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Síria Afeganistão

Sudão do Sul

(2016)

4,9 milhões
2,7 milhões

1,87 milhão

de seus 22,8 milhões 
de habitantes deixaram 

o país fugindo de um 
conflito armado que 
teve início em 2011.

de seus 30,5 milhões 
de habitantes 
deixaram o país.

de seus 12,5 milhões 
de habitantes 
deixaram o país.
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Fora da escola
Mais da metade dos  
6 milhões de crianças 
e adolescentes 
refugiados em idade 
escolar, cerca de 3,7 
milhões de pessoas, 
não têm escola para ir.

50%
do contingente 
global de refugiados

Mais de 60 mil 
pequenos migrantes 
desacompanhados 
desembarcaram na 
Itália entre 2011 
e 2016.
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Refugiados 
no Brasil

PERIGO!

Total de pedidos de refúgio

Entre 2015–2016
300 mil crianças não acompanhadas e 
separadas foram registradas em cerca de 
oitenta países (em 2010–2011 foram 66 mil)

100 mil crianças 
não acompanhadas 
foram interceptadas 
na fronteira entre os 
Estados Unidos  
e o México.

160 mil 
crianças não 
acompanhadas 
pediram asilo  
na Europa.

As crianças representam 
aproximadamente 

das vítimas de tráfico 
em nível global.

28%

Deslocados
50 milhões

CaRtEIR a dE 
tR abalhO

Refugiadas

28% dos 
estrangeiros já 
reconhecidos 
como refugiados 
no Brasil  
são mulheres.

7.989 Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social a estrangeiros

Toda a Europa recebe 1,2 milhão de refugiados – 6% do total de 
refugiados em todo o mundo. Esse número equivale apenas à metade 
do que a Turquia recebe sozinha.

(Único de  
maioria cristã)

Refugiados ou 
deslocados no mundo

65,6
(junho de 2017)
milhões

Os refugiados (22,5 
milhões) são aqueles 
que cruzam fronteiras 
internacionais.  
 
Os deslocados internos 
(40,3 milhões) se 
movem dentro das 
próprias fronteiras  
do país de origem.

Mortes
7.763 mortes de  
migrantes em 2016  
em todo o mundo -  
27% a mais do que  
em 2015 (6.107 óbitos)

2/3 ocorreram  
no Mediterrâneo: 
5.098 pessoas.

Refugiados nos continentes

9.552  
EM 2016

de crianças no mundo 
vivem fora de seus  
lares em consequência  
de guerras, violência  
e perseguições.

Síria
391

Cuba
1.370

Venezuela
3.375

Haiti
646

Angola
1.353

Países com 
maior número de 
solicitantes de 
refúgio no brasil 
(em 2016) 9,3% a mais do que em 2015 (8.863)

de 82 nacionalidades
6.207 para 

imigrantes latino-
americanos

190 para 
senegaleses

1.592 para 
imigrantes de outras 

nacionalidades

foram emitidas no 
primeiro trimestre de 

2017, no Brasil.

35.464 em 2016  
23,6% a mais do que 
em 2015 (28.670)

cRianças

deslocamento forçado sem 
precedentes atinge milhões de pessoas


