
  A questão da imigração africana e latina no mundo: refugiados 

Europa recebeu 1 milhão de imigrantes da África Subsaariana desde 2010: 
A migração vinda da África Subsaariana para a Europa cresceu de maneira drástica 
nesta última década. (...) Esses números consolidam um fenômeno já percebido pelos 
diferentes países europeus, onde a migração se tornou um dos principais temas 
eleitorais nas últimas eleições. (...) Esses migrantes deixaram seus países motivados 
pela pouca confiança que têm em seu futuro.(...) O PIB (produto interno bruto) da África 
Subsaariana deve crescer 3,2% neste ano, segundo o Banco Mundial, mas o 
desemprego ali é estimado em 7,4%, um valor considerado alto. Em algumas dessas 
nações, conflitos ou instabilidade política também motivam o fluxo de saída. (...) Apesar 
de a Síria ainda ser o país com a maior população emigrante no mundo (6,8 milhões de 
pessoas em 2017), países da região subsaariana dominam o restante lista, como o 
Sudão do Sul (1,7 milhões) e a República Centro-Africana (720 mil). (...) A perspectiva é 
de que o fluxo à Europa e aos EUA se mantenha em alta nos próximos anos.  

Adaptado de Diogo Bercito; Folha de S.Paulo.. 
Publicado em 22 de Março de 2018. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/03/europa-recebeu-1-milhao-de-imigrantes-da-africa-subsaar
iana-desde-2010.shtml 

, acesso em 12 de março de 2019. 
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Pedidos de refúgio de venezuelanos sobem para mais de 400 mil no mundo 

Em decorrência da situação na Venezuela, o número de pedidos de refúgio de cidadãos 
venezuelanos em todo o mundo aumentou exponencialmente. A Agência da ONU para 
Refugiados (ACNUR) avalia que desde 2014 mais de 414 mil pedidos de refúgio foram 
apresentados por venezuelanos em todo o mundo, sendo que cerca de 60% (248 mil) 
apenas em 2018. (...) Dois terços dos pedidos de refúgio de venezuelanos foram feitos 
em países na América Latina.  
(...) O ACNUR trabalha em estreita parceria com instituições nacionais para melhorar os 
sistemas legais de refúgio, como os processos de registro e de documentação. Junto 
com a sociedade civil, trabalha também para fornecer assistência humanitária e 
promover a integração social, cultural e econômica dos refugiados nos países de 
acolhida. (...) Em toda a região, o ACNUR trabalha em prol de refugiados e migrantes 
venezuelanos, cujas necessidades de proteção, legais e humanitárias continuam a 
demandar apoio internacional. 

Adaptado de Nações Unidas. ONU ACNUR 
Publicado em 08 de Março de 2019. Disponível em 

https://nacoesunidas.org/pedidos-de-refugio-de-venezuelanos-sobem-para-mais-de-400-mil-no-mundo/ , 
acesso em 12 de março de 2019. 
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Como a crise na Venezuela impacta Roraima 
O atendimento médico e o sistema de análise das solicitações de refúgio são os dois 
serviços públicos mais afetados pelo crescimento no fluxo de imigrantes venezuelanos 
em direção a Roraima, Estado da região Norte do Brasil. (...) Em geral, segundo o 
relatório, os venezuelanos recorrem ao Brasil por não conseguirem acessar serviços 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/03/europa-recebeu-1-milhao-de-imigrantes-da-africa-subsaariana-desde-2010.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/03/europa-recebeu-1-milhao-de-imigrantes-da-africa-subsaariana-desde-2010.shtml
https://nacoesunidas.org/pedidos-de-refugio-de-venezuelanos-sobem-para-mais-de-400-mil-no-mundo/


básicos de saúde em seu país de origem, bem como recursos cotidianos como 
alimentos e produtos de higiene. Alguns também citam o medo da violência, que tem 
crescido no país. (...) O Estado de Roraima é o mais afetado por corresponder a boa 
parte da fronteira da Venezuela com o Brasil e por sua capital, Boa Vista, ser 
relativamente próxima às cidades fronteiriças. (...) Além da capacidade física dos 
hospitais, o fluxo venezuelano debilita também o estoque de remédios e outros 
recursos. (...) A governadora de Roraima, Suely Campos (PP), decretou estado de 
emergência, o que abre a possibilidade de receber recursos federais, mas a ajuda ainda 
é nula, segundo o estudo.(...)  

Adaptado de Rafael Iandoli. Nexo Jornal.Publicado em 18 de Abril de 2017 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/04/18/Como-a-crise-na-Venezuela-impacta-Roraima-segundo-esta-ONG-d
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Mais fontes:  

- Relatório de Impacto da ACNUR. Disponível em: 
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/07/RelatorioDeImp
acto_2017.pdf 

- Dados sobre refúgio. Disponível em: 
https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/ 

- Movimentos populacionais: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wp12Wi-pJnE&feature=youtu.be 
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