
"As migrações internacionais, sejam quais forem suas causas e efeitos, não podem ser 
reduzidas a números, a dados estatísticos. Elas são protagonizadas por seres humanos, 

sujeitos concretos que possuem biografias singulares, trajetórias existenciais 
específicas, recursos materiais, simbólicos e sociais peculiares". 

(Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana)

Migrante é quem deixa seu país 
em busca de melhores condições 

de vida. Migrações acontecem devido 
a crises políticas, econômicas, conflitos 

e questões ambientais.

DADOS MUNDIAIS
Vivemos um dos maiores fluxos migratórios da história.
1990 - 153 milhões de migrantes no mundo
2019 - 271,6 milhões
(Fonte: Migration Data Portal, 2019)

Atualmente 70,8 milhões sofrem deslocamentos forçados, 
dos quais 25,9 milhões solicitam refúgio em diferentes 

países (Fonte: UNHCR, 2019).

TEMAS TRANSVERSAIS
 

Mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, 
população LGBTI, historicamente invisibilizados e discriminados, 
na situação de migração e refúgio ficam ainda mais vulneráveis.

   1 a cada 70 crianças no mundo vive fora de seu país de origem,   
   totalizando cerca de 31 milhões de crianças.
   17 milhões de crianças estão em situação de deslocamento 
   interno devido a conflitos e violência.
   10 milhões são refugiadas.
   200 mil são crianças desacompanhadas e separadas.     
(Fonte: UNICEF, 2015)

Falta ao Brasil acúmulo histórico dos aprendizados em situações 
de crise, que poderiam ser traduzidos em políticas públicas 
eficientes e consistentes.

DADOS NO BRASIL
 
208,4 milhões de habitantes (IBGE, 2018)

    - migrantes residentes no país, até 2018: 1.266.753 pessoas.
    - brasileiros vivendo fora do país, até 2015: 3.083.255.      
        (MRE, 2015)
(Fonte: Observatório de Migrações Internacionais - ObMigra)

Solicitações de Refúgio no Brasil:
   até abril/2019, 170.332 pedidos de refúgio aguardando 
   decisões do CONARE 
    (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019). 

   Até 2018, Brasil reconheceu 11.231 refugiados de diferentes  
   nacionalidades, a maioria de nacionalidade síria.

80,57% dos refugiados que vivem no Brasil têm entre 
18 e 59 anos

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Nova Lei de Migração (Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017):
- migrar é um direito.
- migrante é sujeito de direitos, possuindo os mesmos direitos assegurados aos brasileiros.
- visa promover uma migração ordenada, regular e segura.
- diretrizes: não criminalização da migração, impossibilidade de prisão por razões migratórias, acolhida 
  humanitária e reunião familiar como princípios, acesso pleno a direitos sem discriminação da 
  condição migratória, entre outros.

Projeto Atuação em rede: capacitação dos atores envolvidos no acolhimento, na integração e na interiorização de refugiados e migrantes no Brasil

Desafios
- regulamentação e implementação do artigo 120, 
  que institui a Política Nacional de Migrações, Refúgio 
  e Apatridia; desconexão das políticas no âmbito 
  federal com as políticas locais.

- Necessidade das cidades desenvolverem suas próprias 
  estratégias políticas para integrar pessoas migrantes 
  e refugiadas às suas comunidades.

Refugiado é quem deixa seu país por 
sofrer perseguição política, racial,
discriminação de gênero. No Brasil, 

a legislação reconhece como refugiado 
todos que buscam segurança diante 
de situações de grave e generalizada 

violação de direitos humanos.

12 encontros (AM, PA, RR, MS, 
RS, SC, PR, PB, SP, RJ, MG e SP)

Quem esteve presente: 
Secretarias Estaduais e Municipais, CRAS, CREAS, bibliotecas, Conselhos 
Tutelares, Centros POP, organizações da sociedade civil, Guarda Civil, 
Exército, DPU, DPE, MPF, MPT, MPM, organismos internacionais.

SOBRE MIGRAÇÃO

+ de 5000 participantes
+ Simpósios, rodas de 
   conversa, oficinas, 
   mini-cursos


