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As solicitações de asilo para a Europa se multiplicaram neste ano – só a Alemanha e 
a Hungria, por exemplo, já receberam mais pedidos nos últimos meses do que em 
todo o ano passado. 

No total, 438 mil refugiados pediram asilo em países do bloco até o fim de julho deste ano 
– comparados com os 571 mil para 2014. 

De acordo com números divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (Acnur), a Alemanha continua sendo o destino mais procurado por imigrantes 
que chegam à Europa. Foi o país que recebeu o maior número de pedidos de asilo, com 
mais de 188 mil até o fim de julho deste ano – 15.416 a mais do que o ano passado todo. 

Mas a Hungria já ocupa o segundo lugar, com mais e mais imigrantes recorrendo ao país 
para entrar na Europa Ocidental pelo meio terrestre – a estação de trem de Budapeste 
chegou a fechar no início da semana, com milhares de imigrantes acampando do lado de 
fora à espera de um trem para o oeste do continente europeu. 

Leia mais: Brasileiro que resgatou imigrantes diz que eles não comiam havia 2 dias 

Leia mais: Refugiados chegam à Alemanha após calvário pela Hungria e Áustria 

Leia mais: Em cinco pontos - Qual a solução para a crise de refugiados na Europa? 

Na noite desta sexta-feira, a Hungria afirmou que mandaria ônibus para transportar os 
mais de mil imigrantes que haviam iniciado uma marcha rumo à Áustria. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150905_comandante_ru.shtml
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150905_refugiados_munique_mdb.shtml
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_solucoes_crise_imigrantes_rm.shtml


 

E, apesar de a Alemanha ter o maior número de solicitações de asilo, a Suécia fica no topo 
dessa lista quando os números são considerados proporcionalmente à população – são 
oito pedidos de asilo a cada mil habitantes suecos. 

De onde vêm os imigrantes? 

O conflito na Síria continua sendo o maior motivador dessa onda migratória. Mas a 
violência constante no Afeganistão e na Eritreia, assim como a pobreza no Kosovo 
também têm levado pessoas dessas regiões a procurar asilo em outros países. 

 



A União Europeia deve ter uma reunião de emergência em Bruxelas no fim deste mês – o 
bloco tem sido criticado pela inércia diante da crise da imigração. Uma proposta para cotas 
de distribuição de refugiados foi rejeitada e a tensão tem crescido por causa do 
sobrecarregamento de alguns países que recebem um grande número de refugiados. 

O Reino Unido, por exemplo, rejeitou o sistema de cota e, de acordo com números oficiais, 
aceitou 216 refugiados sírios desde janeiro de 2014 no esquema de "Realocação de 
Pessoas Vulneráveis" – foram cerca de 4.300 sírios aceitos nos últimos quatro ano, 
segundo o governo britânico. 

A Hungria construiu um muro de 175km ao longo de toda a fronteira com a Sérvia para 
tentar diminuir o fluxo de pessoas buscando asilo no norte da Europa. 

Apesar do grande número de pessoas pedindo asilo em outros países, a quantidade de 
pessoas que são acolhidas por eles é bem menor. Em 2014, países da União Europeia 
ofereceram asilo a 184.665 refugiados. 

No mesmo ano, mais de 570 mil imigrantes entraram com pedido de asilo nesses países – 
é importante pontuar, porém, que o processo para solicitar asilo pode demorar, então 
alguns dos refugiados contemplados no ano passado podem ter entrado com o pedido 
muitos anos antes. 

 

Como imigrantes chegam à Europa? 

A Organização Internacional de Migração (IOM, na sigla em inglês) estima que mais de 
350 mil imigrantes tenham sido registrados nas fronteiras de países europeus entre janeiro 
e agosto de 2015, comparados com os 280 mil do ano todo de 2015. Esses números 
podem ser ainda maiores. 



A força externa de fronteira europeia, Frontex, monitora as diferentes rotas de imigração e 
contabiliza as pessoas que chegam às fronteiras do continente. 

 

A rota do Mediterrâneo oriental superou a rota central como a mais comum usada neste 
ano – sendo que os sírios são, de longe, o maior grupo de imigrantes. 



 

Dos mais de 350 mil imigrantes registrados neste ano nas fronteiras europeias, quase 235 
mil chegaram na Grécia e cerca de 115 mil chegaram na Itália. Outros 2.100 
desembarcaram na Espanha. 

A maioria dos que vão para a Grécia tentam fazer isso por uma viagem mais curta da 
Turquia para as ilhas de Kos, Chios, Lesbos e Samos – essas rotas costumam ser feitas 
em condições precárias, em barcos pequenos ou botes de madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mortes 

 

 

 

A viagem da Líbia para a Itália é mais longa e perigosa. De acordo com a IOM, mais de 2,5 
mil imigrantes morreram tentando fazer essa travessia neste ano – e, no total, 2.643 
pessoas morreram no Mediterrâneo em 2015. 

Os meses de verão no hemisfério Norte são, em geral, os com o maior número de vítimas 
fatais, já que é o período mais comum para imigrantes tentarem chegar à Europa. 

O pior mês do ano em termos de números de mortos, porém, foi abril, quando um barco 
carregando 800 imigrantes virou no mar da Líbia. O fato de ele transportar muito mais 
pessoas do que a capacidade permitia é uma das razões para a tragédia. 



 
 


