais de 156 mil no Níger.61 Algumas das situações violências e deslocamentos no 
oeste de África estão relacionadas com conflitos entre pastores e agricultores por terras e recursos, embora 
esses conflitos também tenham dimensões étnicas e religiosas.62
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As mudanças ambientais no oeste e centro da África estão afetando os meios de subsistência e 
a mobilidade dos seres humanos. Por exemplo, embora os eventos de precipitação no Sahel63 estejam 
aumentando lentamente, eles estão se tornando cada vez mais imprevisíveis, levando à ocorrência frequente 
de secas e inundações.64 No Níger, estima-se que houve 40 mil deslocamentos relacionados a desastres no final 
de 2018, enquanto na Nigéria, houve cerca de 600 mil deslocamentos como resultado de inundações no mesmo 
ano.65 Ao mesmo tempo, o rápido crescimento populacional levou à intensificação do cultivo, desmatamento e 
excesso de pastagem, contribuindo para a degradação da terra.66 Apesar do aumento da escala da agricultura 
na sub-região, a insegurança alimentar continua desenfreada.67 Por exemplo, no final de 2018, mais de 3 
milhões de pessoas foram afetadas pela insegurança alimentar na Bacia do Lago Chade.68 Milhões de pessoas 
no oeste e centro da África dependem do Lago Chade; no entanto, o volume do lago diminuiu 90% em área 
nos últimos 40 anos, devido ao aumento da seca e situações causadas pelos seres humanos, como o aumento 
da retirada de irrigação.69 O encolhimento do lago não afetou apenas os meios de subsistência de milhões de 
pessoas, mas também impactou a transumância do gado, e é cada vez mais uma fonte de tensão e conflito 
comunitário;70 além disso, a deterioração das condições de vida, que dificultou a adaptação das pessoas ao 
longo do lago às condições mais severas, criou um ambiente ideal para os grupos armados emergentes.71 As 
mudanças ambientais complexas e interconectadas - como secas e inundações, superexploração de recursos e 
mudança climática - contribuem para a mobilidade rural-urbana e cíclica nos países e nas fronteiras da sub-
região. A migração é uma estratégia usada para aumentar os meios de subsistência e reduzir os riscos no Sahel 
Ocidental, particularmente à luz de retornos agrícolas incertos.72 A pesquisa também destacou as interconexões 
entre, por um lado, os impactos das mudanças climáticas nos meios de subsistência dependentes de recursos 
naturais e insegurança alimentar e, por outro lado, tensões, conflitos e mobilidade.73

Norte da África

A migração de norte-africanos para a Europa e os Estados do Golfo continua sendo uma característica 
definidora da dinâmica de migração da sub-região e que se desenvolveu ao longo de várias décadas. A 
migração de pessoas do norte da África para países fora da África foi, e continua sendo, muito mais alta do que 
a migração para outros países dentro da sub-região e dentro da África.74 Dois fluxos distintos caracterizaram 
as saídas do norte da África: migrantes do noroeste (como como Marrocos, Argélia e Tunísia) se mudaram 
historicamente para a Europa, devido à sua proximidade geográfica, acordos anteriores de recrutamento de 
trabalho e laços pós-coloniais,75 enquanto os do nordeste (como Egito e Sudão) buscaram predominantemente 
trabalho temporário em Países do CCG. As grandes disparidades de renda entre os países de origem e destino, e 
os altos níveis de desemprego no norte da África, continuam sendo importantes fatores de migração. A partir 

63	 A	região	do	Sahel	é	uma	ecorregião	de	savana	tropical	semiárida	que	abrange	muitos	países	do	oeste	e	centro	da	África,	que	inclui	
Senegal,	Mauritânia,	Mali,	Burkina	Faso,	a	Níger,	Nigéria,	Chade	e	a	Sudão.

64	 Hummel,	Doevenspeck	e	Samimi,	2012.
65	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2019.
66	 Ibid.
67	 Programa	das	Nações	Unidas	para	o	Meio	Ambiente	(PNUMA),	2011.
68	 Comissão	Europeia,	2018a.
69	 Gao	et al.,	2011.
70	 Programa	das	Nações	Unidas	para	o	Meio	Ambiente	(PNUMA),	2018b.
71	 Rudincova,	2017.
72	 Hummel	e	Liehr,	2015.	
73	 Programa	das	Nações	Unidas	para	o	Meio	Ambiente	(PNUMA),	2011.
74	 Flahaux	e	de	Haas,	2016.
75	 Natter,	2014.



79RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE MIGRAÇÃO 2020

de 2019, quase 12 milhões de pessoas do norte da África viviam fora dos seus países de nascimento, sendo 
cerca da metade na Europa e 3,3 milhões nos Estados do Golfo.76

Além de ser uma importante área de trânsito de migrantes, o norte da África também abriga populações 
notáveis de migrantes internacionais, incluindo refugiados. O Sudão teve o maior número de migrantes 
internacionais na a sub-região, mais de 1,2 milhão em 2019.77 O Sudão foi seguido pela Líbia, com mais de 
800 mil. O número de migrantes internacionais no Egito aumentou de 300 mil em 2010 para mais de 500 mil 
em 2019, com migrantes originários principalmente da República Árabe da Síria, Somália, Sudão e Territórios 
Palestinos.78 Embora o Marrocos seja tradicionalmente um país de emigração, está se tornando cada vez mais 
um país de destino, inclusive de migrantes de outras sub-regiões da África, que permanecem por um período 
indeterminado enquanto procuram uma maneira de atravessar para a Europa.79

Os conflitos e a violência no norte da África e nas sub-regiões vizinhas contribuíram para o deslocamento. 
No final de 2018, o Sudão era o sexto maior país de origem de refugiados do mundo, com cerca de 700 mil 
refugiados, a maioria acolhida pelos países vizinhos do Chade, Sudão do Sul e Etiópia.80 O Sudão também tinha 
aproximadamente 2,1 milhões de deslocados internos devido ao conflito e à violência.81 Ao mesmo tempo, 
o Sudão também é um país acolhedor de refugiados, com mais de 1 milhão de refugiados (esse número mais 
que dobrou desde 2016), a maioria dos quais eram do Sudão do Sul, Eritreia e República Árabe da Síria.82 A 
Argélia também recebeu mais de 94 mil refugiados até o final de 2018,83 enquanto o Egito acolheu mais de 
240 mil refugiados, originários principalmente da República Árabe da Síria, dos Territórios Palestinos e de 
outros países e territórios africanos.84 Uma situação política e de segurança volátil na Líbia contribuiu para 
uma população total de 221 mil deslocados internos até o final de 2018 (uma queda em relação aos mais de 
300 mil em 2016), o que afetou também as mais de 56 mil pessoas refugiadas e requerentes de asilo residentes 
na Líbia.85

Como ponto central da atividade de trânsito para migrantes originários de muitos países ao sul, a sub-
região do norte da África é confrontada com desafios de proteção associados à migração irregular para 
a Europa. Em 2018, aproximadamente 117 mil migrantes chegaram à Europa por via marítima.86 Essa é uma 
queda significativa em comparação com 2017 (cerca de 172 mil) e 2016, quando o número subiu para 364 mil.87 
Houve também uma mudança nas rotas adotadas pela maioria dos migrantes marítimos irregulares; enquanto 
a maioria dos africanos que entrou na Europa em 2016 e 2017 utilizou a rota mediterrânea central (da Líbia, 
principalmente para a Itália), a maioria das chegadas marítimas irregulares para a Europa em 2018 tomou a 
rota mediterrânea ocidental (de Marrocos, principalmente para a Espanha).88 Houve quase 59 mil chegadas 
marítimas na Espanha, contra 23 mil na Itália.89 A mudança nas principais rotas, do Mediterrâneo Central para 

76	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
77	 Ibid.
78	 Ibid.
79	 Reifeld,	2015.
80	 ACNUR,	2019a.	
81	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2019.
82	 ACNUR,	n.d.
83	 ACNUR,	2019a.
84	 Ibid.
85	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2019,	ACNUR,	2019a.
86	 OIM,	n.d.b.	Inclui	chegadas	à	Bulgária,	Chipre,	Grécia,	Itália,	Malta	e	Espanha.
87	 Ibid.
88	 Frontex,	2019;	MacGregor,	2019.
89	 OIM,	n.d.b.
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o Mediterrâneo Ocidental, está ligada a vários fatores, incluindo uma cooperação mais estreita entre a União 
Europeia (UE) e países de origem e trânsito, esforços para combater o contrabando e aumento das patrulhas de 
segurança marítima ao longo da costa da Líbia.90 Os migrantes dos países da África subsaariana compreendem 
a maioria das chegadas marítimas irregulares na Espanha, seguidos pelos marroquinos.91 As pessoas que 
viajaram pela rota do Mediterrâneo Central para a Itália era na sua maioria oriundas da Tunísia, seguidas por 
eritreus, iraquianos, sudaneses e paquistaneses.92 De janeiro a novembro de 2018, cerca de 15% de todas as 
chegadas marítimas irregulares na Itália eram crianças desacompanhadas.93

Existem consideráveis rotas de contrabando de migrantes para, dentro e fora do norte da África, com o 
contrabando cada vez mais concentrado em algumas redes criminosas organizadas.94 Com a ajuda de 
contrabandistas, os migrantes de países da África Subsaariana, por exemplo, embarcam em viagens altamente 
perigosas para o norte da África, inclusive através do deserto do Saara.95 Uma das principais passagens de 
contrabando inclui migrantes que se deslocam da Somália, Sudão e Etiópia, para o Egito e Israel.96 Mas, como 
as condições socioeconômicas no Egito se deterioraram nos últimos anos, os contrabandistas se voltaram 
cada vez mais para países como a Líbia, que antes de 2011 era um destino significativo para os trabalhadores 
migrantes e, mais recentemente, se tornou um importante centro de contrabando e o principal ponto de 
partida para os migrantes que tentam chegar à Europa pela rota do Mediterrâneo Central.97 A sub-região 
continua se empenhando para combater graves violações dos direitos humanos e desafios de proteção; muitos 
migrantes em trânsito estão expostos à violência sexual e de gênero, trabalho forçado, detenção arbitrária, 
extorsão e exploração, entre outros abusos. Este é especialmente o caso da Líbia, onde o contrabando humano 
muitas vezes se transforma em tráfico. Em 2018, a OIM ajudou mais de 16 mil migrantes a voltar para casa 
depois de terem sido detidos ou presos na Líbia,98 alguns nas mãos de contrabandistas e traficantes. O 
prolongado conflito civil na Líbia criou um clima de ilegalidade, além de enfraquecer severamente as suas 
instituições e prejudicar a sua economia.99

Ásia100

A Ásia - lar de cerca de 4,6 bilhões de pessoas - foi a origem de mais de 40% dos migrantes internacionais do 
mundo em 2019 (111 milhões). Mais da metade (66 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 7, 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 2019, 
a migração da Ásia para a América do Norte atingiu 17 milhões, passando de pouco mais de 16 milhões em 
2015, enquanto na Europa a migração da Ásia atingiu quase 22 milhões em 2019. A migração da Ásia para a 

90	 ACNUR,	2019b;	Frontex,	2019;	MacGregor,	2019.
91	 ACNUR,	2019b.
92	 Ibid.
93	 Ibid.
94	 Escritório	das	Nações	Unidas	sobre	Drogas	e	Crime	(UNODC),	2018.
95	 Ibid.
96	 İçduygu,	2018.
97	 Ibid.
98	 OIM,	2018b.
99	 Missão	de	Apoio	das	Nações	Unidas	na	Líbia	(UNSMIL)	e	Escritório	do	Alto	Comissário	das	Nações	Unidas	para	os	Direitos	Humanos	

(EACDH),	2018.
100	 Ver	Apêndice	A	para	detalhes	sobre	a	composição	da	Ásia.
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América do Norte e Europa impulsionou grande parte do aumento do número de migrantes asiáticos fora da 
região, atingindo um total de 44,6 milhões de migrantes extrarregionais em 2019, um aumento de 11% em 
relação aos 40 milhões em 2015.

O número de migrantes não nascidos na Ásia na Ásia 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.

Figura	7.	Migrantes	para,	dentro	e	da	Ásia	–	990–2019
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Fonte:	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota:	 “Migrantes	para	a	Ásia”	se	refere	a	migrantes	residentes	na	região	(ou	seja,	Ásia)	que	nasceram	em	uma	das	outras	
regiões	(por	exemplo,	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	(por	exemplo,	na	Europa	ou	na	América	do	Norte).
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Vários países asiáticos sofreram mudanças substanciais no tamanho das suas populações nos últimos anos. 
Essas mudanças são mostradas na figura 8, que classifica os 20 principais países asiáticos com a maior mudança 
proporcional da população de 2009 a 2019. Exceto a República Árabe da Síria, todos os 20 principais países 
experimentaram aumentos nas suas populações durante esse período. Os países do CCG, todos representados 
entre os 20 principais países, sofreram algumas das mudanças populacionais mais significativas da última 
década. 

A migração internacional foi um determinante significativo da mudança da população na Ásia, e especialmente 
nos Estados do CCG, que continuam sendo destinos importantes para os trabalhadores migrantes da Ásia e 
de fora da região. Como ilustrado na figura 9, os migrantes internacionais representam grandes proporções 
da população nacional nos Estados do CCG, com os migrantes nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, 
representando 88% da população do país.101

Figura	8.	Os	20	países	da	Ásia	com	as	maiores	variações	proporcionais	da	população	entre	
2009	e	2019
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Fonte:	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019c.

Nota:	 É	importante	observar	que	as	maiores	mudanças	proporcionais	da	população	de	2009	a	2019	foram	mais	prováveis	
de	ocorrer	em	países	com	populações	relativamente	menores.

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 formavam a 
terceira maior população de migrantes estrangeiros no mundo, depois da Índia e do México. Quase 3 milhões 

101	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
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de emigrantes nascidos na China residiam nos Estados Unidos, que também abrigava 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.

Nos países do CCG, os migrantes representam altas proporções do total da população nacional (figura 9). 
Por exemplo, em 2019, os migrantes representavam 88% da população nos Emirados Árabes Unidos; 72% 
no Kuwait; quase 79% no Catar; e 45% no Bahrein.102 Muitos migrantes vieram da África, sul da Ásia (por 
exemplo, Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal) e sudeste da Ásia (por exemplo, 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 2019, que mostram que mais de 5 milhões 
e 3 milhões de migrantes nascidos no exterior, respectivamente, residiam nos dois países.

Figura	9.	Os	20	países	da	Ásia	com	os	maiores	números	de	migrantes	em	2019
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Fonte:	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota 1: 	O	tamanho	da	população	usado	para	calcular	a	porcentagem	de	imigrantes	e	emigrantes	se	baseia	na	população	total	
de	residentes	do	DAES	das	Naçôes	Unidas	no	país,	que	inclui	populações	nascidas	no	exterior.

Nota 2: 	“Imigrante”	se	refere	a	migrantes	que	nasceram	no	exterior	que	residem	no	país.	“Emigrante”	se	refere	a	pessoas	que	
nasceram	no	país	que	residiam	fora	do	seu	país	de	nascimento	em	2019.

102	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
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A Figura 10 mostra os 20 principais corredores de migração de países asiáticos, com pouco mais da metade 
deles - 13 dos 20 - ocorrendo na região. Esses corredores de migração representam um acúmulo de movimentos 
migratórios ao longo do tempo e oferecem um apanhado de como os padrões de migração evoluíram para 
populações nascidas no exterior em países de destino específicos. O maior corredor é da República Árabe da 
Síria à Turquia, onde mais de 3,7 milhões de sírios residiam em 2019. Essa é uma mudança de 2015 e 2017, 
quando o maior corredor da Ásia foi a Índia para os Emirados Árabes Unidos.

Figura	10.	Os	20	principais	corredores	migratórios	relacionados	com	países	da	Ásia	em	2019
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Fonte:	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota: 	 Os	corredores	representam	um	acúmulo	de	movimentos	migratórios	ao	longo	do	tempo	e	oferecem	um	apanhado	de	
como	os	padrões	de	migração	evoluíram	para	populações	nascidas	no	exterior	em	países	de	destino	específicos.
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O deslocamento internacional dentro e proveniente da Ásia é uma das principais características da região, 
como mostra a figura 11. A República Árabe da Síria e o Afeganistão foram os principais países de origem de 
refugiados no mundo. O impacto do conflito sírio nos deslocamentos pode ser visto claramente na figura 11, 
com refugiados e requerentes de asilo da República Árabe da Síria diminuindo o número do Afeganistão. Em 
2018, a grande maioria dos refugiados de países asiáticos vivia em países vizinhos. Os refugiados da República 
Árabe da Síria, por exemplo, foram predominantemente acolhidos na Turquia, Líbano e Jordânia, enquanto 
os refugiados do Afeganistão, cujo tamanho aumentou de 2,6 milhões em 2017 para 2,7 milhões em 2018 
(principalmente devido a nascimentos durante o ano), foram em grande parte acolhido no Paquistão e na 
República Islâmica do Irã. Devido à violência e perseguição às pessoas da etnia rohingya, Myanmar produziu 
a terceira maior população de refugiados da região e a quarta maior do mundo em 2018, com a maioria dos 
refugiados acolhidos em Bangladesh. Como mostra a figura 11, também é importante observar que países de 
origem como Paquistão, República Islâmica do Irã e Iraque também estão acolhendo refugiados.

Figura	11.	Os	10	países	da	Ásia	com	os	maiores	números	totais	de	refugiados	e	requerentes	de	
asilo	em	2018
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Fonte: 	 ACNUR,	n.d.

Nota: 	 “Acolhido”	se	refere	aos	refugiados	e	requerentes	de	asilo	de	outros	países	que	residem	no	país	receptor	(lado	direito	
da	figura);	“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	2018	e	são	calculados	combinando	refugiados	e	
requerentes	de	asilo	nos	países	e	provenientes	destes.
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Os maiores novos deslocamentos internos na Ásia resultaram de desastres (figura 12). As Filipinas, que tinham 
3,8 milhões de novos deslocamentos de desastres no final de 2018, registraram o maior número a nível 
global. Os desastres que provocaram o deslocamento incluíram erupções vulcânicas e inundações causadas por 
monções e deslizamentos de terra. Com cerca de 3,7 milhões de deslocamentos, a China registrou quase tantos 
deslocamentos em desastres quanto as Filipinas. A China foi seguida pela Índia (2,7 milhões) e Indonésia 
(853 mil). Os conflitos também contribuíram para um grande número de novos deslocamentos internos na 
Ásia, com a República Árabe da Síria registrando o maior número (1,6 milhão), cerca de 9% da população. 
Outros países onde o conflito levou a um deslocamento interno significativo foram o Afeganistão (372 mil), o 
Iêmen (252 mil) e as Filipinas (188 mil).

Figura	12.	Principais	países	da	Ásia	com	os	maiores	números	de	novos	deslocamentos	internos	
(por	desastres	e	conflitos)	em	2018
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Fonte: 	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	n.d..;	DAES	das	Naçôes	Unidas,	2017.

Notas: 	 O	termo	“novos	deslocamentos”	se	refere	ao	número	de	movimentos	de	deslocamento	ocorridos	em	2018,	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	DAES	das	Naçôes	
Unidas	2017,	e	a	porcentagem	é	apenas	para	fins	ilustrativos	relativos.
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Principais características e novidades na Ásia

Sudeste da Ásia

Para muitos países do sudeste da Ásia, a migração implica níveis significativos de emigração e 
imigração, assim como a migração em trânsito. A disparidade considerável de renda na sub-região é um 
fator importante que sustenta a forte tendência de as pessoas migrarem de países de baixa renda para países 
de alta renda dentro (e além) da sub-região. Há pouco mais de 10 milhões de migrantes internacionais na 
sub-região e pouco mais de 21,8 milhões no total de migrantes da sub-região, 6,8 milhões dos quais migraram 
para outros países do sudeste da Ásia.103 As economias avançadas da Malásia e Singapura são destinos 
notáveis para migrantes. Os esforços da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) no sentido de 
uma maior integração regional contribuíram para o aumento da migração intrarregional. Há também um forte 
aspecto geográfico na migração, com níveis mais altos de migração entre países que compartilham fronteiras, 
particularmente ao longo da fronteira da Tailândia com os vizinhos Camboja, República Democrática Popular 
do Laos e Myanmar.104 São evidentes os corredores de migração intrarregional a longo prazo, principalmente 
dominada pela migração temporária de mão-de-obra, com componentes menores de migração permanente 
(qualificada e familiar), migração de estudantes e migração forçada.105

A migração de mão-de-obra, uma característica proeminente no sudeste da Ásia e um importante 
impulsionador do crescimento e desenvolvimento econômico, também está associada a práticas 
inconsistentes de direitos humanos. Os migrantes trabalhistas são parte integrante das economias dos 
principais países de destino da sub-região - como Malásia, Singapura e Tailândia -, onde ajudam a preencher 
lacunas nos mercados de trabalho. Esse é especialmente o caso de setores menos qualificados, como pesca, 
trabalho doméstico e construção.106 Enquanto isso, as perspectivas de empregos e salários mais altos muitas 
vezes obrigam pessoas de países como Filipinas e Indonésia a se mudarem para economias mais prósperas na 
sub-região.107 Muitos migrantes enviam parcelas significativas do que ganham para as suas famílias em casa, com 
as Filipinas, por exemplo, classificando-se consistentemente entre os maiores países destinatários de remessas 
do mundo. Em 2018, as Filipinas, cujas entradas de remessas internacionais totalizaram US $ 34 bilhões, 
foram o quarto maior recebedor de remessas do mundo depois da Índia, China e México.108 Mas, mesmo que 
a migração trabalhista tenha ajudado a aliviar a escassez de mão-de-obra nos países de destino, muitos 
migrantes continuam enfrentando condições de exploração. Trabalhadores empregados em setores pouco 
qualificados e intensivos em mão-de-obra, independentemente do seu status legal, são os mais afetados, 
sendo os abusos relacionados aos salários os mais comuns.109 Muitos migrantes são obrigados a trabalhar horas 
extremamente longas por salários abaixo do mínimo, uma consequência da proteção inadequada oferecida aos 
trabalhadores migrantes durante o recrutamento e o emprego.110
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A migração envolve altas proporções de migração irregular, principalmente em relação a fatores 
econômicos, como pobreza e falta de emprego. Os fluxos irregulares de migração, como os do Camboja 
e da República Democrática Popular do Laos, para destinos como Tailândia e Malásia são frequentemente 
facilitados por contrabandistas. Os contrabandistas também desempenham um papel significativo na migração 
irregular para fora da sub-região, com os migrantes vietnamitas se mudando para a Europa, por exemplo, 
frequentemente usando contrabandistas para chegar aos seus destinos.111 Existem fluxos migratórios mistos 
(envolvendo movimentos de pessoas com e sem necessidade de proteção internacional), assim como os fluxos 
migratórios sustentados por motivações mistas. Muitos migrantes enfrentam exploração no Sudeste da Ásia, 
devido ao seu status irregular. Os trabalhadores migrantes em determinadas indústrias também enfrentam 
trabalho forçado, exploração e abuso grave (por exemplo, nas indústrias de pesca, agricultura, construção e 
manufatura).112 Além do contrabando, o tráfico de pessoas continua sendo um desafio no Sudeste da Ásia, 
com quase metade de todas as vítimas na Ásia (46%) traficadas dentro da sub-região.113 Grande número de 
pessoas é traficada para exploração sexual e trabalho forçado, com uma parcela maior de mulheres traficadas 
para exploração sexual em 2016.114 Países como Malásia e Tailândia tiveram mais vítimas de trabalho forçado 
do que exploração sexual em 2016.115

Houve um aumento no deslocamento na sub-região devido à violência, perseguição sistêmica e 
marginalização. A situação dos refugiados de etnia rohingya é a mais aguda e continua sendo uma das crises 
de refugiados mais complexas do mundo. Até o final de 2018, havia mais de 900 mil pessoas da etnia rohingya 
no Cox’s Bazar, Bangladesh e mais de 1 milhão de pessoas necessitando de assistência humanitária.116 O vilarejo 
de Kutupalong-Balukhali no Cox’s Bazar continua sendo o maior e mais densamente povoado assentamento 
de refugiados do país. mundo; refugiados de Myanmar representaram a quarta maior população de refugiados 
do mundo em 2018.117 Devido a um aumento de mortes e abusos de direitos humanos em agosto de 2017, 
um número significativo de pessoas da etnia rohingya foi deslocado do estado de Rakhine, em Myanmar, a 
maioria buscando proteção em Bangladesh. Embora não tenha sido a primeira vez que essa população tenha 
de Myanmar como resultado da violência, a violência de agosto de 2017 provocou uma das maiores ondas de 
deslocamento em décadas. Enquanto isso, no sudeste da Ásia, a Malásia continuou uma tendência de longo 
prazo de acolher uma grande população de refugiados e pessoas em situações semelhantes a refugiados (mais 
de 120 mil em 2018), principalmente como resultado do deslocamento causado por conflitos civis em Myanmar 
ao longo de muitos anos. anos.118 O reassentamento de refugiados da sub-região é realizado principalmente 
por países “tradicionais” de reassentamento (como Estados Unidos, Canadá e Austrália), e há pouco a seguir 
como “infraestrutura de proteção” dentro da sub-região.119 Também existem grandes populações de deslocados 
internos e apátridas na sub-região, com oito países na sub-região acolhendo populações apátridas (a maior 
delas é em Myanmar, que acolhia mais de 600 mil no final de 2018).120
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Sul da Ásia

A migração do sul da Ásia para outras sub-regiões é uma característica fundamental, com muitos 
trabalhadores migrantes temporários nos países do CCG originários dessa sub-região. As perspectivas de 
salários mais altos e oportunidades de emprego acessíveis resultaram em um aumento significativo no número 
de pessoas que abandonam a sub-região nos últimos anos.121 Para os países da sub-região com excedentes 
significativos de mão-de-obra, a migração aliviou as pressões trabalhistas, ajudando a reduzir a pobreza através 
de remessas. Assim, o sul da Ásia está entre os maiores destinatários de remessas do mundo. Em 2018, as entradas 
de remessas para a Índia totalizaram US $ 79 bilhões, as maiores do mundo; e em países como Paquistão, Sri 
Lanka e Bangladesh, as remessas excederam 5% do produto interno bruto (PIB) no mesmo ano.122

A migração na sub-região é uma característica dominante no sul da Ásia, impulsionada pelos 
diferenciais econômico e do mercado de trabalho.123 O movimento intrarregional, regular e irregular, está 
relacionado a fortes raízes históricas comuns, proximidade geográfica e laços culturais e de parentesco entre os 
países.124 Em 2019, pouco menos de 80% dos 14 milhões de migrantes internacionais no sul da Ásia vieram de 
outros países da sub-região.125 Os principais corredores de migração incluem Bangladesh - Índia, Afeganistão 
- Paquistão, Índia - Paquistão e Nepal - Índia; no entanto, é importante observar que esses corredores são 
todos bastante distintos, refletindo uma série de fatores econômicos, de segurança e culturais históricos 
e contemporâneos. Atualmente, existem milhões de migrantes de Bangladesh e Nepal que trabalham na 
Índia, por exemplo, principalmente no setor informal como trabalhadores da construção civil e domésticos, 
enquanto o corredor Índia-Paquistão reflete em parte o deslocamento em massa após a partição de 1947 
da Índia e do Paquistão.126 Além disso, muitos dos 3,9 milhões de migrantes afegãos internacionais que 
residem na sub-região (principalmente na República Islâmica do Irã e Paquistão) foram deslocados através das 
fronteiras devido a conflitos e violência no Afeganistão que aumentaram e diminuíram desde os anos 1970.127 
A migração dentro dos países do sul da Ásia é extensa e maior em escala do que a migração internacional, 
relacionada principalmente à migração temporária e sazonal das áreas rurais para as urbanas.128 De 2001 a 
2011, a população urbana do sul da Ásia cresceu 130 milhões de pessoas.129 No entanto, enquanto migração 
rural-urbana contribuiu para esse crescimento, em grande parte foi impulsionada pela reclassificação do 
assentamento rural e aumento da população natural.130

A migração irregular dentro e a partir da sub-região é comum no sul da Ásia e geralmente é auxiliada 
por redes de contrabando soltas. Embora se desconheça o número exato de pessoas que realizam migração 
irregular dentro da sub-região, estima-se que existam grandes populações de migrantes irregulares dentro da 
sub-região.131 A Índia, por exemplo, abriga populações significativas de migrantes irregulares de Bangladesh, 

121	 Doherty	et al.,	2014.	122.
122	 Banco	Mundial,	2019a.
123	 Srivastava	e	Pandey,	2017.
124	 Ibid.
125	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
126	 Srivastava	e	Pandey,	2017.
127	 Schmeidl,	2016;	ACNUR,	2016.
128	 Ibid.
129	 Ellis	e	Roberts,	2016.
130	 Ibid.
131	 Srivastava	e	Pandey,	2017.



90 Migração e migrantes: Características e novidades regionais

Nepal e, para em menor grau, Sri Lanka.132 Regiões, incluindo Europa, América do Norte e Oceania, estão entre 
os destinos preferidos de migrantes irregulares do sul da Ásia.133 Fatores socioeconômicos e de insegurança nos 
países de origem, além de melhores salários e oportunidades de emprego nos países de destino estão entre os 
fatores associados à migração irregular e ao contrabando de migrantes.134 Os migrantes do sul da Ásia que estão 
indo para a Europa Ocidental são contrabandeados principalmente pela Ásia Central e pela Federação Russa, 
assim como pelo Oriente Médio nos Balcãs Ocidentais.135 Outros migrantes irregulares são contrabandeados 
para a Malásia, Tailândia e Indonésia para trabalhar.136 Há muitos casos documentados de migrantes que são 
explorados e sofrem abusos por parte de contrabandistas no sul da Ásia.137 O tráfico de pessoas continua 
sendo uma séria preocupação no sul da Ásia, embora dados e informações para muitos países da sub-região 
sejam escassos. Um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) de 2018 estima 
que quase 60% das vítimas de tráfico detectadas na sub-região em 2016 eram do sexo feminino, com base em 
informações disponíveis para quatro países, incluindo Bangladesh, Maldivas, Nepal e Paquistão.138 No Nepal, 
houve mais vítimas infantis do que vítimas adultas.139

Conflitos de longa data, instabilidade política, violência e repressão fizeram do sul da Ásia uma 
fonte significativa de deslocamento; a sub-região também abriga populações significativas de pessoas 
deslocadas. Na história recente, todos os países da sub-região (exceto Maldivas) têm sido o país de origem 
ou de acolhimento de uma série de populações deslocadas. Mais notavelmente, no final de 2018, havia 2,7 
milhões de refugiados afegãos, a segunda maior população de refugiados do mundo depois da República Árabe 
da Síria e 2,6 milhões de deslocados internos afegãos.140 Os países vizinhos do Paquistão e a República Islâmica 
do Irã receberam a maioria dos refugiados afegãos e, consequentemente, figuraram entre os principais países 
acolhedores do mundo.141 O Paquistão, com fronteira porosa e estreitos laços étnicos, linguísticos, religiosos e 
econômicos, é o principal acolhedor há décadas, com cerca de 1,4 milhão de refugiados no final de 2018, quase 
exclusivamente afegãos;142 cerca de 60 mil refugiados foram repatriados para o Afeganistão em 2017, a maioria 
do Paquistão.143 No final de 2018, a República Islâmica do Irã acolhia cerca de 1 milhão de refugiados,144 sendo 
o sexto maior país acolhedor de refugiados no mundo, enquanto a Índia e Bangladesh continuaram acolhendo 
grandes populações de deslocados internos.145
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As populações do sul da Ásia são particularmente vulneráveis a desastres de início lento e de início 
rápido relacionados a riscos naturais e mudanças climáticas. Exceto no Afeganistão, onde o conflito e a 
violência tiveram um papel importante em expulsar as pessoas das suas casas, os desastres foram responsáveis 
pela maioria dos deslocamentos no sul da Ásia em 2018.146 Havia um número estimado de 3,3 milhões de novos 
deslocamentos no sul da Ásia devido a riscos repentinos em 2018, com a maioria das pessoas afetadas na 
Índia, Afeganistão, Sri Lanka e Bangladesh. Em relação ao tamanho da população, o sul da Ásia tem o maior 
número de pessoas em risco de deslocamento como resultado de riscos de início repentino, com Bangladesh, 
Índia e Paquistão tendo o maior risco de desastre.147 A Índia suportou a maior parte do impacto dos desastres 
em a sub-região, com mais de 2,7 milhões de deslocamentos como resultado de tempestades e inundações 
tropicais.148 O Afeganistão teve o segundo maior número de deslocamentos por desastre na sub-região, com 
371 mil novos deslocamentos, principalmente devido a condições de seca. Milhares de pessoas também foram 
deslocadas no Sri Lanka e em Bangladesh como resultado de monções.149 A escala de destruição e deslocamento 
relacionados a desastres no sul da Ásia nos últimos anos foi em parte atribuída ao mau planejamento e à falta 
de preparação na sub-região.150 A migração e a mobilidade são estratégias de enfrentamento particularmente 
importantes em resposta a eventos de mudanças ambientais no sul da Ásia - incluindo elevação do nível 
do mar, erosão costeira, inundações e esgotamento das águas subterrâneas, os quais representam desafios 
consideráveis na sub-região.151

Leste da Ásia

O leste da Ásia está passando por mudanças demográficas significativas, com vários países 
experimentando baixas taxas de fertilidade e envelhecimento da população, levando a revisões das 
políticas de imigração. Países como o Japão já estão experimentando um crescimento populacional negativo, 
enquanto a taxa de fertilidade da República da Coreia está bem abaixo da taxa de substituição de 2,1 necessária 
para sustentar uma população.152 Em 2019, o Japão teve a menor taxa de apoio potencial do mundo (o número 
de trabalhadores por aposentados) e, junto com a China, estava entre os 10 países mais populosos com taxas 
de fertilidade abaixo da reposição.153 Essas mudanças demográficas têm implicações de longo alcance para 
a dívida pública, o estado social e os mercados de trabalho. O Japão, por exemplo, está enfrentando uma 
escassez aguda de mão-de-obra.154 Essas realidades estão levando os formuladores de políticas a reavaliarem 
abordagens historicamente restritivas em relação à imigração, que foram associadas a um grau relativamente 
alto de homogeneidade cultural em alguns países, experiência mais limitada em política de imigração em 
comparação com outras regiões e sub-regiões e a relativa impopularidade da imigração em muitos países.155
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Como os principais países da Ásia Oriental experimentam declínios nas suas populações, vários países 
aprovaram novas leis de imigração ou implementaram programas destinados a atrair trabalhadores 
estrangeiros. Em dezembro de 2018, o Parlamento do Japão aprovou uma nova lei de imigração que flexibiliza 
as restrições aos trabalhadores estrangeiros em indústrias que enfrentam escassez de mão-de-obra, com as 
mudanças que devem trazer mais de 300 mil trabalhadores.156 As mudanças recentes nas leis de imigração 
do Japão também são parcialmente uma resposta ao aumento de demanda por trabalhadores em áreas como 
construção, enquanto o país se prepara para sediar as Olimpíadas de 2020 em Tóquio.157 Enquanto isso, 
através do Sistema de Permissão de Emprego, que permite a entrada de trabalhadores estrangeiros de países 
asiáticos parceiros158 que assinaram memorandos de entendimento, espera-se que a República da Coreia aceite 
56 mil trabalhadores estrangeiros em 2019, em um esforço para combater a escassez de mão-de-obra.159 A 
China, principalmente um país de origem dos trabalhadores migrantes, também procurou recentemente atrair 
trabalhadores de setores altamente qualificados e pouco qualificados, tanto através mudar as suas políticas 
de imigração e assinar acordos bilaterais. Atrair um número crescente de trabalhadores estrangeiros não é 
apenas um projeto para suprir lacunas de habilidades, mas também faz parte dos esforços do país em direção a 
uma maior abertura e inclusão econômica. Em 2018, por exemplo, a China relaxou os seus requisitos de visto 
para profissionais e trabalhadores altamente qualificados, em uma tentativa de atrair os melhores talentos 
estrangeiros160 para ingressar em uma economia que está gradualmente migrando da manufatura para os 
serviços. No mesmo ano, o país estabeleceu, pela primeira vez, a Administração Estatal de Imigração. O novo 
departamento de imigração é uma resposta ao número crescente de migrantes internacionais na China e à 
necessidade de simplificar e gerenciar melhor a imigração.161 Além disso, a China e as Filipinas assinaram um 
acordo em 2018 que permitirá o ingresso de 300 mil trabalhadores filipinos, incluindo 100 mil professores de 
inglês, para trabalhar na China.162

A migração na Ásia Oriental é cada vez mais caracterizada por significativa mobilidade externa e 
interna dos estudantes. O número de estudantes internacionais da Ásia Oriental, particularmente no nível 
superior, aumentou rápido nos últimos anos, enquanto o número de estudantes estrangeiros na sub-região 
também continua crescendo. Impulsionados pela perspectiva de uma educação de melhor qualidade, um 
grande número de estudantes internacionais do leste da Ásia estuda em destinos como Estados Unidos, 
Canadá e Reino Unido. A China continuou sendo uma importante fonte de estudantes internacionais em todo 
o mundo em 2018, com mais de meio milhão dos seus estudantes embarcando em estudos no exterior, um 
aumento de mais de 8% em relação a 2017.163 No entanto, o leste da Ásia não é apenas uma das principais 
origens de estudantes internacionais, também está aos poucos se tornando um destino importante para 
estudantes estrangeiros, muitos deles provenientes da sub-região. O número de estudantes internacionais em 
instituições de ensino superior na China era superior a 490 mil em 2018.164 Os estudantes da República da 
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Coreia representavam o maior número de estudantes internacionais na China em 2018.165 Eles foram seguidos 
por estudantes da Tailândia, Paquistão e Índia.166

A migração externa de mão-de-obra, principalmente da China, significou que a sub-região é um dos 
maiores destinatários de remessas internacionais do mundo. Em 2019, os migrantes internacionais 
nascidos na China foram a terceira maior população nascida no exterior, depois de indianos e mexicanos, 
com quase 11 milhões de migrantes chineses vivendo fora da China.167 Os fluxos globais de remessas em 2018 
totalizaram quase US $ 690 bilhões, com a China recebendo mais de 67 bilhões de dólares, a segunda maior 
parcela de remessas internacionais do mundo depois da Índia.168

Embora este capítulo se concentre principalmente na migração internacional, é importante observar 
que, nesse contexto, a migração interna tem sido uma característica significativa nos países do leste 
asiático, envolvendo movimentos sem precedentes de pessoas das áreas rurais para os centros urbanos. 
Embora o ritmo da urbanização tenha diminuído e até tenha diminuído em partes do continente, como a Ásia 
Ocidental, o Leste Asiático sofreu uma das taxas mais rápidas de urbanização nas últimas décadas.169 Em 2015, 
a parcela da população urbana na sub-região havia aumentado a 60%, mais do que triplicou desde 1950.170 
Esse foi o caso mais notável na China, onde as reformas econômicas e sociais da década de 1980 iniciaram 
uma das maiores migrações humanas da história. Entre as reformas estava o relaxamento do sistema Hukou, 
criado para registrar e controlar a migração interna, que vinculava o acesso das pessoas aos serviços ao seu 
status residencial. Como resultado, centenas de milhões de trabalhadores, impulsionados pela perspectiva de 
empregos e salários mais altos, deixaram o campo para as cidades, onde a maioria das atividades econômicas 
estava concentrada e na demanda de migrantes não qualificados e qualificados.171 A maioria das pessoas migrou 
de províncias ocidentais da China para as suas províncias orientais. A dinâmica socioeconômica entre o oeste e 
o leste da China é um fator importante, com o oeste caracterizado por altas taxas de crescimento populacional, 
excesso de trabalhadores e renda mais baixa, enquanto o leste enfrenta a escassez de trabalhadores nas áreas 
metropolitanas e registra renda mais alta e níveis de escolaridade mais elevados.172

Um novo recurso (atípico) recente na dinâmica de migração do leste de Ásia foi a chegada de centenas 
de requerentes de asilo de países devastados por conflitos e violência. Em 2018, mais de 500 requerentes 
de asilo do Iêmen chegaram à ilha de Jeju, na República da Coreia, obtendo entrada através da política de 
isenção de vistos da ilha, projetada para atrair turistas.173 A chegada de iemenitas gerou um intenso debate 
público e sentimento anti-imigrantes, em um país onde os pedidos de asilo foram historicamente baixos. A 
República da Coreia não era um país de destino para quem busca proteção (exceto os da República Popular 
Democrática da Coreia).174 Até o final de 2017, a China e a República da Coreia tinham cerca de 600 e quase 
20 mil solicitantes de asilo, respectivamente.175
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167	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
168	 Banco	Mundial,	2019a.	
169	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2018.
170	 Ibid.
171	 Hu,	2012;	Qin	et al.,	2016.
172	 Hugo,	2015.
173	 Kwon,	2019.
174	 Pessoas	 da	 República	 Popular	 Democrática	 da	 Coreia	 que	 se	mudam	 para	 a	 República	 da	 Coreia	 buscando	 proteção	 não	 são	

consideradas	requerentes	de	asilo,	mas	são	reconhecidas	como	cidadãos	sob	a	Constituição	da	República	da	Coreia.
175	 ACNUR,	2019a.
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Ásia Central

Os movimentos migratórios na Ásia Central ocorrem em grande parte fora da sub-região, e mais 
notavelmente para o norte, para a Federação Russa. Em 2019, por exemplo, havia pouco menos de 5 milhões 
de migrantes nascidos na Ásia Central que viviam na Federação Russa.176 Com salários significativamente mais 
altos e melhores oportunidades de emprego,177 a Federação Russa é há muito tempo um dos principais destinos 
dos migrantes trabalhadores da Ásia Central.178 Para as pessoas no Quirguistão rural, por exemplo, a migração 
de mão-de-obra se tornou uma estratégia de subsistência, com muitos trabalhadores migrantes quirguizes 
buscando emprego na Federação Russa, com províncias como a Sibéria se tornando cada vez mais popular.179 
O grande número de quirguizes que já estão bem estabelecidos no país e prestam assistência em termos de 
acomodação e trabalho adequados para os recém-chegados.180 Mas nem todos os migrantes da Ásia Central 
para a Federação Russa são migrantes com pouca qualificação; os migrantes do Cazaquistão, por exemplo, 
são em grande parte compostos por estudantes e profissionais altamente qualificados.181 As pessoas da Ásia 
Central também migram para outras partes da Europa e da China, onde os vínculos de trabalho e família são 
relativamente fortes. Um número crescente de asiáticos centrais também está se mudando para destinos como 
a Turquia e a República da Coreia para encontrar trabalho; movimentos para a República da Coreia foram 
facilitados por acordos bilaterais de trabalho com países como o Uzbequistão e o Quirguistão.182

A migração intrarregional é uma característica fundamental da sub-região e é sustentada por 
vínculos geográficos, culturais, econômicos, políticos e sociais de natureza histórica. A Ásia Central 
abriga milhões de migrantes internacionais, principalmente de dentro da sub-região, mas também de outros 
lugares. Os migrantes são originários principalmente de países da antiga União Soviética, muitos dos quais 
são membros atuais da Comunidade de Estados Independentes.183 Em 2019, o Cazaquistão, por exemplo, tinha 
uma população substancial de nascidos no exterior (3,7 milhões), dos quais 2,4 milhões haviam nascido na 
Federação Russa.184 O Cazaquistão é hoje predominantemente um país de trânsito e de imigração, atraindo 
trabalhadores qualificados de vários países e, cada vez mais, tornando-se um destino para trabalhadores 
migrantes de baixa qualificação do Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. Nos últimos anos, os países da 
Ásia Central revisaram políticas que regulam a migração intrarregional, inclusive através da celebração de 
acordos bilaterais de entrada e readmissão.185 Por exemplo, o estabelecimento da União Econômica da Eurásia 
em 2015 permitiu pessoas de seus Estados-Membros - incluindo o Cazaquistão e Quirguistão - para se deslocar 
livremente para morar, trabalhar e estudar em outros Estados-Membros da União.186 Atualmente, está ocorrendo 
mais cooperação na região para melhorar a gestão de fluxos mistos, incluindo aspectos relacionados à gestão 
de fronteiras, direitos e proteção dos migrantes, e migração irregular.187 Há um crescente reconhecimento 
da importância de se implementar políticas e programas proativos de migração para proteger os direitos e 
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182	 Eurasianet,	2019;	Matusevich,	2019.
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a dignidade dos migrantes, assim como as suas famílias e comunidades. Trabalhadores migrantes do sexo 
masculino e feminino da Ásia Central podem ser vulneráveis à exploração e ao abuso, em particular em 
empregos informais, como construção, agricultura e trabalho doméstico.188

As remessas internacionais desempenham um papel importante nas economias da Ásia Central, 
especialmente nos países menos desenvolvidos da sub-região. Dois dos dez principais países que recebem 
remessas do mundo em relação ao PIB estão na sub-região - Quirguistão e Tajiquistão.189 No Quirguistão, 
estima-se que as remessas reduzam a taxa de pobreza nacional em 6 a 7 por cento.190 Os fluxos de remessas 
para os países da Ásia Central refletem amplamente os padrões de migração dentro e a partir da sub-região, 
que estão intimamente ligados à geração de trabalho e renda. As remessas da Federação Russa, por exemplo, 
têm sido substanciais ao longo do tempo, auxiliadas pelos custos de transferência relativamente baixos da 
Federação Russa para os países da Ásia Central. Após alguns anos de declínio consecutivo, impulsionado pela 
desaceleração econômica e pelas mudanças políticas na Federação Russa, as remessas para a Europa e Ásia 
Central recuperaram em 2017, crescendo 21% e atingindo US $ 48 bilhões em 2017.191 Esse número aumentou 
ainda mais para US $ 59 bilhões em 2018.192 Entre os fatores por trás desse crescimento estava a recuperação 
contínua da atividade econômica na Federação Russa.193

A migração irregular é uma característica da Ásia Central, embora seja difícil determinar números 
exatos. Os migrantes irregulares vêm de dentro e de fora da sub-região, com aqueles que transitam pela Ásia 
Central frequentemente se deslocando para a Europa Ocidental. Os primeiros pontos de entrada da maioria 
dos migrantes são o Quirguistão e o Tajiquistão antes de serem contrabandeados pelo Cazaquistão e pela 
Federação da Rússia para a Europa Ocidental.194 Fatores como uma gestão de fronteira fraca, combinada com 
fronteiras isoladas, contribuíram para a migração irregular na sub-região.195 A Ásia Central é um processo 
complexo e envolve acordos formais e informais em vários pontos de fronteira dentro da sub-região, assim 
como atividades transfronteiriças que ajudam a facilitar a circulação de pessoas fora da Ásia Central.196

Oriente Médio

Os países do Golfo têm um dos maiores números de migrantes temporários do mundo. Impulsionados 
pela riqueza do petróleo, os países do CCG passaram por notável desenvolvimento econômico nas últimas 
décadas, atraindo trabalhadores qualificados e semiqualificados para vários setores, incluindo construção 
e manutenção, varejo e serviços domésticos. Em países como o Catar, o recente aumento da demanda por 
trabalhadores em áreas como a construção é parcialmente impulsionado pela preparação do país para a Copa 
do Mundo de 2022.197 O aumento da migração de mão-de-obra para os Estados do GCC criou uma tremenda 
mudança demográfica. Em 2019, os migrantes compunham a maioria da população em metade dos países 
do CCG - compreendendo 88% da população nos Emirados Árabes Unidos, cerca de 79% no Catar e 72% no 
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Kuwait.198 Os migrantes trabalhistas nos países do CCG são originários principalmente da Ásia e da África. Os 
diferenciais de renda entre os países de origem e de destino são um dos principais fatores de migração, com 
os países do Golfo oferecendo salários mais altos e oportunidades de emprego aos trabalhadores migrantes.199 
Apesar de alguns progressos, a regulamentação e a proteção dos direitos dos migrantes continuam sendo 
um desafio na sub-região. O sistema de patrocínio de Kafala,200 que vincula trabalhadores migrantes a seus 
empregadores e é praticado em vários Estados do CCG, está sob escrutínio. Embora vários Estados do Golfo 
tenham implementado reformas no sistema de Kafala, as mudanças foram mínimas e tiveram pouco efeito 
positivo sobre os migrantes.201 O sistema de patrocínio continua generalizado e contribui para a vulnerabilidade 
dos trabalhadores migrantes no Golfo, incluindo as condições de trabalho, o trabalho forçado e a exploração 
de salários.202

Conflitos civis, intensificação da violência sectária e proliferação do terrorismo (particularmente por 
Daesh) resultaram em extensos níveis de deslocamento interno e internacional na sub-região nos 
últimos anos. Dois países da sub-região - a República Árabe da Síria e o Iêmen - estão enfrentando emergências 
de “nível 3” (a classificação do sistema humanitário global para as crises humanitárias de maior escala e mais 
graves) e são os principais contribuintes para os números totais de deslocamentos do mundo.203 O conflito na 
República Árabe da Síria, que ocorre agora há mais de sete anos, deslocou bem mais da metade da população 
do país, com mais de 6,6 milhões de refugiados e mais de 6,1 milhões de deslocados internos, e produziu 
perto de 140 mil solicitantes de asilo até o final de 2018.204 Ondas sucessivas o deslocamento no Iraque - uma 
característica desde o início do século - continuou e se intensificou em 2016 e em 2017. Isso ocorreu no 
contexto de esforços para retomar território e combater o Daesh. Enquanto mais de 1,9 milhão de iraquianos 
permaneceram deslocados internamente até o final de 2018, foi a primeira vez em quase quatro anos que 
esse número caiu para menos de 2 milhões.205 Um número crescente de iraquianos também voltou para casa, 
à medida que o Daesh foi cada vez mais recuado e perdeu território no Iraque e na República Árabe da Síria; 
o grupo militante perdeu mais de 90% do território que controlava nos dois países.206 A situação política e de 
segurança do Iêmen continuou se deteriorando, e a violência e a volatilidade resultantes deixaram o país com 
mais de 2,3 milhões de deslocados internos no final de 2018.207 No final de 2018, mais de 8% da população do 
Iêmen havia sido deslocada internamente.

O Oriente Médio continua recebendo uma parcela significativa dos refugiados do mundo. No final de 
2018, a sub-região do Oriente Médio recebeu o maior número de refugiados do mundo, incluindo os refugiados 
registrados na Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA).208 Os 
países vizinhos compartilham inevitavelmente uma carga desproporcional quando se trata de acolher pessoas 
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que procuram refúgio em outros países, e essa dinâmica é uma característica fundamental dos padrões de 
deslocamento contemporâneos na sub-região. Como países que fazem fronteira com a República Árabe da 
Síria e os principais acolhedores de refugiados sírios, a Turquia, o Líbano e a Jordânia estavam entre os 10 
principais países acolhedores do mundo em 2018 (Turquia é o 1º, Líbano 7º e Jordânia 10º).209 A profundidade 
da sua responsabilidade é particularmente aparente quando o número de refugiados em cada país é comparado 
com a população nacional - no Líbano, havia 156 refugiados por mil habitantes; na Jordânia, 72 por mil; e 
na Turquia, 45 por mil.210 Outros países da sub-região, incluindo os afetados por conflitos, também abrigam 
muitos refugiados, incluindo Iêmen e Iraque e até a República Árabe da Síria.211 Os quase 5,5 milhões de 
refugiados registrados na UNWRA também estão localizados na sub-região.212

A migração irregular dentro e a partir da sub-região continua representando desafios para os migrantes 
e os Estados. Instabilidade política e conflitos prolongados no Oriente Médio são os principais fatores de 
migração irregular e contrabando de migrantes na sub-região.213 A maioria dos migrantes contrabandeados na 
sub-região são pessoas que escapam de conflitos e violência. O contrabando de migrantes e a migração irregular 
geralmente ocorrem junto com os movimentos de refugiados e asilo.214 Como os conflitos proliferaram em toda 
a sub-região, o número de migrantes contrabandeados e países afetados pelas redes de contrabando também 
aumentou. Além disso, as redes de contrabando se tornaram muito mais diversificadas e complexas.215 O 
número muito grande de refugiados sírios acolhidos em países vizinhos, juntamente com o prolongado conflito 
e a baixa probabilidade de retorno à República Árabe da Síria, fizeram com que os refugiados realizassem 
migrações irregulares para outros países, principalmente os da Europa, pela rota do Mediterrâneo Oriental.

Europa216

Mais de 82 milhões de migrantes internacionais moravam na Europa em 2019, um aumento de quase 10% 
desde 2015, quando 75 milhões de migrantes internacionais residiam na região. Um pouco mais da metade 
deles (42 milhões) nasceu na Europa, mas morava em outros lugares da região; embora esse número tenha 
aumentado moderadamente desde 2015, foi muito menor em 1990, em torno de 28 milhões (figura 13). De 
2015 a 2019, a população de migrantes não europeus na Europa aumentou de pouco mais de 35 milhões para 
cerca de 38 milhões.

Em 1990, havia quantidades 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 2019, os migrantes nascidos na Europa que vivem fora do continente foram baseados 
principalmente na América do Norte (7,4 milhões). Houve também um crescimento gradual de migrantes 
europeus na Ásia e Oceania de 2010 a 2019.
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Figura	13.	Migrantes	para,	dentro	e	da	Europa	1990–2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota: 	 “Migrantes	para	a	Europa”	se	refere	a	migrantes	residentes	na	região	(ou	seja,	Europa)	que	nasceram	em	uma	das	
outras	regiões	(por	exemplo,	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	(por	exemplo,	na	América	Latina	e	Caribe	ou	na	
América	do	Norte).

Vários países europeus sofreram mudanças substanciais no tamanho das suas populações nos últimos anos. 
A figura 14 classifica os 20 principais países europeus com a maior mudança proporcional da população 
de 2009 a 2019. Enquanto alguns países, como Luxemburgo, Noruega e Suíça experimentaram crescimento 
populacional, outros sofreram um declínio populacional substancial nos últimos 10 anos. A Lituânia, a Bósnia 
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e Herzegovina e a Letônia sofreram os maiores declínios populacionais (mais de 10%). As baixas taxas de 
fertilidade são o principal fator de mudança negativa da população em partes da Europa. No entanto, a 
migração líquida negativa, onde o número de emigrantes excede o número de imigrantes, também contribuiu 
para o declínio da população no continente, sobretudo em países como a Lituânia e a Letônia. Uma discussão 
sobre mudanças demográficas na Europa e seu vínculo com a migração pode ser lida abaixo em “Principais 
recursos e desenvolvimentos na Europa”.

Figura	14.	Os	20	países	da	Europa	com	as	maiores	variações	 
proporcionais	da	população	entre	2009	e	2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019c.

Nota: 	 É	importante	observar	que	as	maiores	mudanças	proporcionais	da	população	de	2009	a	2019	tendem	a	ocorrer	em	
países	com	populações	relativamente	menores.

Muitos países do leste da Europa - como a Federação Russa, Ucrânia, Polônia e Romênia - têm algumas das 
maiores populações de emigrantes da região (figura 15). Com mais de 10 milhões de emigrantes em 2019, 
a Federação Russa tinha a maior população de seus cidadãos que vive no exterior na Europa. Depois da 
Federação Russa e da Ucrânia, a Polônia e o Reino Unido tiveram a terceira e quarta maior população de 
emigrantes europeus (4,4 e 4,3 milhões, respectivamente). A Bósnia e Herzegovina teve a maior participação 
de emigrantes em comparação com a população residente em 2019, muitos dos quais foram deixados durante 
o colapso da antiga Iugoslávia. Portugal e Bulgária, dois países que têm uma longa história de emigração, 
também tiveram uma alta participação da população no exterior.

Com mais de 13 milhões de migrantes em 2019, a Alemanha tinha a maior população nascida no exterior 
de qualquer país da Europa; o número de imigrantes no país aumentou quase 3 milhões entre 2015 e 2019. 
Os maiores grupos vieram da Polônia, Turquia, Federação Russa, Cazaquistão e República Árabe da Síria. As 
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populações do Reino Unido e da França incluíram mais de 9,5 milhões e cerca de 8 milhões de estrangeiros, 
respectivamente, em 2019. Os migrantes nascidos em países do norte da África de língua francesa formavam 
algumas das maiores populações nascidas no exterior da França. No Reino Unido, alguns dos maiores 
migrantes populações eram da Índia, Polônia e Paquistão. Com populações nascidas no exterior de cerca de 
6 milhões, Itália e Espanha foram o quinto e o sexto destinos migrantes mais populares na Europa em 2019; 
ambos os países experimentaram ligeiros aumentos no número de migrantes estrangeiros desde 2015. Muitas 
das populações estrangeiras nesses países vieram de outros lugares da Europa - como Romênia, Albânia e 
Alemanha - ou de países do norte da África, como Marrocos. A migração de pessoas de países da antiga União 
Soviética - como Ucrânia, Cazaquistão e Uzbequistão - foi responsável por alguns dos maiores corredores 
migrantes europeus (ver figura 16). Como ilustrado na figura 15, dos 20 principais países de migração da 
região, a Suíça teve a maior participação de migrantes na sua população (29,9%), seguida pela Suécia (20%), 
Áustria (19,9%) e Bélgica (17,2%).

Figura	15.	Os	20	países	da	Europa	com	os	maiores	números	de	migrantes	em	2019

Imigrante 

Emigrante

Migrantes 
(milhões)

Porcentagem 
da população

Federação Russa

Alemanha

 Reino Unido

Ucrânia

 França

 Itália

 Espanha

 Polônia

 Romênia

 Portugal

Países Baixos

 Suíça

Bélgica

 Belarus

 Suécia

 Áustria

 Grécia

 Sérvia

 Bulgária

Bósnia e Herzegovina

10 5 0 5 10   40  20  0  20

Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota 1: 	O	tamanho	da	população	usado	para	calcular	a	porcentagem	de	imigrantes	e	emigrantes	se	baseia	na	população	total	
de	residentes	do	DAES	das	Naçôes	Unidas	no	país,	que	inclui	populações	nascidas	no	exterior.

Nota 2: 	“Imigrante”	se	refere	a	migrantes	que	nasceram	no	exterior	que	residem	no	país.	“Emigrante”	se	refere	a	pessoas	que	
nasceram	no	país	que	residiam	fora	do	seu	país	de	nascimento	em	2019.
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A figura 16 mostra os 20 principais corredores de migração que envolvem países europeus, representando 
um acúmulo de movimentos migratórios ao longo do tempo e oferece um apanhado de como os padrões de 
migração evoluíram para populações nascidas no exterior significativas em países de destino específicos. Uma 
das características mais marcantes dos principais corredores de migração que envolvem países europeus é que 
a maioria são corredores intrarregionais. A Federação Russa aparece fortemente nos principais corredores. As 
populações nascidas na Rússia em antigos Estados-Membros da União Soviética - como Ucrânia, Cazaquistão e 
Uzbequistão - formaram alguns dos maiores corredores migrantes europeus em 2019. No entanto, é importante 
observar que essas populações nascidas na Rússia só se tornaram migrantes internacionais após a dissolução 
da União Soviética em 1991; antes disso, eram migrantes internos na União Soviética. A Federação Russa 
também foi o segundo maior destino de migrantes na Europa depois da Alemanha.

Figura	16.	Os	20	principais	corredores	migratórios	 
relacionados	com	países	da	Europa	em	2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota: 	 Os	corredores	representam	um	acúmulo	de	movimentos	migratórios	ao	longo	do	tempo	e	oferecem	um	apanhado	de	
como	os	padrões	de	migração	evoluíram	para	populações	nascidas	no	exterior	em	países	de	destino	específicos.
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Em 2018, a Alemanha continuou acolhendo a maior população de refugiados e requerentes de asilo na Europa 
e a quinta maior do mundo (figura 17). O maior número de refugiados na Alemanha veio da República Árabe da 
Síria, Iraque e Afeganistão. A França e a Suécia foram os segundo e terceiro maiores acolhedores de refugiados 
na Europa, com mais de 368 mil e mais de 248 mil, respectivamente. A Ucrânia e a Federação Russa produziram 
a maior população de refugiados da Europa no final de 2018, cerca de 93 mil e 61 mil, respectivamente.

Figura	17.	Os	10	países	da	Europa	com	os	maiores	números	totais	de	refugiados	e	requerentes	
de	asilo	em	2018
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Fonte: 	 ACNUR,	n.d.

Nota: 	 “Acolhido”	se	refere	aos	refugiados	e	requerentes	de	asilo	de	outros	países	que	residem	no	país	receptor	(lado	direito	
da	figura);	“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	2018	e	são	calculados	combinando	refugiados	e	
requerentes	de	asilo	nos	países	e	provenientes	destes.
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A maioria dos novos deslocamentos internos em 2018 na Europa foi resultado de desastres, não de conflitos 
(figura 18). A Ucrânia foi o único país da Europa com novos deslocamentos internos relacionados a conflitos 
em 2018, com um número estimado de 12 mil novos deslocamentos devido a conflitos e violência durante o 
ano. O resto dos novos deslocamentos internos foram desencadeados por desastres, com a Grécia registrando o 
maior número de deslocamentos induzidos por desastres (9.2 mil), seguidos pela França (6.3 mil). Ambos os 
países sofreram inundações e tempestades significativas. A Federação Russa, a Espanha e a Itália registraram 
mais de 3 mil novos deslocamentos em caso de desastre em 2018.

Figura	18.	Os	20	países	da	Europa	com	os	maiores	números	de	novos	deslocamentos	internos	
(por	desastres	e	conflitos)	em	2018
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Fonte: 	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	n.d.;	DAES	das	Naçôes	Unidas,	2017.

Notas: 	 O	termo	“novos	deslocamentos”	se	refere	ao	número	de	movimentos	de	deslocamento	ocorridos	em	2018,	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	DAES	das	Naçôes	
Unidas	2017,	e	a	porcentagem	é	apenas	para	fins	ilustrativos	relativos.
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Principais características e novidades na Europa

Sudeste e leste da Europa

Para a maioria dos países da Europa do sudeste e do leste, a emigração, e não a imigração, tem sido 
a principal característica nos últimos anos e décadas, com níveis bastante baixos de imigração em 
comparação com outras sub-regiões da Europa. Devido a esse e outros fatores, projeta-se que vários países da 
Europa experimentem um declínio populacional muito significativo até 2050 (incluindo Bósnia e Herzegovina, 
Bulgária, Romênia, República da Moldávia e Ucrânia).217 Uma tendência crescente, particularmente desde 
a expansão da UE em 2004 e 2007 para abranger mais Estados-Membros do leste da Europa, estendendo 
as fronteiras externas da UE para países terceiros no leste.218 A emigração da Europa Oriental e Meridional 
inclui trabalhadores migrantes em ocupações altamente qualificadas e pouco qualificadas. Nos últimos anos, 
por exemplo, houve um forte aumento no número de profissionais médicos que se mudaram para a Europa 
Ocidental. Atraídos por salários mais altos, um número significativo de profissionais médicos de países como 
Romênia, Polônia e Eslováquia deixou os seus países para trabalhar na Europa Ocidental.219 Estima-se que, 
em 2015, a Romênia havia perdido metade dos seus médicos.220 A emigração de profissionais altamente 
qualificados, além de uma população em declínio, criaram uma severa escassez de trabalhadores em alguns 
setores em vários países da Europa Oriental.

Apesar do previsto declínio demográfico em toda a Europa, com a Europa Oriental passando por algumas 
das mais dramáticas mudanças populacionais, alguns países são resistentes à imigração como parte 
de uma resposta mais ampla. À medida que as taxas de fertilidade caem na Europa, o número de idosos 
continua aumentando. Mais pessoas estão vivendo mais e a expectativa de vida na Europa e na América 
do Norte alcançou 78,7 anos em 2019 e deve aumentar para 83,2 anos até 2050.221 Globalmente, estima-se 
que 962 milhões de pessoas tinham mais de 60 anos em 2017, com a Europa tendo a maior porcentagem 
(25%).222 À medida que o número de idosos se expande, os sistemas de previdência social nos países da 
Europa Oriental sofrerão uma pressão significativa, com o gasto público em assistência médica e pensões 
aumentando significativamente.223 Enquanto isso, um declínio no número de pessoas a idade de trabalhar terá 
implicações importantes para a força de trabalho da Europa, com a idade média das pessoas que participam 
da força de trabalho atingindo 42,6 anos até 2030.224 Mesmo com o crescimento da população da Europa 
Oriental, muitos países da sub-região relutam em adotar a imigração como parte da solução a longo prazo 
para as crises demográficas iminentes. Países como a Hungria já estão começando a sentir os efeitos negativos 
de uma força de trabalho em declínio. Em resposta à escassez de trabalhadores e ao impacto que isso está 
causando na economia do país, em 2018 o governo da Hungria aprovou uma lei controversa que gerou ações 
de protesto em massa; a chamada “lei dos escravos” poderia exigir que as pessoas trabalhassem até 400 
horas de horas extras obrigatórias.225 Em fevereiro de 2019, a Hungria também anunciou novos benefícios de 

217	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2015.
218	 Kahanec	e	Zimmermann,	2009.
219	 Hervey,	2017.
220	 Ibid.
221	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019c.
222	 Ibid.
223	 OIT,	2018.
224	 Ibid.
225	 Karasz	e	Kingsley,	2018;	Peto,	2019.
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empréstimos e impostos destinados a aumentar a baixa taxa de natalidade do país, enquanto ela permanece 
abertamente oposta à imigração.226 No entanto, enquanto atitudes e discursos políticos sobre imigração 
permanecem negativos em toda a Europa Oriental, países como a Polônia têm cada vez mais explorado mão-
de-obra estrangeira, principalmente ucranianos, para resolver a falta de mão-de-obra. O número de ucranianos 
na Polônia aumentou bastante desde o início dos combates no leste da Ucrânia, em 2014. Em 2017, a Polônia 
emitiu mais de 660 mil autorizações de residência para estrangeiros, com a maioria (mais de 85%) destinada 
a ucranianos.227

A Federação Russa continua sendo o principal país de destino da sub-região (e um dos mais significativos 
do mundo). Em 2019, o país recebeu cerca de 11,6 milhões de migrantes internacionais.228 A maioria dos 
imigrantes veio de países vizinhos, principalmente membros da Comunidade de Estados Independentes.229 
Os imigrantes da Ucrânia representaram o maior número de populações nascidas no exterior da Federação 
Russa (mais de 3 milhões), seguido pelo Cazaquistão (cerca de 2,5 milhões) e Uzbequistão (1,1 milhão).230 
O grande número de migrantes internacionais da Federação Russa, muitos dos quais migrantes trabalhistas, 
significa que o país também é uma das maiores origens de remessas no país no mundo. Em 2018, as remessas 
da Federação da Rússia totalizaram US $ 21 bilhões, devido à recuperação lenta e constante da economia 
do país, que continua atraindo migrantes trabalhistas.231 Em 2019, a Ucrânia também teve uma população 
estrangeira significativa em torno de 5 milhões, com migrantes originários em grande parte da Federação da 
Rússia, Belarus, Cazaquistão, Uzbequistão e República da Moldávia.232

A sub-região sofreu um aumento no deslocamento nos últimos anos, em grande parte como resultado do 
prolongado conflito no leste da Ucrânia. O conflito, agora no seu quinto ano, resultou em um deslocamento 
interno significativo e gerou uma saída de refugiados e migrantes para os Estados vizinhos. Até o final de 
2018, a Ucrânia era a origem de quase 93 mil refugiados e cerca de 800 mil deslocados internos.233 Somente 
em 2018, houve 12 mil novos deslocamentos de conflitos/violência na Ucrânia (ver figura 18).234 Um número 
significativo de refugiados da Ucrânia vivia na Federação Russa. Desde o início do conflito no leste da Ucrânia, 
em 2014, estima-se que 400 mil pessoas se mudaram para a Federação Russa, com um grande número tendo 
conquistado status de refugiado ou asilo temporário.235

Norte, oeste e sul da Europa

A migração intrarregional na Europa é particularmente dinâmica e continuando aumentando com o 
tempo. Em 1º de janeiro de 2017, havia 22 milhões de pessoas vivendo em um dos Estados-Membros da UE 
com a cidadania de outro Estado-Membro, contra 16 milhões no ano anterior.236 Esse alto grau de migração 

226	 Szakacs,	2019;	Walker,	2019.
227	 Eurostat,	2018.	
228	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
229	 A	 Comunidade	 de	 Estados	 Independentes	 é	 composta	 por	 nove	 Estados-Membros:	 Armênia,	 Azerbaijão,	 Belarus,	 Cazaquistão,	

Federação	 da	 Rússia,	 Quirguistão,	 República	 da	 Moldávia,	 Tajiquistão	 e	 Uzbequistão;	 assim	 como	 dois	 Estados	 associados:	
Turcomenistão	e	Ucrânia.

230	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
231	 Banco	Mundial,	2019a;	Hickey,	2019;	Banco	Mundial,	2018a.
232	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
233	 ACNUR,	2019a;	Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2019.
234	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2019.
235		 ACNUR,	2019c.
236	 Eurostat,	2019.
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intrarregional é possível graças a acordos de livre circulação, que permitem aos cidadãos atravessar fronteiras 
sem serem submetidos a controles nas fronteiras. O Espaço Schengen, que compreende 22 Estados-Membros 
da UE e 4 países terceiros, garante a livre circulação interna de mais de 400 milhões de cidadãos.237 Em 2017, 
Romênia, Polônia, Itália, Portugal e Bulgária tiveram o maior número de cidadãos residentes em outros 
Estados-Membros da UE.238 No entanto, a livre circulação na Europa enfrenta desafios. Em 2015, a chegada de 
um grande número de migrantes e refugiados à Europa através do Mediterrâneo pressionou o sistema europeu 
comum de asilo e afetou o funcionamento das regras de Schengen. Isso levou a uma suspensão temporária 
do sistema de Dublin e a introdução de verificações de fronteira por vários Estados-Membros.239 Há também 
um certo grau de incerteza, principalmente para os trabalhadores migrantes, após o referendo de adesão à UE 
no Reino Unido em junho de 2016 no Reino Unido sobre futuras configurações de migração decorrentes das 
negociações do “Brexit”. No entanto, o problema maior é a finalização do próprio “Brexit” e se/como ele será 
implementado.

A imigração continua sendo uma questão controversa na Europa e permanece no topo da agenda 
política em toda a região. Embora não existam debates equilibrados sobre o assunto, a retórica política e o 
discurso público sobre migração às vezes foram dominados por sentimento anti-imigrantes. Ao longo de 2017 
e 2018, grupos de extrema-direita de toda a Europa promoveram mitos ou “notícias falsas” sobre migração.240 
Isso foi mais evidente nas campanhas on-line coordenadas contra o Pacto Global para a Migração, realizadas 
por ativistas de extrema-direita, inclusive por meio de redes sociais, petições on-line e vídeos. As campanhas 
negativas desempenharam um papel significativo na geração de reação contra o Pacto Global para Migração 
em vários países europeus, levando alguns governos a se retirarem do pacto migratório.241 Atitudes gerais em 
relação à imigração também permanecem polarizadas, enquanto a retórica política anti-imigração negativa 
continua sendo o centro das atenções em várias eleições nacionais na Europa.242 Um estudo da Comissão 
Europeia de 2018 constatou que quatro em cada dez europeus consideram a imigração mais um problema do 
que uma oportunidade.243 Em uma pesquisa separada realizada em 10 países da União Europeia (UE)244 pelo 
Pew Research Center, mais de metade afirmou querer menos imigrantes nos seus países.245

A migração irregular continua representando desafios para a região e permaneceu no topo da agenda 
europeia em 2017 e 2018. Até o final de 2018, o maior número de chegadas marítimas irregulares para 
a Europa usava a rota do Mediterrâneo Ocidental, que leva à Espanha.246 Isso marcou uma mudança entre 
2016 e 2017, quando migrantes marítimos irregulares chegaram à Europa em maior número via Central Rota 
mediterrânea da Líbia (principalmente para a Itália) ou da Turquia para a Grécia na rota leste do Mediterrâneo. 
Em 2018, mais de 117 mil e mais de 26 mil migrantes chegaram à Europa por mar e terra, respectivamente.247 
Houve cerca de 59 mil chegadas marítimas na Espanha e 23.370 na Itália no mesmo ano.248 Mais de 2 mil 
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239	 Ibid.
240	 McAuliffe,	2018.
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migrantes morreram no Mediterrâneo em 2018, com o Mediterrâneo Central De longe, a rota mais mortal para 
migrantes irregulares em 2018 (mais de 1,3 mil mortes).249 Embora o número de migrantes que morreram no 
mar tentando chegar à Europa tenha caído em 2018 devido a menos travessias gerais, a taxa de mortalidade 
na rota do Mediterrâneo Central aumentou de 2,6% em 2017 para 3,5% em 2018 e, em abril de 2019, alcançou 
10%.250 Houve um grande número de chegadas marítimas em 2018 provenientes de países que continuam sendo 
afetados por violência e conflito, incluindo o Afeganistão, República Árabe da Síria e Iraque, especialmente 
para a Grécia. Os norte-africanos e subsaarianos também continuaram compondo uma parcela significativa dos 
fluxos de migrantes para a Europa, especialmente para a Itália e Espanha.

O tráfico de seres humanos continua sendo um grande desafio na Europa, e a região viu um aumento 
no tráfico de mão-de-obra e exploração sexual. O tráfico de seres humanos para exploração sexual continua 
sendo a forma predominante de tráfico de seres humanos na Europa (56%), seguida pela exploração de mão-
de-obra (26%) e outras formas de exploração, como a mendicância forçada ou a remoção de órgãos (18%).251 
As mulheres e as meninas continuam sendo o grupo mais vulnerável (68% das vítimas), frequentemente 
exploradas nos cuidados e no trabalho doméstico e na prostituição forçada.252 Duas tendências importantes 
relatadas pelos Estados-Membros da UE são o forte aumento do tráfico de crianças (23% de todas as vítimas) e 
o crescimento do tráfico dentro da UE (44% das vítimas são cidadãos da UE).253 Os perfis de traficantes e modus 
operandi mudaram, com um aumento observado no número de mulheres e jovens perpetradores e um papel 
crescente da Internet e das redes sociais para recrutamento e distribuição de material de exploração. Apesar 
da crescente conscientização e conhecimento das práticas de tráfico, as taxas de acusação e condenação 
continuam baixas. Os migrantes irregulares são especialmente vulneráveis, pois os traficantes costumam tirar 
proveito do seu status para prendê-los em ciclos de exploração. Em 2018, um caso de pescadores migrantes 
trabalhando em traineiras irlandesas registradas foi levado ao Supremo Tribunal da República da Irlanda; 
acreditava-se que alguns dos migrantes haviam sido traficados e trabalhavam em condições adversas, incluindo 
abuso racial, má remuneração e excesso de trabalho.254

América Latina e Caribe255

A migração para a América do Norte é uma característica fundamental na região da América Latina e do Caribe. 
Em 2019, mais de 26 milhões de migrantes fizeram a viagem para o norte e residiam na América do Norte. 
Como mostra a figura 19, a população da América Latina e do Caribe que vive na América do Norte aumentou 
consideravelmente ao longo do tempo, passando de 10 milhões estimados em 1990 e 25,5 milhões em 2015 para 
26,6 milhões em 2019. Outros 5 milhões estavam na Europa em 2019; embora esse número tenha aumentado 
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 2019 (400 mil e 200 mil migrantes, respectivamente).
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255	 Ver	Apêndice	A	para	detalhes	da	composição	da	América	Latina	e	do	Caribe.
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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 2019, o número de europeus e norte-americanos que vivem na América Latina e no Caribe 
foi de 1,4 e 1,2 milhões, respectivamente.

Figura	19.	Migrantes	para,	dentro	e	da	América	Latina	e	Caribe	1990–2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota: 	 “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	(por	exemplo,	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	(por	exemplo,	na	Europa	ou	na	América	do	
Norte).
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Vários países da América Latina e do Caribe sofreram mudanças consideráveis na população na última década. 
A figura 20 mostra os 20 países da região que sofreram a maior mudança proporcional da população de 2009 a 
2019. Todos os 20 principais países experimentaram um aumento no tamanho de suas populações durante esse 
período, com as maiores mudanças proporcionais de população ocorrendo na América Central. Belize teve a 
maior mudança percentual, com a sua população aumentando em 24% de 2009 a 2019. Seguido por Guatemala 
e Honduras, cujas populações cresceram quase 23 e 20%, respectivamente.

Figura	20.	Os	20	países	da	América	Latina	e	Caribe	com	as	maiores	variações	proporcionais	da	
população	entre	2009	e	2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019c.

Nota: 	 É	importante	observar	que	as	maiores	mudanças	proporcionais	da	população	de	2009	a	2019	tendem	a	ocorrer	em	
países	com	populações	relativamente	menores.

O México foi de longe o maior país de emigração da América Latina e do Caribe (figura 21). Cerca de 12 milhões 
de mexicanos moravam no exterior em 2019. O México também é o segundo maior país de origem migrante do 
mundo, depois da Índia. A maioria dos emigrantes mexicanos vivia nos Estados Unidos, que continua sendo o 
maior corredor de migração de país para país em todo o mundo (figura 22). Muitos outros países da América 
Central - como El Salvador, Guatemala e Honduras - também têm grandes populações de migrantes nos Estados 
Unidos, assim como países da América do Sul como Colômbia, Equador, Brasil e Peru. Grandes populações de 
migrantes sul-americanos residiam em outros lugares da região. A Colômbia e a República Bolivariana da 
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Venezuela tiveram o segundo e o terceiro maior número de emigrantes na região em 2019 (2,9 milhões e 2,5 
milhões, respectivamente). Cerca de 1 milhão de venezuelanos viviam na Colômbia, refletindo os recentes 
deslocamentos transfronteiriços da República Bolivariana da Venezuela.

Em 2019, 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 República Bolivariana 
da Venezuela teve a segunda maior população de migrantes, seguida da Colômbia e do México. Em 2019, o 
México tinha mais de 760 mil migrantes nascidos nos Estados Unidos. Como ilustrado na figura 21, dos 20 
principais países migrantes da região, a Costa Rica tinha a maior participação imigrante da sua população 
total (8%), devido à migração de longa data da vizinha Nicarágua. Outros países da região fora da lista de 20 
países tiveram populações migrantes mais altas como proporção da população total, como Belize, com 15%.

Figura	21.	Os	20	países	da	América	Latina	e	Caribe	com	os	maiores	números	de	migrantes	em	
2019

Imigrante 

Emigrante
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Paraguai 
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Uruguai 

Costa Rica
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Fonte:	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota 1: 	O	tamanho	da	população	usado	para	calcular	a	porcentagem	de	imigrantes	e	emigrantes	se	baseia	na	população	total	
de	residentes	do	DAES	das	Naçôes	Unidas	no	país,	que	inclui	populações	nascidas	no	exterior.

Nota 2: 	“Imigrante”	se	refere	a	migrantes	que	nasceram	no	exterior	que	residem	no	país.	“Emigrante”	se	refere	a	pessoas	que	
nasceram	no	país	que	residiam	fora	do	seu	país	de	nascimento	em	2019.
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A característica mais marcante dos principais corredores de migração dentro e a partir da região (figura 22 
é o domínio dos Estados Unidos como o principal país de destino). A maioria dos corredores em 2019 foi 
para os Estados Unidos, com o restante ocorrendo na região da América Latina e do Caribe (por exemplo, 
República Bolivariana da Venezuela para a Colômbia). Esses corredores de migração representam um acúmulo 
de movimentos migratórios que envolvem países da América Latina e do Caribe ao longo do tempo e oferece 
um apanhado de como os padrões de migração evoluíram para populações nascidas no exterior em países de 
destino específicos.

Figura	22.	Os	10	principais	corredores	migratórios	relacionados	com	países	da	América	Latina	
e	Caribe	em	2019

Migrantes (milhões)

América Latina e Caribe
América do Norte

0 3 6 9 12

México -
Estados Unidos da América

El Salvador -
Estados Unidos da América

Cuba -
Estados Unidos da América

República Dominicana -
Estados Unidos da América

Guatemala -
Estados Unidos da América

Venezuela (República Bolivariana)-
Colômbia

Colômbia -
 Venezuela (República Bolivariana)

Colômbia -
Estados Unidos da América

Estados Unidos da América -
México

Jamaica -
Estados Unidos da América
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota: 	 Os	corredores	representam	um	acúmulo	de	movimentos	migratórios	ao	longo	do	tempo	e	oferecem	um	apanhado	de	
como	os	padrões	de	migração	evoluíram	para	populações	nascidas	no	exterior	em	países	de	destino	específicos.

Em 2018, a República Bolivariana da Venezuela foi o maior país de origem de pedidos de asilo no mundo, com 
mais de 340 mil novos pedidos de asilo apresentados até o final do ano. Este é um aumento acentuado em 
relação a 2017, quando novos pedidos de acesso chegam a pouco mais de 100 mil. Estima-se que 3 milhões de 
venezuelanos deixaram o seu país no final de 2018 devido a vários fatores, incluindo violência, perseguição e 
crise econômica/política. Uma grande maioria dos venezuelanos deslocados para o exterior da Colômbia (cerca 
de 1 milhão). A Colômbia foi o maior país de origem de refugiados na região da América Latina e Caribe. A 
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maioria dos refugiados da Colômbia foi acolhida em países vizinhos da República Bolivariana da Venezuela 
e Equador. El Salvador foi o segundo maior país de origem de refugiados e a segunda maior fonte de novos 
pedidos de região na região, depois da República Bolivariana da Venezuela. El Salvador foi seguido pelo Haiti, 
que era a terceira maior origem de refugiados na América Latina e no Caribe no final de 2018.

Figura	23.	Os	10	países	da	América	Latina	e	Caribe	com	os	maiores	números	totais	de	
refugiados	e	requerentes	de	asilo	em	2018
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Fonte: 	 ACNUR,	n.d.

Nota: 	 “Acolhido”	se	refere	aos	refugiados	e	requerentes	de	asilo	de	outros	países	que	residem	no	país	receptor	(lado	direito	
da	figura);	“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	2018	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 se deveu a violência e conflito, não 
a desastres. A figura 24 mostra os 20 principais países da região com os maiores novos deslocamentos internos 
desencadeados por conflitos, violência e desastres. El Salvador e Colômbia registraram o maior número de 
novos deslocamentos internos na América Latina e no Caribe em 2018, com a maioria dos deslocamentos 
causados pela violência e conflito nos dois países. Houve 246 mil novos deslocamentos relacionados a conflitos 
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em El Salvador (quase 4% da população do país), enquanto a Colômbia registrou 145 mil. Com 11 mil novos 
deslocamentos devido a violência e conflito, o México registrou o terceiro maior número na região. O restante 
dos grandes deslocamentos internos na região foi causado por desastres, com o Brasil registrando o maior 
número (86 mil), seguido pela Colômbia (67 mil) e Cuba (52 mil). Embora o número de novos conflitos 
internos os deslocamentos na América Latina e no Caribe são muito mais baixos em comparação com a África, 
essas são as duas únicas regiões onde o número de novos deslocamentos devido à violência e ao conflito é 
maior do que os causados por desastres.

Figura	24.	Principais	países	da	América	Latina	e	Caribe	com	os	maiores	números	de	novos	
deslocamentos	internos	(por	desastres	e	conflitos)	em	2018
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Fonte: 	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	n.d.;	DAES	das	Naçôes	Unidas,	2017.

Notas: 	 O	termo	“novos	deslocamentos”	se	refere	ao	número	de	movimentos	de	deslocamento	ocorridos	em	2018,	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	DAES	das	Naçôes	
Unidas	2017,	e	a	porcentagem	é	apenas	para	fins	ilustrativos	relativos.
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Principais características e novidades na América Latina e Caribe

América do Sul

A turbulência política e econômica na República Bolivariana da Venezuela resultou em uma das crises 
humanitárias mais agudas do mundo, deslocando milhões de pessoas do país. Até o final de 2018, o 
número de venezuelanos deslocados no mundo havia ultrapassado 3 milhões;256 em meados de 2019, esse 
número havia subido para 4 milhões.257 A grande maioria foi acolhida em países vizinhos como Colômbia, Peru, 
Equador, Argentina, Chile e Brasil, embora um número crescente de venezuelanos também esteja se mudando 
para países da América Central e do Caribe.258 Colômbia e Peru acolheram o maior número de venezuelanos 
no final de 2018, mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, respectivamente.259 Com o colapso da economia, uma 
terrível crise econômica deixou milhões de pessoas incapazes de suprir necessidades básicas, como alimentos, 
medicamentos e suprimentos médicos. O mau estado do sistema de saúde e os crescentes níveis de desnutrição 
entre as crianças resultaram em múltiplas mortes em 2018.260 O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou 
que a hiperinflação na República Bolivariana da Venezuela alcançaria mais de 1 milhão por cento em 2018 
e aumentaria para 10 milhões de por cento em 2019.261 Além da crise econômica, a República Bolivariana 
da Venezuela está passando por uma situação política deteriorada, que envolve se dirigir contra oponentes 
políticos e a prisão de milhares de manifestantes.262 O aumento de crimes violentos no país também continua 
forçando mais pessoas a buscar proteção em outros países. Os pedidos de asilo apresentados pelos venezuelanos 
que chegam aos Estados Unidos, por exemplo, atingiram quase 28 mil no final de junho de 2018.263

A migração intrarregional na América do Sul é muito significativa, com a grande maioria dos migrantes 
internacionais atualmente se deslocando dentro da sub-região. A maioria dos migrantes em países 
como Argentina e República Bolivariana da Venezuela, os dois países com o maior número de migrantes 
internacionais na América do Sul em 2019, pertencia à sub-região.264 Os migrantes internacionais da 
Argentina eram principalmente do Paraguai, Estado Plurinacional da Bolívia e Chile, enquanto os da República 
Bolivariana da Venezuela eram em grande parte da Colômbia.265 A maior parte da população estrangeira no 
Chile também é composta principalmente por migrantes de países da América do Sul, como Peru, Argentina e 
Estado Plurinacional da Bolívia.266 Os Acordos de Residência adotados pelo Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)  
- um órgão econômico e político formado pela Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e República Bolivariana da 
Venezuela267 - desempenharam um papel significativo na melhoria da migração intrarregional de mão-de-obra, 
ao mesmo tempo em que reduzia a migração irregular dentro da sub-região.268 Esses acordos permitem que 
os cidadãos de países do MERCOSUL residam e trabalhem nos Estados-Membros por um período de dois anos, 
desde que não possuam antecedentes criminais e possam provar a cidadania.269 Como resultado, os migrantes 

256	 OIM,	2018e.
257	 ACNUR,	2019d.
258	 ACNUR,	2019a.
259	 Ibid.
260	 Escritório	do	Alto	Comissário	das	Nações	Unidas	para	os	Direitos	Humanos	(EACDH),	2018a.
261	 Werner,	2018;	Reuters,	2018.
262	 Human	Rights	Watch,	2019.
263	 ACNUR,	2019a.
264	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
265	 Ibid.
266	 Ibid.
267	 Chatzky,	2019.
268	 Acosta,	2016;	Aimsiranun,	2018.
269	 Ibid.
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com poucas ou médias qualificações em setores como agricultura, pesca e trabalho doméstico, que compõem 
a maioria dos trabalhadores migrantes na América do Sul,270 puderam se mudar e trabalhar mais livremente 
dentro da sub-região.

Milhões de sul-americanos continuam residindo fora da sub-região, enquanto ao mesmo tempo o 
número de migrantes de fora da sub-região cresce lentamente. A emigração da América do Sul está 
relacionada principalmente ao trabalho, alimentado por crises econômicas e instabilidade política nos países 
de origem.271 Os Estados Unidos são o maior país de destino dos migrantes sul-americanos, com 3,4 milhões.272 
Os países com maior número de emigrantes residentes fora da América do Sul em 2019 foram a Colômbia 
(cerca de 1,57 milhão), seguidos pelo Brasil (1,5 milhão) e Equador (cerca de 1 milhão).273 Ao mesmo tempo, 
a redução de oportunidades nos mercados de trabalho no exterior, assim como a melhoria das condições 
econômicas na sub-região, estão contribuindo para o retorno de muitos migrantes sul-americanos e uma 
diminuição na taxa de migração extrarregional.274 O número de migrantes na América do Sul de fora da sub-
região também está crescendo. Por exemplo, desde 2010, mais pessoas emigraram da União Europeia (UE) para 
a América Latina e o Caribe em geral, do que da América Latina e do Caribe para a UE.275 Muitas dessas pessoas 
não são migrantes de retorno, mas sim cidadãos da UE, principalmente da Espanha, Itália e Portugal.276 Os 
migrantes desses três países de origem representaram coletivamente uma população de mais de 800 mil 
pessoas na América do Sul em 2019.277 Um número crescente de haitianos, cubanos e dominicanos também 
migrou para a América do Sul.278

Embora localizados em países específicos, o conflito e a violência contribuem para o deslocamento e 
a migração humana na sub-região. Na Colômbia, mais de 5,7 milhões de pessoas permaneceram deslocadas 
internamente até o final de 2018 - o segundo maior número de deslocados internos do mundo.279 No mesmo 
ano, cerca de 139 mil colombianos estavam vivendo como refugiados ou em situações semelhantes a refugiados 
no exterior, uma queda de mais de 190 mil em 2017 e cerca de 300 mil em 2016.280 Havia cerca de 1 milhão 
de colombianos na República Bolivariana da Venezuela e no Equador em 2019. No entanto, quando a Colômbia 
começa a fazer a transição das cinco décadas de violência com negociações de paz no final de 2016 e 2017, a 
deterioração das condições econômicas e sociais na República Bolivariana da Venezuela está levando muitos 
colombianos a voltarem para casa.281

América Central e Caribe

A migração para o norte continua sendo uma tendência predominante na América Central, México 
e Caribe. O México continua sendo um país de origem proeminente, com milhares de pessoas emigrando 
principalmente para os Estados Unidos a cada ano. É também um país de trânsito significativo para os 
migrantes que viajam para o norte até a fronteira sul dos Estados Unidos. No entanto, em um contexto de 

270	 Aimsiranun,	2018.
271	 OIT,	2017.
272	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
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melhoria das condições econômicas e aumento dos níveis educacionais no país, assim como uma aplicação 
mais rigorosa da imigração nos Estados Unidos, o México é um país de destino cada vez mais significativo para 
migrantes internacionais, alguns dos quais podem não ter conseguido entrar nos Estados Unidos conforme 
o planejado inicialmente.282 O número total de nascidos no exterior no México aumentou de cerca de 970 
mil em 2010 para pouco mais de um milhão em 2019 - a maioria deles norte-americanos, mas também uma 
parcela cada vez maior de migrantes de outros países da América Latina e do Caribe.283 No entanto, os Estados 
Unidos são de longe o destino mais popular para os migrantes da América Central, com mais de 90% dos 
migrantes da América Central vivendo nos Estados Unidos em 2017.284 A violência e a insegurança, a pobreza 
e o reagrupamento familiar continuam sendo importantes impulsionadores da migração da América Central.285 
Os corredores regionais de migrantes envolvem nicaraguenses, panamenhos e outros centro-americanos que se 
mudam para a Costa Rica para trabalho temporário ou permanente, e os centro-americanos (principalmente de 
Honduras, Guatemala e El Salvador) que migram para Belize por causa da instabilidade e falta de oportunidades 
de emprego.286 No Caribe, os corredores intrarregionais de migrantes mais importantes incluem os haitianos 
que migram para a República Dominicana.287 Há também um número crescente de migrantes de outras regiões, 
incluindo os da África, que transitam pela América Central em direção aos Estados Unidos.288

Os fluxos irregulares de migrantes na sub-região são dinâmicos, tornando-se cada vez mais complexos 
e diversos. Durante muitos anos, os mexicanos representaram a grande maioria dos migrantes irregulares 
presos enquanto tentavam atravessar a fronteira entre Estados Unidos e México. No entanto, nos últimos 
anos, as apreensões de centro-americanos originários da região do “Triângulo Norte” da região da Guatemala, 
Honduras e El Salvador excederam às dos mexicanos na fronteira entre os Estados Unidos e o México.289 
Fugindo da violência, perseguição e pobreza, milhares de migrantes da América Central viajaram milhares 
de quilômetros em direção à fronteira México-Estados Unidos. A chamada “caravana migrante” mais recente 
começou em Honduras em outubro de 2018. Enquanto os migrantes hondurenhos avançavam em direção à 
fronteira entre Estados Unidos e México, milhares de migrantes de países como El Salvador e Guatemala se 
juntaram ao grupo. Até o final de 2018, a caravana de migrantes havia crescido para milhares de migrantes, 
muitos deles crianças.290 Vários fatores levaram as pessoas à caravana, incluindo escapar da violência em 
países como Honduras, fugir da pobreza extrema e buscar melhores oportunidades econômicas. A caravana 
de migrantes resultou em um intenso debate político nos Estados Unidos e levou o governo a enviar mais 
de 7 mil militares para a fronteira com o México.291 No início de 2019, alguns milhares de migrantes que 
conseguiram chegar à fronteira com os Estados Unidos foram presos. Alguns receberam vistos humanitários 
mexicanos, enquanto outros foram deportados ou optaram por retornar aos seus países de origem.292 Centenas 
de migrantes permanecem em Tijuana, no México. Em fevereiro de 2019, uma caravana de cubanos e haitianos, 
incluindo alguns africanos e asiáticos, entraram no Panamá vindos da Colômbia e depois chegaram ao México. 
Em uma mudança da sua política mais aberta anunciada no início de 2019, o México começou a deter migrantes 
da América Central em abril de 2019.293

282	 Dominguez-Villegas,	2019.	
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O contrabando de migrantes também é uma das principais características da sub-região, pois as pessoas 
tentam contornar os controles de fronteira na América Central e no México. Ao longo da fronteira entre 
Estados Unidos e México, as redes de contrabando são uma indústria lucrativa supervisionada por grupos 
criminosos internacionais.294 Sabe-se que os migrantes contrabandeados são frequentemente vítimas de práticas 
predatórias, que variam de demandas por subornos a sequestros e extorsões em massa.295 Os migrantes também 
foram submetidos a execução, agressão física e sexual, tortura e desaparecimento; esse é especialmente o 
caso do México, onde foi relatado que algumas redes de contrabando são frequentemente gerenciadas por 
organizações de narcotráfico.296 O contrabando de migrantes também permitiu a migração irregular dentro 
e entre países da América Central como a Guatemala, especialmente com migrantes que se deslocam para 
os Estados Unidos. Tanto os cidadãos guatemaltecos quanto os migrantes internacionais que transitam pela 
Guatemala historicamente dependem muito do contrabando, conhecido localmente como “coioterismo” (em 
espanhol, coyoterismo), para chegar aos seus destinos finais.297 Há uma crescente preocupação na América 
Latina de que os regimes de vistos sejam explorados para permitir que os migrantes entrem nos países da 
região antes de serem contrabandeados para outros destinos.298 Além disso, um número importante de pessoas 
morreu ao fazer viagens de migração irregulares pela América Central.299

As condições socioeconômicas e a violência generalizada no nível comunitário em vários países da 
América Central contribuem para a migração, notadamente de um grande número de mulheres e 
crianças. Houve um aumento significativo no número de pedidos de asilo na América Central. Os pedidos da 
América Central e do México representaram 54% de todos os pedidos de asilo nos Estados Unidos em 2017.300 
Os migrantes de El Salvador formavam a maioria dos candidatos (mais de 33 mil), seguidos pelos da Guatemala 
(cerca de 33 mil) e da República Bolivariana da Venezuela (27,5 mil).301 Houve um aumento no número de 
unidades familiares apreendidas na fronteira entre Estados Unidos e México; em 2018, cerca de 163 mil 
membros da família foram presos, representando 35% de todas as apreensões na fronteira e mais de três vezes 
o número de apreensões familiares em 2017.302 As crianças desacompanhadas continuam sendo uma parte 
significativa dos fluxos irregulares de migração, com cerca de 54 mil crianças desacompanhadas apreendidas 
na fronteira em 2018.303

A mudança climática parece ter um impacto na mobilidade humana na América Central e no Caribe, 
embora isolar os fatores ambientais da migração continua sendo uma tarefa complexa. De acordo 
com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o aumento da temperatura global está 
associado à migração externa em comunidades dependentes da agricultura.304 Em 2018, as condições de seca 
na América Central foram responsáveis por uma perda estimada de 82% nas culturas de milho e feijão em 
Honduras, colocando quase 3 milhões de pessoas em risco de insegurança alimentar.305 Em países como El 
Salvador, Guatemala e Honduras, uma grande parte da população vive em áreas rurais e depende fortemente 

294	 Sanchez,	2018.
295	 Ibid.
296	 Ibid.
297	 Velasco,	2018;	Sanchez,	2018.
298	 Ibid.
299	 OIM,	n.d.d.
300	 ACNUR,	2019a.
301	 Ibid.
302	 Bialik,	2019.
303	 Ibid.
304	 Painel	Intergovernamental	sobre	Mudanças	Climáticas	(IPCC),	2018.
305	 Palencia,	2014;	Organização	das	Nações	Unidas	para	Alimentação	e	Agricultura	(FAO),	2018b.
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da agricultura para a sua subsistência, tornando especialmente vulneráveis às mudanças ambientais, como 
as secas.306 Os efeitos das mudanças climáticas podem ter desempenhado um papel na dinâmica recente 
da migração na América Central, com um número significativo de pessoas que faziam parte da caravana, 
por exemplo, envolvidas em atividades como agricultura, silvicultura, criação de gado e pesca antes de 
embarcar na jornada para o norte.307 Enquanto isso, o Caribe está localizado em uma área altamente propensa 
a atividades sísmicas e riscos de desastres relacionados ao clima. Os países do Caribe estão entre os mais 
vulneráveis a desastres naturais e mudanças climáticas. Com uma parcela significativa da população do Caribe 
vivendo em áreas expostas ao aumento do nível do mar, os desastres recentes resultaram em deslocamento 
em larga escala e perda de vidas. O furacão Irma, por exemplo, que varreu partes do Caribe e da América do 
Norte, foi o maior evento de desastre do mundo em 2017, deslocando mais de 2 milhões de pessoas em ambas 
as regiões.308 Além da perda de vidas, o furacão deixou danos catastróficos em propriedades e infraestrutura 
em várias áreas do Caribe, incluindo Porto Rico, Cuba e as Ilhas Virgens dos Estados Unidos.309 Muitas ilhas 
do Caribe também dependem fortemente de setores como agricultura e turismo, e os desastres afetaram 
significativamente as suas economias. À medida que esses desastres aumentam em frequência e intensidade 
devido às mudanças climáticas, espera-se que os riscos para a saúde e a insegurança alimentar piorem, além 
de aumentar os danos à biodiversidade.310

A emigração para os Estados Unidos é uma característica fundamental no Caribe, estando os imigrantes 
nascidos no Caribe entre os maiores grupos do país. Os laços históricos entre o Caribe e os Estados Unidos, 
assim como a geopolítica, influenciaram significativamente a migração para o norte. Em 2017, 10% de todos 
os imigrantes nos Estados Unidos eram do Caribe, tornando-o o maior destino para migrantes do Caribe fora da 
sub-região.311 Outros destinos principais incluem Canadá, Espanha e Reino Unido. Mais de 65% dos imigrantes 
do Caribe nos Estados Unidos em 2019 vieram de apenas cinco países (Haiti, Trinidad e Tobago, Cuba, Jamaica 
e República Dominicana), com a maioria deles vindo de Cuba.312 O aumento da população cubana nos Estados 
Unidos, após meados da década de 1960, foi em grande parte impulsionada por duas leis que ofereciam 
tratamento exclusivo aos imigrantes de Cuba: a Lei de Ajuste Cubano de 1966 e os Acordos de Migração Estados 
Unidos-Cuba de 1994 e 1995, que possibilitaram aos cubanos (que haviam chegado aos Estados Unidos por 
terra) para obter residência permanente depois de morar no país por um ano. Isso passou a ser conhecido 
como política de “pé molhado, pé seco”.313

América do Norte314

A migração na América do Norte é dominada pela migração para a região. Como mostra a figura 25, mais de 
58,6 milhões de migrantes residiam na América do Norte de várias regiões em 2019. Este número aumentou 
cerca de 3 milhões desde 2015, quando viviam na região cerca de 55,6 milhões de migrantes. O maior grupo 
era da América Latina e do Caribe (26,6 milhões), seguido pela Ásia (17,4 milhões) e Europa (7 milhões). Nos 

306	 Comissão	Econômica	para	a	América	Latina	e	o	Caribe	(CEPAL)	2019.
307	 OIM,	2018f.
308	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	2018a.
309	 Ibid.
310	 Otker-Robe,	2019.
311	 Zong	e	Batalova,	2019.	
312	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
313	 Comissão	Econômica	para	a	América	Latina	e	o	Caribe	(CEPAL),	Organização	das	Nações	Unidas	e	OIM,	2017;	Zong	e	Batalova,	2019.
314	 Ver	Apêndice	A	para	detalhes	sobre	a	composição	da	América	do	Norte.



119RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE MIGRAÇÃO 2020

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 dominante, mais migrantes nascidos na América do Norte 
viviam fora da região (cerca de 3 milhões) do que haviam se mudado para outros lugares dentro da região 
(1,4 milhão).

Figura	25.	Migrantes	para,	dentro	e	da	América	do	Norte	1990–2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota: 	 “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	(por	exemplo,	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	(por	exemplo,	na	Europa	ou	na	África).
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A figura 26 mostra os 20 países da América do Norte com as maiores variações proporcionais da população entre 
2009 e 2019. As mudanças populacionais no Canadá e nos Estados Unidos foram em termos de crescimento, 
com o Canadá experimentando a maior mudança no tamanho da sua população na última década (11%). A 
população dos Estados Unidos também se expandiu durante o mesmo período, aumentando em cerca de 7%. 
No Canadá, as recentes mudanças populacionais foram em grande parte impulsionadas pela imigração, que 
continua sendo o principal fator de crescimento populacional no país.

Figura	26:	Países	da	América	do	Norte	com	as	maiores	variações	 
proporcionais	da	população	entre	2009	e	2019

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Estados Unidos da América

Canadá

Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota: 	 É	importante	observar	que	as	maiores	mudanças	proporcionais	da	população	de	2007	a	2019	tendem	a	ocorrer	em	
países	com	populações	relativamente	menores.

Em 2019, os Estados Unidos tiveram a maior população de estrangeiros do mundo, enquanto o Canadá teve a 
oitava maior. Mais de 86% da população nascida no exterior da região vivia nos Estados Unidos. Como mostra 
a figura 27, a parcela da população total do Canadá nascida no exterior (acima de 21%) foi consideravelmente 
maior do que nos Estados Unidos em 2019 (15%). O Canadá também teve uma parcela maior dos seus cidadãos 
que emigraram (como uma porcentagem da população total em casa) em comparação com os Estados Unidos.

Figura	27.	Principais	países	de	migração	na	América	do	Norte	 
com	os	maiores	números	de	migrantes	em	2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota 1: 	O	tamanho	da	população	usado	para	calcular	a	porcentagem	de	imigrantes	e	emigrantes	se	baseia	na	população	total	
de	residentes	do	DAES	das	Naçôes	Unidas	no	país,	que	inclui	populações	nascidas	no	exterior.

Nota 2: 	“Imigrante”	se	refere	a	migrantes	que	nasceram	no	exterior	que	residem	no	país.	“Emigrante”	se	refere	a	pessoas	que	
nasceram	no	país	que	residiam	fora	do	seu	país	de	nascimento	em	2019.
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A figura 28 mostra os 10 principais corredores de migração que envolvem países norte-americanos representando 
um acúmulo de movimentos migratórios ao longo do tempo e oferece um apanhado de como os padrões de 
migração evoluíram para populações nascidas no exterior significativas em países de destino específicos. 
Os maiores corredores de migrantes da América do Norte envolvem migrantes da Ásia ou da América Latina 
e do Caribe para os Estados Unidos. Os migrantes nascidos no México formam o maior grupo de migrantes, 
com mais de 11 milhões vivendo nos Estados Unidos em 2019. Os seguintes grandes corredores de migração 
envolvem países asiáticos populosos, incluindo China, Índia e Filipinas. Alguns dos outros grandes corredores 
migratórios do Vietnã, República da Coreia e Cuba para os Estados Unidos cresceram rapidamente após conflitos 
ou mudanças políticas nos países de origem há muitos anos.

Figura	28.	Os	10	principais	corredores	migratórios	relacionados	 
com	países	da	América	do	Norte	em	2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota: 	 Os	corredores	representam	um	acúmulo	de	movimentos	migratórios	ao	longo	do	tempo	e	oferecem	um	apanhado	de	
como	os	padrões	de	migração	evoluíram	para	populações	nascidas	no	exterior	em	países	de	destino	específicos.

Os Estados Unidos receberam mais de 1 milhão de refugiados e requerentes de asilo em 2018. Como mostra 
a figura 29, a maioria (mais de 700 mil) eram requerentes de asilo. Os Estados Unidos também continuaram 
sendo o maior destinatário de novos pedidos de asilo no mundo em 2018 (mais de 250 mil), embora isso tenha 
diminuído em relação a 2017, quando os pedidos de asilo ultrapassaram os 300 mil. Os requerentes de asilo nos 
Estados Unidos vieram de uma vasta gama de países; no entanto, as maiores populações eram de El Salvador, 
Guatemala, República Bolivariana da Venezuela e Honduras. O Canadá também abriga um grande número 
de refugiados e requerentes de asilo. Em 2018, o Canadá recebeu mais de 190 mil refugiados e requerentes 
de asilo, um aumento em relação a 2017, quando o país recebeu cerca de 150 mil. Mudanças recentes no 
reassentamento de refugiados nos Estados Unidos e Canadá são discutidas na seção “Principais recursos e 
desenvolvimentos na América do Norte” abaixo.



122 Migração e migrantes: Características e novidades regionais

Figura	29.	Número	de	refugiados	e	requerentes	de	asilo	acolhidos	em	países	da	América	do	
Norte	e	originários	desses	países	no	2018
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Fonte: 	 ACNUR,	n.d.

Nota: 	 “Acolhido”	se	refere	aos	refugiados	e	requerentes	de	asilo	de	outros	países	que	residem	no	país	receptor	(lado	direito	
da	figura);	“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 foram causados por desastres (figura 30). Os 
Estados Unidos registraram o maior número, com mais de 1,2 milhão de pessoas deslocadas como resultado de 
dois grandes furacões e incêndios florestais. A escala de deslocamento no resto da América do Norte foi muito 
menor em comparação com os Estados Unidos; o Canadá, por exemplo, registrou 19 mil novos deslocamentos 
em 2018. O número de novos deslocamentos internos devido a desastres na América do Norte ficou atrás 
apenas da Ásia, que sofreu mais deslocamentos causados por desastres do que conflitos (ver figura 12).

Figura	30:	Os	principais	países	da	América	do	Norte	com	os	maiores	números	de	novos	
deslocamentos	internos	(por	desastres	e	conflitos)	em	2018
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Fonte: 	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	n.d.;	DAES	das	Naçôes	Unidas,	2017.

Notas: 	 O	termo	“novos	deslocamentos”	se	refere	ao	número	de	movimentos	de	deslocamento	ocorridos	em	2018,	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	DAES	das	Naçôes	
Unidas,	e	a	porcentagem	é	apenas	para	fins	ilustrativos	relativos.
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Principais características e novidades na América do Norte

As tendências de migração nos Estados Unidos são caracterizadas por altos níveis de imigração, 
principalmente da América Latina e da Ásia, embora a demografia de migrantes internacionais 
continue evoluindo. A população nascida no exterior dos Estados Unidos aumentou 5% de 2015 a 2019, 
atingindo quase 51 milhões de pessoas.315 A partir de 2019, os migrantes nascidos no México ainda eram de 
longe a maior população nascida no exterior que vive nos Estados Unidos, em pouco mais de 12,4 milhões, 
representando cerca de 22,7% do número total de imigrantes nos Estados Unidos.316 No entanto, enquanto os 
mexicanos historicamente representavam os maiores fluxos de migrantes para os Estados Unidos (pelo menos 
desde 1970), os números caíram nos últimos anos.317 Os recém-chegados vieram principalmente da Ásia - em 
particular da Índia, China e Filipinas - e de outros países da América Latina e do Caribe, como República 
Dominicana, Cuba e El Salvador.318 Em 2019, a China foi a origem do segundo maior número de imigrantes 
para os Estados Unidos e a Ásia deve se tornar a maior região de origem até 2055.319 A maior via de imigração 
para os asiáticos a classificação para os Estados Unidos é através de vistos patrocinados pela família,320 embora 
muitos também sejam estudantes; havia mais de 360 mil estudantes internacionais chineses nos Estados 
Unidos no ano acadêmico 2017/2018.321

As populações migrantes no Canadá continuam aumentando, representando uma porcentagem 
crescente da população total do país. Em 2000, as pessoas nascidas no exterior representavam cerca de 18% 
da população total do Canadá, aumentando para quase 19% em 2005, cerca de 20% em 2010 e mais de 21% 
em 2019.322 No entanto, enquanto as populações migrantes no Canadá se originaram principalmente de países 
europeus no passado, a composição da população estrangeira do país mudou para incluir grandes populações 
de migrantes de países asiáticos. Por exemplo, em 2000, o maior país de origem de migrantes internacionais 
no Canadá era o Reino Unido (608 mil), seguido pela China (412 mil), Índia (319 mil) e Itália (315 mil). Até 
2019, a Índia e a China haviam ultrapassado o Reino Unido como os dois maiores países de origem, com cerca 
de 709 mil e quase 700 mil migrantes, respectivamente.323 Outros países asiáticos, como a República Islâmica 
do Irã, também figuravam entre as 10 maiores populações do total de 7,9 milhões de pessoas nascidas no 
exterior em 2019 que residem no Canadá.324 Em 2017, o Canadá admitiu mais de 286 mil novos residentes 
permanentes, com Índia, Filipinas e China representando os três principais países de origem.325

Estima-se que o número de migrantes irregulares nos Estados Unidos seja inferior ao de uma década 
atrás, mas permanece muito maior quando comparado ao Canadá. Um número estimado de 10,5 milhões 
de migrantes irregulares viviam nos Estados Unidos em 2017, representando 3,2% da população total.326

315	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
316	 Ibid.
317	 Zong,	Batalova	e	Burrows,	2019.	
318	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
319	 319	Radford,	2019;	DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
320	 Malik,	2015.
321	 Instituto	Internacional	de	Educação	(IIE),	2018.
322	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
323	 Ibid.
324	 Ibid.
325	 Departamento	Federal	de	Imigração,	Refugiados	e	Cidadania	do	Canadá	(IRCC),	2018.
326	 Krogstad,	Passel	e	Cohn,	2019.
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de migrantes irregulares vem diminuindo, caindo de 12,2 milhões em 2007.327 Pela primeira vez, os mexicanos 
representavam menos da metade (47%) de todos os migrantes sem documentos nos Estados Unidos.328 O 
número de migrantes irregulares da América Central - a maioria de os países do Triângulo do Norte formado 
por El Salvador, Guatemala e Honduras - aumentaram de 1,5 milhão em 2007 para 1,9 milhão em 2017.329 Um 
número significativo de migrantes adultos irregulares nos Estados Unidos não é recém-chegado; mais de 65% 
dos adultos em 2017 viviam nos Estados Unidos há mais de 10 anos.330 Os migrantes irregulares podem entrar 
no país sem autorização; no entanto, um grande número é o período de permanência de vistos que entrou 
inicialmente nos Estados Unidos de maneira regular. No ano fiscal de 2018, por exemplo, havia mais de 600 mil 
estrangeiros que permaneceram nos Estados Unidos com o visto vencido.331 O Canadá também tem um número 
significativo de migrantes irregulares, embora as estimativas variem amplamente e os números precisos sejam 
difíceis de estabelecer. No entanto, nos dois anos anteriores a junho de 2019, mais de 45 mil migrantes teriam 
atravessado o Canadá de maneira irregular.332

Os Estados Unidos e o Canadá reassentaram um número importante de refugiados, representando os 
dois maiores países de reassentamento do mundo. Em 2018, o Canadá reassentou mais refugiados do que 
os Estados Unidos, a primeira vez que os Estados Unidos não assumiram a liderança a nível global. Dos 92,4 mil 
refugiados reassentados em todo o mundo em 2018, o Canadá admitiu cerca de 28 mil, enquanto os Estados 
Unidos receberam pouco menos de 23 mil.333 O número de refugiados reassentados nos Estados Unidos diminuiu 
nos últimos dois anos; em 2016, por exemplo, os Estados Unidos admitiram quase 100 mil refugiados.334 Esse 
número caiu drasticamente para 33 mil no ano seguinte.335 Também houve um aumento significativo no número 
de cidadãos dos Estados Unidos que solicitam asilo no Canadá desde 2016. Somente em 2017, mais de 2,5 
mil cidadãos dos Estados Unidos solicitaram asilo no Canadá,336 seis vezes o número de solicitações em 2016 
e o maior número já registrado desde que a Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) começou a 
informar o número de requerentes de asilo de cidadãos há mais de duas décadas.337 A maioria das solicitações dos 
cidadãos dos Estados Unidos foram feitas por filhos de pais sem residência nesse país.338

As políticas de imigração nos Estados Unidos endureceram, diminuindo a entrada de imigrantes e as 
entradas humanitárias. Por exemplo, em 2018, as emissões gerais de vistos para imigrantes e não imigrantes 
caíram pelo segundo ano consecutivo.339 Mais de 10 milhões de vistos de não imigrante foram emitidos em 
2016; até o final de 2018, esse número havia caído para pouco mais de 9 milhões. A proibição de viagem 
dos Estados Unidos - que entrou em vigor em janeiro de 2017 e incluía originalmente cidadãos do Iêmen, 
Iraque, Líbia, República Árabe da Síria, República Islâmica do Irã, Somália e Sudão - contribuiu para uma 
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redução no número de imigrantes e visitantes que entram nos Estados Unidos. Depois que foi contestado em 
tribunal, a revisão da proibição de viagens, que adicionou mais nomes à lista de países proibidos, entrou em 
vigor em setembro de 2017. Incluía o Chade, Iêmen, Líbia, República Bolivariana da Venezuela, República 
Islâmica do Irã, República Popular Democrática da Coreia e Somália, embora o Chade tenha sido removido 
mais tarde da lista.340 A mudança mais controversa começou em junho de 2018, quando o governo fez entrar 
em vigor a chamada “política de tolerância zero”, aplicável aos migrantes, incluindo as famílias que procuram 
asilo que atravessam a fronteira dos Estados Unidos sem documentação. A política deveria servir como um 
impedimento punitivo para a passagem irregular das fronteiras,341 e a sua implementação levou à separação de 
mais de 2,6 mil crianças dos pais,342 mas os protestos públicos que se seguiram obrigaram o governo a reverter 
rapidamente o curso. Políticas de imigração mais rígidas surgiram da retórica generalizada anti-imigrantes, 
que procurou caracterizar os migrantes como perigos e drenos para a sociedade norte-americana; as teorias da 
conspiração sobre imigração também foram generalizadas, criando uma atmosfera de desconfiança e medo.343 
Uma pesquisa de 2018 descobriu que mais da metade dos cidadãos dos Estados Unidos acreditava que o seu 
governo estava ocultando informações sobre o custo real da imigração para a sociedade e os contribuintes.344 
Os dados também revelam que o número de crimes de ódio nos Estados Unidos aumentou em 2017, com muitas 
vítimas alvejadas por causa da sua raça ou etnia.345

À medida que as políticas de imigração se tornam mais restritivas em nível nacional, as “cidades-
santuários” nos Estados Unidos intervêm, oferecendo proteção a migrantes sem documentos cujo 
status os coloca em risco de serem detidos ou deportados. Embora o conceito de cidades-santuário exista 
em outras partes do mundo, é mais comumente aplicado nos Estados Unidos, onde muitas jurisdições locais 
- como cidades, condados ou Estados - desafiam abertamente as leis nacionais de imigração346 e aprovaram 
uma legislação destinada a na proteção de residentes indocumentados.347 Em 2018, a Califórnia - o estado 
mais populoso dos Estados Unidos e com o maior número de migrantes indocumentados - assinou medidas 
legais estaduais que limitam a cooperação policial local com as autoridades federais na imigração e gerou 
reação das autoridades federais, incluindo tentativas de punir jurisdições que não cumprem as leis federais 
de imigração.348,349

Oceania350

Em 2019, cerca de 7,7 milhões de migrantes internacionais de fora da Oceania estavam vivendo na região. 
Como mostra a figura 31, a população de migrantes nascidos no exterior era composta principalmente por 
pessoas da Ásia (49%) e da Europa (38%). Nos últimos 30 anos, o grupo de migrantes asiáticos cresceu, 
enquanto o número de europeus permaneceu estável.

340	 Chishti	e	Bolter,	2019.
341	 Escritório	do	Alto	Comissário	das	Nações	Unidas	para	os	Direitos	Humanos	(EACDH),	2018b.
342	 Mittelstadt,	2018;	Shapiro	e	Sharma,	2018.
343	 Gaston	e	Uscinski,	2018.
344	 Ibid.
345	 Departamento	Federal	de	Investigação	(FBI),	2018.
346	 Duncan	e	Popp,	2017.
347	 Bauder,	2016.
348	 Raphelson,	Hobson	e	Bentley,	2018.
349	 Chishti	e	Bolter,	2019.
350	 Ver	Apêndice	A	para	detalhes	sobre	a	composição	da	Oceania.
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De todas as seis regiões do mundo, a Oceania teve o menor número de migrantes fora da sua região em 2019, 
em parte um reflexo do baixo tamanho total da população da região, embora tenha havido um aumento no 
número deles nos últimos 30 anos. A maioria dos nascidos na Oceania que residia fora da região residia na 
Europa e na América do Norte.

Figura	31.	Migrantes	para,	dentro	e	da	Oceania	1990–2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota: 	 “Migrantes	para	a	Oceania”	se	refere	a	migrantes	residentes	na	região	(ou	seja,	Oceania)	que	nasceram	em	uma	das	
outras	regiões	(por	exemplo,	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	(por	exemplo,	na	Europa	ou	na	Ásia).
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Vários países da Oceania sofreram mudanças significativas no tamanho das suas populações na última década. 
As maiores mudanças, como mostrado na figura 32, ocorreram em Vanuatu e Ilhas Salomão, cujas populações 
aumentaram cerca de 30% entre 2009 e 2019. A mudança da população no resto dos países também ocorreu 
em termos de crescimento.

Figura	32.	Países	da	Oceania	com	as	maiores	variações	proporcionais	da	população	 
entre	2009	e	2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019c.

Nota: 	 É	importante	observar	que	as	maiores	mudanças	proporcionais	da	população	de	2009	a	2019	tendem	a	ocorrer	em	
países	com	populações	relativamente	menores.

A grande maioria dos migrantes internacionais na Oceania vivia na Austrália ou na Nova Zelândia (figura 33). 
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, em menor grau, 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 29% e 22%, respectivamente.
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Figura	33.	Países	da	Oceania	com	os	maiores	números	de	migrantes	em	2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota 1: 	O	tamanho	da	população	usado	para	calcular	a	porcentagem	de	imigrantes	e	emigrantes	se	baseia	na	população	total	
de	residentes	do	DAES	das	Naçôes	Unidas	no	país,	que	inclui	populações	nascidas	no	exterior.

Nota 2: 	“Imigrante”	se	refere	a	migrantes	que	nasceram	no	exterior	que	residem	no	país.	“Emigrante”	se	refere	a	pessoas	que	
nasceram	no	país	que	residiam	fora	do	seu	país	de	nascimento	em	2019.

A figura 34, com os 10 principais corredores de migração que envolvem países oceânicos, mostra um acúmulo 
de movimentos migratórios ao longo do tempo e oferece um apanhado de como os padrões de migração 
evoluíram para populações nascidas no exterior em países de destino específicos. Oito dos dez principais 
corredores de migração da região envolvem migrantes para a Austrália, sendo o maior deles migrantes do 
Reino Unido. Estes corredores maiores também incluem migrantes de vários países fora da Oceania - incluindo 
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China, Índia, Vietnã e Filipinas - muitos dos quais experimentaram um rápido crescimento populacional nas 
últimas décadas. Os migrantes da Oceania eram mais propensos a acabar na região do que em outras regiões. 
Por exemplo, a Nova Zelândia tinha altas quotas de migrantes no exterior, com a grande maioria residindo na 
Austrália.

Figura	34.	Os	10	principais	corredores	migratórios	relacionados	 
com	países	da	Oceania	em	2019
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Fonte: 	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.

Nota: 	 Os	corredores	representam	um	acúmulo	de	movimentos	migratórios	ao	longo	do	tempo	e	oferecem	um	apanhado	de	
como	os	padrões	de	migração	evoluíram	para	populações	nascidas	no	exterior	em	países	de	destino	específicos.

Em 2018, a Oceania recebeu um pouco mais de 126 mil de refugiados e requerentes de asilo. A Austrália foi o 
maior país acolhedores da região, seguida pela Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. A maioria dos refugiados 
nesses países é originária da Ásia, como indonésios na Papua Nova Guiné ou afegãos e iranianos na Austrália. 
A nível global, havia cerca de 3 mil refugiados e requerentes de asilo de países da região da Oceania em 2018.
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Figura	35.	Número	de	refugiados	e	requerentes	de	asilo	acolhidos	em	países	da	Oceania	e	
originários	desses	países	no	2018
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Fonte: 	 ACNUR,	n.d.

Nota: 	 “Acolhido”	se	refere	aos	refugiados	e	requerentes	de	asilo	de	outros	países	que	residem	no	país	receptor	(lado	direito	
da	figura);	“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	2018	e	é	calculado	combinando	refugiados	e	requerentes	de	asilo	
nos	países	e	provenientes	destes.

A maioria dos novos deslocamentos internos na Oceania em 2018 resultou ser uma consequência de desastres, 
não de conflitos (ver figura 36). A Papua Nova Guiné registrou o maior número de deslocamentos internos de 
desastres (61 mil), que foram em grande parte desencadeados por um terremoto. Outros grandes deslocamentos 
associados a desastres foram registrados nas Ilhas Marianas do Norte (14 mil), Vanuatu (13 mil) e Austrália 
(11 mil). A atividade vulcânica levou à maioria dos deslocamentos internos em Vanuatu, enquanto na Austrália, 
os incêndios florestais foram responsáveis pela maioria dos deslocamentos registrados em 2018. Com 360 
novos deslocamentos de conflito, a Papua Nova Guiné foi o único país da Oceania que sofreu deslocamentos 
causados por violência e conflito.
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Figura	36.	Principais	países	da	Oceania	com	os	maiores	números	de	novos	deslocamentos	
internos	(por	desastres	e	conflitos)	em	2018
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Fonte: 	 Centro	de	Monitoramento	de	Deslocamento	Interno	(IDMC),	n.d..;	DAES	das	Naçôes	Unidas,	2017.

Notas: 	 O	termo	“novos	deslocamentos”	se	refere	ao	número	de	movimentos	de	deslocamento	ocorridos	em	2018,	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	DAES	das	Naçôes	
Unidas	2017,	e	a	porcentagem	é	apenas	para	fins	ilustrativos	relativos.

Principais características e novidades na Oceania

A migração líquida anual para a Nova Zelândia e a Austrália diminuiu. No ano que terminou em novembro de 
2018, a Nova Zelândia teve uma migração líquida de pouco mais de 51 mil, um pouco abaixo dos 52 mil no 
ano que termina em dezembro de 2017;351 as estimativas para a migração líquida da Austrália para o exterior 
no ano que termina em junho de 2018 foram de 237,2 mil pessoas, uma queda de 10% em relação ao ano 
encerrado em junho de 2017.352 As regiões onde nascem migrantes para a Austrália mudaram nos últimos 
anos; desde 2014, o maior número de imigrantes veio da Ásia, em oposição às regiões de origem tradicionais, 
incluindo a Oceania e a Europa.353 Por exemplo, o número de chegadas de migrantes do sul e do centro da 
Ásia já superou as do noroeste da Europa e da Oceania.354 Em 2019, 30% da população nascida no exterior da 
Austrália nasceu no exterior, em comparação com 21,3% no Canadá e 15,4% nos Estados Unidos.355 O Reino 
Unido é o principal país de origem dos migrantes na Nova Zelândia há décadas, com um aumento notável no 
número de migrantes asiáticos, principalmente da China e da Índia, assim como uma população considerável 

351	 Estatísticas,	Nova	Zelândia,	2019.
352	 Agência	Australiana	de	Estatística,	2019.
353	 Ibid.
354	 Ibid.
355	 DAES	das	Naçôes	Unidas,	2019a.
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de pessoas das Ilhas do Pacífico, incluindo Fiji, Samoa e Tonga.356 Em 2017, a população nascida no exterior 
da Nova Zelândia constituiu quase 23% da população total do país.357 Na Austrália e na Nova Zelândia, há 
um número significativo de trabalhadores temporários. Mais de 209 mil pessoas receberam vistos de trabalho 
na Nova Zelândia em 2016/2017, um aumento de 9% em relação a 2015/2016.358 O maior país de origem dos 
trabalhadores migrantes temporários na Nova Zelândia foi a Índia em 2016/2017, seguida pelo Reino Unido, 
China e Alemanha.359 Ambos os países também atraem um grande número de estudantes internacionais. O 
número de estudantes internacionais aumentou desde 2012 na Austrália, atingindo um recorde de quase 
700 mil em 2018,360 enquanto que havia mais de 91 mil portadores de visto de estudante na Nova Zelândia no 
ano de 2016/2017, sendo a maioria dos estudantes principalmente da China e da Índia.361

Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia participam do reassentamento de refugiados. O programa 
de reassentamento de refugiados da Austrália é o terceiro maior do mundo, com quase 13 mil refugiados 
reassentados no país em 2018.362 No Programa Humanitário da Austrália, outros 12 mil lugares humanitários 
foram disponibilizados em 2015 para pessoas deslocadas por conflitos na República Árabe da Síria e no Iraque.363 
O número de vagas no Programa Humanitário da Austrália subiu para 16.250 em 2017/2018 e era esperado 
um aumento ainda maior para 18.750 vagas de 2018 a 2019.364 A política da Austrália é transferir aqueles que 
chegam irregularmente de barco como requerentes de asilo para centros de processamento offshore na Ilha de 
Manus, Papua Nova Guiné e Nauru.365 Em julho de 2013, a Austrália também anunciou que todas as pessoas 
que chegassem de barco e que precisassem de proteção internacional não seriam reassentadas na Austrália.366 
Como parte de um acordo bilateral de reassentamento de 2016 entre os Estados Unidos e a Austrália, os 
Estados Unidos concordaram em reinstalar até 1,2 mil refugiados de Nauru e da Ilha de Manus (Papua-Nova 
Guiné).367 No início de 2019, apenas cerca de 500 refugiados desses centros de processamento offshore haviam 
sido reassentados nos Estados Unidos segundo o acordo.368 Ao mesmo tempo, cerca de 1.000 daqueles que 
foram transferidos para a Ilha de Manus e Nauru permanecem lá, alguns dos quais estavam passando por sérias 
necessidades de saúde física e mental.369 A Nova Zelândia também é um país de reassentamento de refugiados, 
reassentando mil refugiados anualmente por meio do seu Programa de Quotas para Refugiados.370 Isso também 
inclui 250 lugares especificamente definidos para refugiados sírios em 2016/2017 e 2017/2018.371 A Nova 
Zelândia também estabeleceu uma cota adicional de 300 vagas por ano que permite que membros da família 
estendida de refugiados na Nova Zelândia solicitem residência permanente.372

356	 Ibid.
357	 Ibid.
358	 Ministério	de	Negócio,	Inovação	e	Emprego	da	Nova	Zelândia,	2018.	
359	 Ibid.
360	 Departamento	Australiana	de	Educação	e	Treinamento,	2018.
361	 Ministério	de	Negócio,	Inovação	e	Emprego	da	Nova	Zelândia,	2018.	
362	 ACNUR,	2019a.
363	 Departamento	Australiano	de	Serviços	Sociais,	2019.
364	 Ibid.
365	 Conselho	de	Refugiados	da	Austrália,	2017.
366	 Ibid.
367	 Centro	Andrew	e	Renata	Kaldor	para	o	Direito	Internacional	dos	Refugiados,	2019.	
368	 Davidson,	2019.
369	 ACNUR,	2019e.
370	 Imigração	Nova	Zelândia,	n.d.
371	 ACNUR,	2018b.
372	 Ibid.
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Os desafios econômicos influenciam a emigração dos países das ilhas do Pacífico. Muitas ilhas do Pacífico 
continuam enfrentando desafios persistentes relacionados à pobreza e à desigualdade. O crescimento econômico 
das ilhas também foi prejudicado pelo afastamento ou pelas vastas distâncias entre eles e mercados maiores, 
recursos naturais limitados e economias de base restrita.373 Além disso, a sub-região está passando por um 
momento com uma “grande quantidade de jovens”, com 70% da população nas Ilhas Salomão, por exemplo, 
com menos de 34 anos.374 Isso resultou em um número significativo de jovens lutando contra o desemprego, 
levando a um alto grau de emigração laboral. Desde 2007, os esquemas de migração sazonal de mão-de-obra 
têm ajudado a aliviar a escassez de mão-de-obra nas ilhas do Pacífico, com o estabelecimento do regime 
de empregador sazonal reconhecido da Nova Zelândia e do programa de trabalhador sazonal da Austrália 
em 2012, que visa atender às necessidades de trabalho, principalmente nas indústrias de horticultura e 
viticultura.375 Mais de 9,6 mil pessoas das ilhas do Pacífico receberam vistos no regime de empregador sazonal 
reconhecido da Nova Zelândia durante a temporada 2017/2018 e mais de 8 mil no programa de trabalhador 
sazonal da Austrália durante a mesma temporada.376 Em 2018, um novo esquema de trabalho, o Pacific Labor 
Scheme (PLS), foi criado para preencher as lacunas nos empregos de baixa e média qualificação nas áreas rural 
e regional da Austrália.377 É importante ressaltar que, enquanto a Austrália e a Nova Zelândia continuam sendo 
os principais destinos dos trabalhadores migrantes das ilhas do Pacífico, a emigração de trabalho diversificado 
dessas ilhas, com cidadãos de Fiji e Tonga, por exemplo, cada vez mais se mudando para países como Japão.378

A mudança e a degradação ambiental também estão entre o conjunto de fatores que influenciam a 
migração de muitas ilhas do Pacífico. A região do Pacífico é extremamente vulnerável a riscos naturais, 
alguns dos quais estão relacionados às mudanças climáticas. A vulnerabilidade às mudanças climáticas e à 
migração associada a esta, ao deslocamento e à realocação planejada varia entre os países e territórios das 
ilhas do Pacífico. Metade da população de Kiribati e Tuvalu vive em áreas urbanas superlotadas, em atóis de 
faixas estreitas de coral, com acesso limitado a água e terra.379 O aumento incremental do nível do mar, a 
intrusão de água salgada e a seca são fatores importantes, entre outros, afetando as decisões das pessoas em 
migrar na região, tanto interna quanto internacionalmente.380 Nesse contexto, também cresce a discussão 
sobre a necessidade de realocação planejada de grupos e comunidades.381 Por exemplo, Kiribati, um dos Estados 
mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, promoveu a política “Migração com Dignidade” como 
uma medida de adaptação a longo prazo.382 A política visa facilitar a migração permanente e temporária de 
mão-de-obra de forma voluntária, como forma de lidar com os efeitos das mudanças climáticas.383 Enquanto 
isso, o governo de Fiji realocou pessoas de várias aldeias costeiras que foram identificadas como altamente 
vulneráveis aos impactos das mudanças e degradação ambiental.384

373	 Banco	Mundial,	2019b.	
374	 Vanderwey,	2019.
375	 OIT,	2019.
376	 Ibid.
377	 Departamento	Australiano	de	Educação	e	Treinamento,	2019.	
378	 Ibid.
379	 Curtain	et al.,	2016.
380	 Comissão	Econômica	e	Social	para	a	Ásia	e	o	Pacífico	(ESCAP),	2015.
381	 Ver,	por	exemplo,	Universidade	de	Georgetown,	n.d.,	para	uma	variedade	de	recursos	sobre	realocação	planejada.	
382	 Farbotko,	2018;	Curtain	e	Dornan,	2019.
383	 Ibid.
384	 Ibid.
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Conclusão

Este capítulo se baseou em uma ampla gama de estatísticas e informações para dar visões gerais regionais da 
migração internacional em todo o mundo, com ênfase nas mudanças ocorridas nos anos civis de 2017 e 2018 
(e com base em material publicado até o final de junho de 2019). O capítulo se concentrou em seis grandes 
regiões do mundo (África, Ásia, Europa, América Latina e Caribe, América do Norte e Oceania) e proporcionou 
uma discussão sobre questões-chaves e desenvolvimentos recentes no nível sub-regional.

No geral, e como é destacado pelos gráficos apresentados em nível regional, há aspectos geográficos claros para 
a migração e o deslocamento. Uma rápida varredura das figuras do capítulo mostra visualmente as diferenças 
significativas nos padrões de migração entre regiões: a migração na África tem sido predominantemente 
intrarregional (de um país africano para outro), com a migração também ocorrendo para outras regiões do 
mundo (de países africanos para não africanos), enquanto que na América Latina e no Caribe a migração é 
dominada pela emigração para outras regiões do mundo, em especial a América do Norte, com a migração 
intrarregional desempenhando um papel mais limitado.

A adição de dois gráficos regionais nesta edição do Relatório Mundial sobre Migrações - um sobre a mudança 
de população ao longo de uma década e outro sobre os novos deslocamentos internos para 2018 - destaca e 
reforça algumas dinâmicas interessantes em nível regional. Por exemplo, podemos ver que, embora a mudança 
proporcional mais significativa da população na última década tenha sido principalmente em termos de 
crescimento, partes da Europa sofreram um declínio significativo da população; isso é excepcional em todo o 
mundo, não havendo nenhuma outra região com esses resultados. A curiosa anomalia do declínio da população, 
as tendências de longo prazo da emigração, o envelhecimento da população e a hostilidade em relação à 
imigração levantam uma série de questões políticas estratégicas que alguns países europeus provavelmente 
enfrentarão nos próximos anos. Ao mesmo tempo, estão sendo enfrentados desafios demográficos em outras 
partes do mundo, inclusive em vários países do norte da Ásia, que estão reavaliando as suas abordagens à 
imigração com um olhar atento aos mercados de trabalho, atendendo às principais ocupações e necessidades 
setoriais e se preparando para as populações idosas. A adição dos novos gráficos de deslocamento interno 
destaca as diferenças gritantes entre deslocamento relacionado a conflito e deslocamento de desastre a nível 
global, com fortes variações evidentes no nível regional.

No nível sub-regional, podemos ver que os principais recursos podem permanecer praticamente os mesmos de 
ano para ano, com apenas mudanças incrementais evidentes. No entanto, é na análise dos desenvolvimentos 
recentes que podemos ver mudanças substanciais ocorrendo em algumas áreas do mundo. Em parte, essa 
mudança se deve a “eventos” significativos de migração, como a saída em larga escala de pessoas da República 
Bolivariana da Venezuela ou o deslocamento em massa de refugiados de etnia rohingya de Myanmar. Também 
estamos vendo mudanças ocorrendo na governança da migração, pois as sub-regiões sofrem mudanças nos 
padrões de migração e nas mudanças populacionais subjacentes. No norte da Ásia, por exemplo, a China 
estabeleceu a sua primeira agência de imigração, reunindo funções de várias agências em uma única autoridade 
consolidada. Enquanto isso, a República da Coreia experimentou grandes chegadas de requerentes de refúgio 
vindos do Oriente Médio que não eram vistos anteriormente, provocando um intenso debate público sobre 
questões políticas relacionadas.
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As diferenças e complexidades regionais, assim como os desenvolvimentos recentes, oferecem uma perspectiva 
importante para a compreensão da migração. Com frequência, lemos e ouvimos sobre a migração de uma 
perspectiva nacional, mais comumente nos últimos tempos, retratada como uma questão política interna 
(negativa) crítica. Mas esse foco dominante pode mascarar a realidade de que os padrões e processos de 
migração estão intimamente ligados à geografia e que os principais recursos regionais desenvolvidos ao longo 
de décadas, senão séculos, continuam desempenhando um papel central em como e para onde as pessoas 
migram internacionalmente. Um maior reconhecimento dos padrões, variações e complexidades de migração 
regional e sub-regional pode ajudar na formulação de respostas políticas estratégicas e sustentáveis.
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Apêndice A. Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (DAES 
das Naçôes Unidas): Regiões e Sub-regiões

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

África

Leste da Áfricaa Meio da Áfricab Norte da Áfricac Sul da Áfricad Oeste da Áfricae

Burundi Angola Argélia África	do	Sul Benin

Comoros Cameroun Egito Botsuana Burkina	Faso

Djibuti Chade Líbia Eswatini Cabo	Verde

Eritreia Congo Marrocos Lesoto Côte	d’Ivoire

Etiópia Gabão Sudão Namíbia Gâmbia

Madagascar Guiné	Equatorial Tunísia Gana

Malaui República	Centro-
Africana Guiné

Maurício
República	
Democrática	do	
Congo

Guiné-Bissau

Mayotte São	Tomé	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	no	capítulo,	embora	os	países/territórios/áreas	dentro	
permaneçam	os	mesmos.

b	 Esta	sub-região	foi	renomeada	como	“África	Central”	no	capítulo	e	combinada	com	a	África	Ocidental.	
c	 Esta	sub-região	renomeou	“Norte	da	África”.
d	 Esta	sub-região	foi	combinada	com	a	África	Oriental.
e	 Essa	sub-região	foi	renomeada	como	“África	Ocidental”	e	combinada	com	a	África	Central	(DAES	das	Naçôes	Unidas	África	

Central)	no	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

Singapura Nepal Emirados	Árabes	
Unidos

República	
Democrática	Popular	
do	Laos

Paquistão Geórgia

Tailândia Sri	Lanka Iêmen

Timor	do	Leste Iraque

Vietnã Israel

Jordânia

Kuwait

Líbano

Omã

República	Árabe	
Síria

Turquia

f	 Esta	sub-região	foi	renomeada	“Sudeste	Asiático”.	
g	 Esta	sub-região	foi	renomeada	“Oriente	Médio”.
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Europah

Leste da Europai Norte da Europa Sul da Europa Oeste da Europa

Belarus Dinamarca Albânia Alemanha

Bulgária Estônia Andorra Áustria

Eslováquia Finlândia Bósnia	e	Herzegovina Bélgica

Federação	Russa Ilha	de	Man Croácia França

Hungria Ilhas	do	Canal Eslovênia Liechtenstein

Polônia Ilhas	Faroe Espanha Luxemburgo

República	de	Moldova Islândia Gibraltar Mônaco

República	Tcheca Irlanda 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

Santa	Sé	(Vaticano)

San	Marino

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 Centralj 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)

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

Oceania

Austrália	e	Nova	Zelândia Melanésia Micronésia Polinésia

Austrália Fiji Guam Ilhas	Cook

Nova	Zelândia Ilhas	Salomão Kiribati Ilhas	Wallis	e	Futuna

Nova	Caledônia Ilhas	Marianas	do	Norte Niue

Papua	Nova-Guiné Ilhas	Marshall Polinésia	Francesa

Vanuatu Micronésia	(Estados	
Federados		da) Samoa

Nauru Samoa	Americana

Palau Tokelau

Tonga

Tuvalu

Legenda:

Região

Sub-regiãoi

País/território/área	ii,iii

Nota:	 Para	 a	 metodologia,	 assim	 como	 notas	 explicativas,	 consultar	 International	 Migrant	 Stock	 2019:	 Documentação	
disponível	 em	 www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStock	
Documentation_2019.pdf.

i	 As	sub-regiões	utilizadas	neste	capítulo	podem	diferir	daquelas	utilizadas	pela	Divisão	de	Estatística	do	DAES	das	Naçôes	
Unidas	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	Unidas	(UNTERM),	que	pode	ser	encontrado	em:	https://unterm.un.org/UNTERM/
portal/welcome.	As	designações	empregadas	e	a	apresentação	do	material	neste	site	não	implicam	a	expressão	de	qualquer	
opinião	por	parte	do	Secretariado	das	Nações	Unidas	[ou	da	Organização	Internacional	Migração	(OIM)]	referente	ao	status	
legal	de	qualquer	país,	território,	cidade	ou	área	ou	de	suas	autoridades,	ou	relativo	à	delimitação	de	suas	fronteiras	ou	
limites.”	Para	mais	informações,	ver	https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

iii	 As	entidades	 incluídas	nesta	 tabela,	das	quais	o	capítulo	anterior	se	baseia,	 incluem	países,	 territórios,	áreas	e	regiões	
administrativas	especiais.	Observe	que	esta	tabela	não	se	destina	a	ser	totalmente	abrangente.

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2019.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2019.pdf
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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