
 

 

As migrações na Ásia 

 

 

Introdução 

 

Mais de 50% da população mundial vive hoje na Ásia. Esta forte percentagem deixa prever a 
amplitude dos fenómenos migratórios nesta região1. Com efeito, já em 1990, a Ásia contava com o 
maior número de migrantes internacionais, com cerca de 49,8 milhões de pessoas. 15 anos depois 
encontra-se em segundo lugar, mesmo atrás da Europa, com 53,3 milhões de migrantes internacionais.  
 
Estas migrações não ganharam só em intensidade. Foram igualmente atingidas por uma evolução 
qualitativa. Certos países, outrora considerados países de emigração, são hoje países de imigração 
(principalmente a Malásia e a Coreia do Sul). Se o factor económico continua a ser o principal motor 
das migrações nesta região, não podem ser ignorados factores que se prendem com as migrações 
forçadas ligadas ao tráfico de seres humanos, à instabilidade política, ou a catástrofes naturais. Assiste-
se ainda a uma recente mas intensa feminização destes fluxos migratórios.  
 
Face à extensão e à complexidade dos movimentos migratórios pode observar-se a criação de uma certa 
cooperação regional, cujo objectivo visa, principalmente, a regulação dos fluxos. 
 
 
 
 
I. Os fluxos migratórios na Ásia: países de partida e países de acolhimento 
 
Enquanto que um país de partida (ou de origem) concentra as suas políticas em medidas ligadas à 
emigração e ao regresso dos seus emigrantes, um país de acolhimento (ou de destino), estabelece, 
sobretudo, políticas ligadas à admissão, emprego ou à estadia dos estrangeiros presentes no seu 
território. Geralmente, as migrações na Ásia, nomeadamente a migração ligada ao factor económico, 
fazem-se dos países menos desenvolvidos para os países que necessitam de mão-de-obra e onde o 
trabalho é mais bem remunerado. 
 
                                                 
1 Gilles Pisin, Populations et Sociétés, «Tous les pays du monde», INED, nº 414, Julho – Agosto 2005. Neste artigo o autor 
dá-nos a conhecer dados estatísticos comparados entre a Ásia Ocidental (214 milhões de habitantes), a Ásia central Sul (1 
milhar e 615 milhões de habitantes), o sudeste asiático (557 milhões de habitantes) e a Ásia Oriental (1 milhar e 535 
milhões de habitantes). http://www.ined.fr/fichier/t_publication/505/publi_pdf1_pop.et.soc.francais.414.pdf 



1. Os países de origem 
 
Os trabalhadores migrantes da região asiática vêm sobretudo do Bangladesh, da Birmânia, do Camboja, 
da China, da Indonésia, do Laos, do Nepal, das Filipinas, do Sri Lanka ou do Vietname, sendo que o 
número de migrantes e os destinos variam consoante os países. Na maior parte das vezes, trata-se de 
trabalhadores pouco qualificados (trabalham, designadamente, na construção civil, na pesca ou ainda 
como empregados domésticos). Geralmente são menos bem remunerados que os trabalhadores locais e 
têm empregos caracterizados pelos 3D: «dirty, dangerous and difficult» (sujo, perigoso e difícil). Pode 
ainda observar-se uma fuga de cérebros. Fenómeno que atinge especialmente a Índia e as Filipinas. Os 
migrantes indianos qualificados, ou até mesmo, muito qualificados, trabalham na medicina e 
engenharia. Nas Filipinas, os médicos e enfermeiros abandonam o país cada vez em número mais 
elevado (entre 1996 e 2002, emigraram 3657 enfermeiras). 
 
Estes números dependem, nomeadamente, da política adoptada no país de origem. Assim, a 
valorização pelas autoridades filipinas dos trabalhadores emigrantes favoreceu o número de partidas 
para o estrangeiro. As Filipinas são um grande exportador de mão-de-obra. Em 2003, 867 969 pessoas 
abandonaram oficialmente o país para trabalhar no estrangeiro, o que significa, 2412 partidas por dia. 
Os filipinos partem especialmente para a Arábia Saudita, o Japão, a Malásia ou ainda para Hong Kong 
onde trabalham, nomeadamente, na construção. A proximidade cultural ou geográfica é um outro factor 
que influencia a escolha dos destinos. De facto, na sub-região do Mekong, as migrações são claramente 
da Birmânia, do Laos e do Camboja para a Tailândia. Não é possível negar a influência das redes na 
implantação dos trabalhadores migrantes em certos países (pode, por exemplo, citar-se as fortes redes 
de solidariedade entre chineses.)2 
 
Estas emigrações favorecem os reenvios de dinheiro para o país de origem, um importante vector de 
financiamento para a maioria deles. Apesar da limitação das estatísticas relativas à quantidade desses 
reenvios, podemos perceber algumas tendências. Entre 2001 e 2004, os reenvios de fundos para a Ásia 
aumentaram em 21,3%. Geralmente, mais de 40% concernem o Sul da Ásia, 30% o Este da Ásia e 22% 
o Sudeste da Ásia. Em 2003, os principais países envolvidos nestes reenvios eram a Índia (cerca de 25 
000 milhões de dólares), a China (mais de 20 000 milhões de dólares), as Filipinas (pouco mais de 10 
000 milhões de dólares), o Paquistão (cerca de 5 000 milhões de dólares) e o Bangladesh (um pouco 
menos de 5 000 milhões de dólares). Estes fundos provinham principalmente dos Estados Unidos da 
América, do Canadá, do Reino Unido, da França, da Arábia Saudita e dos Estados do Golfo. 
 
2. Os países de acolhimento 
 
Países como a Malásia, a Coreia do Sul ou a Tailândia, que foram durante muito tempo países de 
partida, tornaram-se, hoje, países de acolhimento devido, não só, ao desenvolvimento económico, mas 
também, à instabilidade política dos países que os rodeiam (por exemplo, a Tailândia que tem uma 
larga fronteira com a Birmânia). Singapura, Brunei, Japão, Taiwan e Hong Kong, empregam um 
grande número de trabalhadores estrangeiros nas suas fábricas de produção, assim como nas fábricas 
estrangeiras aí instaladas (principalmente Ocidentais). Em 2004, no conjunto destes imigrantes, Hong 

                                                 
2 Estas redes de solidariedade são favorecidas pela importância da diáspora chinesa no mundo, principalmente na região do 
sudeste asiático, onde as migrações chinesas começaram no século XIX, em consequência da miséria e da desorganização 
social do país. O mundo Ocidental, apesar de se ter tornado a partir dos anos de 1970-1980 o destino principal, acolhe, 
apenas, três a cinco milhões. Thierry Sanjuan (dir), Dictionnaire de la Chine contemporaine, Armand Colin, 2006, p.160-1. 



Kong contava principalmente com Filipinos (129.760) e Indonésios (105,710). No mesmo ano, na 
Coreia do Sul, havia principalmente Chineses (140.435), Indonésios (28.642) e Filipinos (22.787), 
enquanto que em Taiwan contavam-se 104,748 Tailandeses e 81.355 Filipinos. Os trabalhadores 
asiáticos encontram-se ainda muito presentes no Médio Oriente. Entre eles contam-se principalmente 
indianos (3 200 000 em 2002), paquistaneses (1 740 000), ou ainda imigrantes vindos do Bangladesh 
(820 000), das Filipinas (730 000), do Sri Lanka (705 000) ou da Indonésia (250 000). 
 
 

II. A  feminização destas migrações: um fenómeno crescente 
 
Em 2005, as mulheres asiáticas representavam 44,7% do total dos migrantes da região. Nas 
Filipinas, no Sri Lanka e na Indonésia elas chegam mesmo a partir em número superior ao dos homens. 
Em 2002, as mulheres do Sri Lanka representavam 65,3% dos emigrantes do país, em 2003, as filipinas 
representavam 72,5% dos emigrantes e as indonésias 72,8%. Estas mulheres trabalham sobretudo como 
auxiliares domésticas ou como auxiliares de saúde. Há igualmente uma forte proporção de mulheres 
do sudeste asiático que trabalham em fábricas de produção no Taiwan, na Coreia do Sul ou em 
Singapura. Todas estas mulheres sofrem de diversas discriminações.3 
 
 

III. As principais problemáticas associadas a estes fluxos migratórios 
 
1.Discriminações feitas aos migrantes 
 
As mulheres não são as únicas a serem alvo de múltiplas discriminações. Este fenómeno toca todos os 
trabalhadores migrantes. Tendo em conta o tipo de trabalho pouco qualificado que exercem, assim 
como a entrada clandestina de muitos deles estes migrantes são na maioria mais vulneráveis que os 
trabalhadores locais. Os problemas com os quais os migrantes se deparam (violação do contrato de 
trabalho, redução ou não pagamento dos salários, maus tratos) são comuns no Japão (que tem uma 
política migratória restritiva), na Coreia do Sul, na Tailândia, na Malásia, em Singapura, assim como na 
Índia. Mesmo quando as migrações são internas, as discriminações fazem-se sentir. Assim, na China, o 
sistema do «hukou» (certificado de residência) instaurado nos anos 50 para travar o êxodo rural, 
continua ainda hoje a estigmatizar as populações rurais em relação às populações urbanas. Sem a 
obtenção deste certificado, é praticamente impossível para quem parte para as cidades conseguir 
alojamento, trabalho, subvenções ou pôr os filhos na escola. Em 2000, aquando do último 
recenseamento nacional 11,6% da população, cerca de 145 milhões de pessoas, já tinham dado início a 
estas migrações internas. 
 
2. Tráfico de seres humanos 
 
Em toda a Ásia, o tráfico de seres humanos toca acima de tudo as mulheres e raparigas que são 
forçadas a casar ou a prostituir-se. A sub-região do Mekong é um dos terrenos privilegiados para estes 
tráficos: as prostitutas vietnamitas e cambojanas são sobretudo enviadas para a província do Yunan, no 
                                                 
3 A situação das trabalhadoras nas fábricas e particularmente analisada no Asian Migrant Yearbook, 2004, do Centro 
Migrante Asiático, «Women migrant factory workers», 2004. Para mais informações sobre as migrações das mulheres 
reportar à nota correspondente. 



sudoeste da China. Muitas delas são ainda enviadas para o sudeste Asiático para se casarem. 
Observam-se tanto tráficos internos, como tráficos transnacionais. Na China, o tráfico interno diz 
sobretudo respeito a jovens raparigas originárias das províncias costeiras (Jiangsu, Shandong ou 
Zhejiang), enquanto que no quadro dos tráficos internacionais, elas são enviadas sobretudo para a 
Tailândia ou para a Malásia. 
 
3. Os refugiados 
 
Dos 10 milhões de refugiados repartidos pelo conjunto dos países em via de desenvolvimento 7,8 
milhões encontram-se na Ásia. A ditadura militar presente na Birmânia obrigou 10% da população a 
emigrar. Entre estes refugiados, mais de 1,5 milhões vivem na Tailândia. Este é o caso dos birmanes 
pertencentes a minorias étnicas, vítimas de perseguição, numerosos nos campos de refugiados (na 
Tailândia contam-se cerca de 100 000 refugiados pertencentes a minorias étnicas - Karens e 
Rohinga...). Fugindo à Guerra Civil do Sri Lanka, milhares de pessoas pertencentes à etnia tamil 
dirigem-se para a Índia, onde se amontoam nos campos do Estado do Tamil Nadu (no Sul do país). 
 
O tsunami de Dezembro de 2004 que atingiu, nomeadamente, a Tailândia colocou em evidência as 
discriminações que afectam os trabalhadores migrantes birmaneses. Até hoje, e apesar das tentativas de 
colheita de informações levadas a cabo pelas ONG no local, nenhuma listagem contendo o número e a 
identificação dos birmanes desaparecidos foi estabelecida pelas autoridades governamentais. 
 
 
 
IV. A cooperação regional 
 
Falta à cooperação das migrações na Ásia homogeneidade. Esta é feita, nomeadamente, no quadro de 
organizações como a APEC (Cooperação Económica da Ásia e do Pacífico), que estabeleceu em 
Novembro de 1996 o seu “APEC Business Mobility Group” (BMG), com vista a facilitar a circulação 
dos trabalhadores qualificados; ou ainda no quadro da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste 
Asiático) que, recentemente, criou o seu “Plan of action on Immigration Matters” (2004), num esforço 
de homogeneização dos vistos, assim como uma declaração contra o tráfico de seres humanos. Entre 
2002 e 2003 observou-se ainda a elaboração do “Bali Process on people smuggling, trafficking in 
persons and related transnational crimes”, que resultou dos diferentes encontros organizados pelos 
Ministros dos Negócios Estrangeiros indonésios e australianos, e aos quais se juntaram representantes 
de todos os países da região asiática. Estas formas de cooperação parecem, no entanto, ser pouco 
eficazes. É ainda de lamentar a cooperação insuficiente entre os países de acolhimento e de partida. 
Esta cooperação poderia, nomeadamente, favorecer o recrutamento de migrantes estrangeiros, os 
reenvios de dinheiro, ou proteger de forma mais eficaz os direitos dos migrantes. 
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