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RESUMO

Esse material tem como objetivo apoiar governos na construção de planos e políticas e aprimorar 
a governança migratória local a partir do fortalecimento da estrutura institucional de governança. 

A OIM, Agência das Nações Unidas para as Migrações, tem atuado no desenvolvimento da 
governança migratória local principalmente por meio de duas iniciativas: a Plataforma MigraCidades e 
os Indicadores de Governança Migratória (Migration Governance Indicators – MGI, na sigla em inglês).

A plataforma “MigraCidades: Aprimorando a Governança Migratória Local no Brasil”, fruto de 
parceria entre a OIM e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com o apoio 
da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), tem como objetivos capacitar atores locais, 
impulsionar o diálogo migratório, certificar o engajamento dos governos em aprimorar a governança 
migratória e dar visibilidade às boas práticas identificadas nos estados e municípios brasileiros.

Já os MGI são um conjunto de 90 indicadores que ajudam os governos a apreciarem a abrangência 
de suas estruturas de governança de migração. Os indicadores constituem um ponto de partida 
para engajar os governos em um processo consultivo que permite identificar áreas já desenvolvidas 
e outras com potencial de desenvolvimento, mas sobretudo contribui para apontar prioridades em 
consonância com os desafios e oportunidades específicos que o país em questão possa enfrentar.
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1 /  INTRODUÇÃO

O material tem como objetivo apoiar governos na construção de planos e políticas e aprimorar 
a governança migratória local a partir do fortalecimento da estrutura institucional de governança. 

O material foi desenvolvido por grupo de trabalho interno da OIM, a Agência da ONU para as 
Migrações, cujo objetivo é produzir ferramentas para apoiar governos locais na construção de 
políticas, planos e outros documentos que instituam e fortaleçam a governança migratória. 

Estabelecida em 1951, a OIM é o principal organismo intergovernamental no campo da migração 
e trabalha em estreita colaboração com parceiros governamentais, intergovernamentais e não 
governamentais. Contando com 174 Estados membros, 8 Estados observadores e escritórios em 
mais de 100 países, a OIM se dedica a promover uma migração segura, ordenada e digna para o 
benefício de todos. Isso é feito fornecendo serviços e consultoria para governos e migrantes. O 
Brasil é Estado membro da Organização desde 2004.

Atualmente, a OIM tem presença no país nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Pará, Amazonas, Roraima e no 
Distrito Federal. Dentre os principais eixos de atuação no Brasil estão: proteção e assistência aos 
migrantes; imigração e gestão de fronteiras; migração laboral e desenvolvimento humano; migração e 
saúde; governança migratória e pesquisa; operações e emergência. No eixo da governança migratória, 
a organização tem atuado, principalmente, por meio de duas iniciativas: a Plataforma MigraCidades e 
os Migration Governance Indicatores (MGI).



CAPÍTULO 2
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2 /  GOVERNANÇA 

MIGR ATÓRIA

A OIM, Agência da ONU para as Migrações, define Governança Migratória como um conjunto de:

estruturas combinadas de normas, leis e regulamentos, políticas e tradições, 
bem como estruturas organizacionais (subnacionais, nacionais, regionais e 
internacionais) e os processos relevantes que moldam e regulam as abordagens 
dos Estados no que diz respeito à migração em todas as suas formas, abordando 
os direitos, responsabilidades e promoção da cooperação internacional.1

Essa definição utilizada pela OIM inclui não somente os Estados Nacionais, mas também estados 
e municípios. E, embora esteja centrada no nível governamental, entende-se que a governança 
migratória é composta por atores de diversos setores e níveis administrativos distintos, e que 
esses conjuntos de instituições podem compor espaços coletivos ou colegiados de discussão, 
coordenação e gestão das políticas migratórias.

Dentre os atores que comumente participam da construção da governança migratória, tanto no 
nível nacional quanto no local, destacam-se (Figura 1): a) os atores governamentais: como Governo 
Federal, Governos Estaduais e Governos Municipais; b) a sociedade civil: com Organizações Sociais, 
associações, grupos e coletivos; c) a academia: representada por universidades públicas e privadas, 
com seus núcleos de pesquisa e de extensão; d) as Organizações Internacionais; e) o Setor privado; 
f) Associações e grupos de migrantes.

1 International Organization for Migration (IOM), 2019. International Migration Law: Glossary on Migration. p. 138 Disponível em: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
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SETOR PRIVADOMIGRANTES

AGÊNCIAS 
INTERNACIONAIS

ACADEMIA
•  Universidades públicas 
e privadas, com seus 
núcleos de pesquisa e 
extensão.

SOCIEDADE CIVIL
• Organizações sociais;

• Associações; 
• Coletivos; 

Etc.

ATORES 
GOVERNAMENTAIS
• Governo Federal 
• Governos Estaduais
• Governos Municipais

Governança

Figura 1 / Governança Migratória

Para apoiar os governos no planejamento, desenvolvimento, implementação e monitoramento de 
planos e políticas locais de acolhimento e integração de migrantes, há alguns marcos de governança 
migratória – a nível internacional e nacional – que serão tratados na próxima seção.

2 .1  /   PRINCIPAIS  MARCOS 
INTERNACIONAIS DE 
GOVERNANÇA MIGR ATÓRIA

Os marcos de governança migratória estabelecem metas e objetivos para uma migração segura, 
ordenada e digna para o benefício de todos. Esses documentos estão alinhados com as agendas globais 
sobre migração e podem apoiar os governos no planejamento, desenvolvimento, implementação e 
monitoramento de planos e políticas públicas. 



Governança Migratória Local: Ferramentas e Métodos /   17

Dentre os marcos internacionais destacamos: a Agenda 2030, o Pacto Mundial para as Migrações 
e o Marco de Governança da Migração (MiGOF). Esses instrumentos são exemplos que fornecem 
uma visão comum da boa governança da migração, que deve estar baseada em evidências, ser 
sensível ao gênero e estar de acordo com os padrões internacionais de direitos humanos.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um plano de ação assinado em 2015 pela 
comunidade internacional, que tem como principal propósito erradicar a pobreza e promover uma 
vida digna para toda a humanidade e para as gerações futuras.  Essa agenda está estruturada em 
17 Objetivos e 169 Metas, em áreas que abrangem desde o combate às mudanças climáticas até a 
garantia de educação e saúde para todos. 

As migrações internacionais também estão inseridas dentro da Agenda 2030. Embora diferentes 
formas de mobilidade humana estejam presentes em vários dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), é a meta 10.7 do ODS 10 (“Redução de Desigualdades”) que mais diretamente 
aborda o tópico. Nela está previsto que governos devem agir para facilitar a migração e a mobilidade 
ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de 
políticas de migração planejadas e bem geridas.    

Outro marco internacional é o Pacto Mundial para a Migração Segura, Ordenada e Regular. 
Primeiro acordo intergovernamental negociado, adotado e desenvolvido sob os auspícios das 
Nações  Unidas para abordar todas as dimensões da migração internacional de uma maneira 
holística e  abrangente. Apresenta uma oportunidade para melhorar a governança da migração, 
enfrentar os  desafios associados à migração de hoje e fortalecer a contribuição dos migrantes 
e da migração para o desenvolvimento sustentável. O Pacto Mundial está enquadrado de forma 
consistente com a meta 10.7 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a partir da qual 
os Estados Membros se comprometeram a cooperar internacionalmente para facilitar a migração 
segura, ordenada e regular.

Por fim, o Marco de Governança das Migrações (MiGOF) consiste em um documento de estrutura de 
governança, desenvolvido em 2015 pela OIM, considerado o primeiro quadro político a apresentar 
elementos essenciais para uma boa governança da migração. O MiGOF é uma referência para 
definir o indicador que será utilizado para medir a Meta 10.7 dos ODS no que tange as políticas de 
migração planejadas e bem administradas.

Dentre os princípios do MiGOF estão: 1) Aderência aos padrões internacionais e cumprimento dos 
direitos das pessoas migrantes; 2) Formulação de políticas usando evidências e uma abordagem de 
“todo o governo”; 3) Envolvimento com parceiros para abordar a migração e questões relacionadas. 
E, como objetivos: 1) Promover o bem-estar socioeconômico dos migrantes e das sociedades de 
acolhida; 2) Abordar, de forma efetiva, as dimensões de mobilidade das crises; e 3) Garantir que a 
migração ocorra de maneira segura, ordenada e digna.
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Principal estrutura multilateral que orienta a ação 
para enfrentar os desafios globais. Embora não 
seja uma estrutura específica para migração, ela 

incorpora em seus objetivos referências à migração 
e à mobilidade humana. A referência central à 

migração está na Meta 10.7.

Primeiro acordo intergovernamental negociado 
e adotado desenvolvido sob os auspícios das 

Nações Unidas para abordar todas as dimensões da 
migração internacional de uma maneira holística e 

abrangente.

Documento de estrutura de governança 
desenvolvido pela OIM. Desenvolvido em 2015, foi 
o primeiro marco político a apresentar elementos 
essenciais para uma boa governança da migração.

AGENDA 2030 E 
OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PACTO MUNDIAL PARA 
UMA MIGRAÇÃO SEGURA, 
ORDENADA  
E REGULAR

MIGRATION GOVERNANCE 
FRAMEWORK (MIGOF)

Principais Marcos de Governança Migratória

Figura 2 / Principais Marcos de Governança Migratória

2 .2  /   PRINCIPAIS  MARCOS NACIONAIS 
DE GOVERNANÇA MIGR ATÓRIA

No Brasil, existem diversas normativas que instituem as competências da União e definem a política 
migratória, a exemplo e entre outras:

a. Constituição Federal de 1988: Apresenta as garantias fundamentais e os direitos 
humanos como fundamento da República.

b. Lei de Migração 13.445/2017 e Decreto 9.199/2017: Dispõe sobre os direitos 
e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e 
estabelece princípios e diretrizes para as Políticas Públicas para o emigrante.
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c. Lei 9.474/1997: Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 
Refugiados de 1951, e determina outras providências.

d. Portarias que instruem a regularização migratória.

e. Instruções normativas que instruem o acesso a diversas políticas setoriais: 

Dentre os principais órgãos nacionais atuantes no tema, destacam-se: a) Defensoria Pública da 
União; b) Departamento de Polícia Federal; c) Ministério da Cidadania; d) Ministério da Justiça, por 
meio do Departamento de Migrações (Demig), do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) 
e do Conselho Nacional de Imigração (CNIg); e) Ministério das Relações Exteriores; e f) Operação 
Acolhida: resposta governamental ao fluxo de refugiados e migrantes venezuelanos para o país.



CAPÍTULO 3
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3 /  CONSTRUINDO 

UMA POLÍTICA PÚBLICA 

PAR A AS MIGR AÇÕES

De forma mais abrangente, pode-se definir políticas públicas (do inglês, public policies) como o 
conjunto de ações, decisões, projetos e programas de governo que produzem efeitos específicos, 
com o objetivo de solucionar problemas da sociedade, implementadas de forma direta ou indireta, e 
que impactam a vida de seus cidadãos. Políticas públicas pressupõem, em síntese, a identificação de 
um problema, a proposição de ações endereçadas ao enfrentamento desse problema e a definição 
de estratégias de implementação e monitoramento de resultados.  

As políticas públicas são apresentadas, normalmente, por meio de dois formatos: 

a. Políticas públicas de governo: são políticas e ações que se estabelecem em 
um nível executivo, cujas prioridades podem variar para gestão. Normalmente, são 
institucionalizadas por meio de marcos próprios do exercício do poder executivo. 
Exemplos: decretos, portarias, etc.

b. Políticas públicas de estado: são políticas institucionalizadas via Lei e regulamentadas 
por decreto, seja em nível federal, estadual ou municipal, cuja estrutura permeia as gestões.

A atenção às pessoas migrantes é uma temática relativamente nova para muitas gestões locais, e exige 
um olhar integral e intersetorial.

A política local para migrantes se caracteriza como transversal. Ou seja, trata-
se da inserção de um novo olhar, que considera as necessidades específicas 
de migrantes, dentro das políticas que já existem.2

2 Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2019. MigraCidades: Estrutura Institucional de Governança. p.1 Disponível 
em: https://www.ufrgs.br/migracidades/wp-content/uploads/2020/03/folder-migracidades-1.pdf
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A fim de promover a formulação de políticas locais de atenção à população migrante, gestores públicos 
podem: a) Determinar que um órgão da estrutura institucional se constitua em ponto focal para 
o tema das migrações; b) Criar um órgão específico que será responsável pelo desenvolvimento e 
acompanhamento da política migratória; ou c) Criar um Grupo de Trabalho (GT), ou Comitê ou órgão 
semelhante, a ser composto por representantes das diversas áreas envolvidas com a política migratória.

A formalização das políticas migratórias pode se dar pelo menos de três diferentes formas, que não 
são excludentes, mas sim complementares entre si.

 ▪ Política migratória local: estabelece as bases para a atuação governamental em 
determinado tema, como, por exemplo, as migrações. Na política local são descritos 
os princípios, objetivos e diretrizes que irão guiar o governo local e seus servidores. 
Todas as questões relacionadas ao tema serão pautadas pela política, garantindo, 
assim, coerência, previsibilidade e estabilidade à política local. Por suas características, 
o ideal é que a política conste em lei ou decreto.

 ▪ Plano local de ação da política migratória: um plano, por sua vez, estabelece 
ações, metas e prazos, tornando concreta a política ou a estratégia do governo local. 
No plano, as ações são quantificadas, o que facilita o monitoramento dos resultados 
dentro do prazo estabelecido. Normalmente os planos constam de decretos 
municipais ou estaduais.

 ▪ Políticas setoriais para migrantes: estas políticas têm desenhos próprios e 
contemplam as especificidades das pessoas migrantes, dentro de diretrizes e políticas já 
existentes. Podem ser institucionalizadas por meio de Portarias Ministeriais ou Secretariais 
ou Resoluções Normativas dos colegiados que compõem essas políticas, por exemplo.  
 
Essas políticas correspondem à parte importante das boas práticas que podem ser 
encontradas no Brasil. Políticas no escopo do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) 
de abrigamento para a população migrante ou da Educação de ensino de português 
para migrantes são exemplos que podem ser seguidos.
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No Brasil, encontramos diversos exemplos de Leis 
que instituem e decretos que regulamentam as 

políticas migratórias locais. Nesses instrumentos, 
são delimitados: o escopo destas políticas, o 

público-alvo, os princípios, as diretrizes executivas, 
competências, responsabilidades compartilhadas, 

constituição de orgãos colegiados (deliberativos ou 
consultivos) e fontes orçamentárias para a execução. 

Este modelo corresponde à “Adoção” no “Ciclo da 
política pública”.

Estes documentos encontram-se instituídos em 
leis, decretos e portarias, sendo estes dois últimos 

modelos focados na ação do poder executivo. 
Quando estabelecidos, estes instrumentais 
respondem à necessidade de organização e 

coordenação da “Implementação” do “Ciclo da 
política pública”. Este planos podem ser construídos 
de maneira transversal ou setorializados (dentro de 
pastas específicas da gestão), bem como instituídos 
por lei ou decreto, a depender das demandas, das 

prioridades e das condições locais. 

Estas políticas têm desenhos próprios e contemplam 
as especificidades das pessoas migrantes, dentro 
de diretrizes e políticas já existentes. Podem ser 

institucionalizadas por meio de Portarias Ministeriais 
ou Secretariais ou Resoluções Normativas dos 

colegiados que compõem estas políticas, por 
exemplo. São exemplos: abrigamento específico 

para migrantes, cursos de português para migrantes, 
entre outros.

POLÍTICA MIGRATÓRIA 
LOCAL

PLANO LOCAL DE 
AÇÃO DA POLÍTICA 
MIGRATÓRIA

POLÍTICAS SETORIAIS 
PARA MIGRANTES

Tipos de Estratégias

Figura 3 / Tipos de Estratégias

Abordagem integral, participação social, referências legais e previsões orçamentárias são, portanto, 
alguns dos elementos essenciais para definição de uma política pública coordenada.
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ABORDAGEM 
INTEGRAL

PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL

REFERÊNCIAS 
LEGAIS

ORÇAMENTO

Elementos Essenciais para Definição de uma Política Pública Coordenada

Fonte: OIM. MigraCidades. Estrutura Institucional de Governança. Brasília, 2019.  
Disponível em: https://www.ufrgs.br/migracidades/wp-content/uploads/2020/03/folder-migracidades-_I_.pdf

Figura 4 / Elementos Essenciais para Definição de uma Política Pública Coordenada

3.1  /   ABORDAGEM INTEGR AL

A coordenação  intragovernamental, intersetorial e interinstitucional são fundamentais para a 
coordenação e potencialização de recursos e esforços, além de garantir a participação de migrantes, 
como atores estratégicos para melhor efetividade do trabalho.

Uma forma eficaz de assegurar que o trabalho não sofrerá sobreposição de ações 
e/ou divergência na abordagem é a coordenação entre as diversas áreas internas 
do governo. Gestores públicos devem considerar a importância de estruturar sua 
forma de atuação. A tarefa de garantir a uniformidade e a concisão do trabalho 
pode ficar sob a responsabilidade de órgão dedicado ao tema da atenção aos 
migrantes. Comitês e Conselhos que venham a compor a estrutura institucional da 
gestão do tema também podem responder por essa coordenação entre os setores 
do governo local.3

A formalização da cooperação, das parcerias e da existência de órgãos colegiados para o 
monitoramento e avaliação das políticas públicas são etapas relevantes:

3 Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2019. MigraCidades: Estrutura Institucional de Governança. p.2 Disponível 
em: https://www.ufrgs.br/migracidades/wp-content/uploads/2020/03/folder-migracidades-1.pdf

https://www.ufrgs.br/migracidades/wp-content/uploads/2020/03/folder-migracidades-_I_.pdf


Governança Migratória Local: Ferramentas e Métodos /   25

 ▪ Cooperação técnica: pode se dar de maneira bilateral ou multilateral, através de 
instrumentos legais como Memorandos de Entendimento, Acordos de cooperação 
técnica, entre outros.

 ▪ Parcerias: visa o fomento de iniciativas existentes ou colaboração na execução de 
iniciativas públicas que podem ser celebradas pelo poder público junto a parceiros 
de diversos setores via editais, conforme estabelecido pelo Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil.

 ▪ Estruturação de colegiados: visa a garantia da participação e controle social nas 
políticas públicas, por meio do chamamento de eleições ou designação de membros, 
contemplando a maior diversidade possível. 

 ▪ Grupo de trabalho intersetorial (GT): consiste na reunião de representantes de 
diferentes setores e áreas da gestão para atingir determinadas metas e objetivos. No 
caso de um GT cuja finalidade é aprimorar a governança migratória local, a meta pode 
ser estabelecer uma política ou plano local de acolhimento a migrantes, construída no 
espaço coletivo do grupo, a partir da contribuição das partes envolvidas.

3.2  /   PARTICIPAÇÃO SOCIAL

A participação de migrantes na construção de planos e políticas públicas de migração é importante 
para que as políticas sejam efetivas e adequadas à população a que se dirigem. A participação pode 
ocorrer em diferentes formatos, como, por exemplo, audiências públicas, consultas públicas e 
conselhos de políticas públicas, comitês/comissões ad hoc, conferências temáticas, mesas de diálogo.

a. Audiências Públicas: são eventos presenciais e consultivos, abertos a todos 
os interessados, que permite que todos os participantes possam apresentar suas 
contribuições para o debate. Ações e projetos públicos de relevante impacto ou 
interesse social merecem ser compartilhados com a sociedade em audiências públicas.

b. Consultas Públicas: são mecanismos de participação social não-presenciais, 
realizadas por meio de sistemas de coleta de contribuições abertos à sociedade em 
geral. Plataformas online são um exemplo de sistema para consulta pública. Essa 
modalidade tem o intuito de debater e validar documentos que podem ser propostas 
de lei ou outras normas, projetos, relatórios. Ela pode também subsidiar o processo 
de tomada de decisão pelos gestores públicos.
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c. Conselhos de políticas públicas: são mecanismos existentes nas áreas de saúde, educação, 
assistência social, direitos humanos, entre outras. Eles são órgãos colegiados permanentes que 
participam da formulação, do monitoramento e da avaliação das políticas voltadas à temática sobre 
a qual foram instituídos. Podem propor e fiscalizar, controlar contas, mobilizar a população para 
discussões, deliberar e emitir opiniões sobre ações públicas.

3.3  /   ORÇAMENTO PÚBLICO PAR A 
FORMUL AÇÃO DE POLÍTICAS MIGR ATÓRIAS

O orçamento público consiste em recursos financeiros arrecadados pelos governos por meio de 
diferentes fontes, como: impostos, taxas, contribuições, entre outros. A partir dessa arrecadação 
os governos definem quais as áreas prioritárias para destinação e alocação desses recursos.

Após a definição das áreas prioritárias, decide-se quais equipamentos públicos receberão financiamento, 
como exemplo, escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Apoio a Migrantes, entre outros. 

A Constituição Federal de 1988 prevê três instrumentos que compõem os Processos Orçamentários, são eles: 
o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e as Leis Orçamentárias Anuais (LOAs).

ATENÇÃO 
Para que um projeto 

com foco no acolhimento 
de migrantes seja 

discutido e aprovado na 
Câmara Legislativa, ele 
deve estar previsto nas 

peças orçamentárias.

PLANO PLURIANUAL (PPA)

LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

LEI ORÇAMENTÁRIA  
ANUAL (LOA)

Instrumentos do Processo Orçamentário (CF-88)

Fonte: OIM. Centro de Atenção a Refugiados e Migrantes: Orçamento e Estruturação. Brasília, 2022.

Figura 5 / Instrumentos do Processo Orçamentário
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a. Plano Plurianual (PPA): o PPA é um plano de governo elaborado a cada novo 
mandato governamental. Nos municípios, deve ser coordenado pelo prefeito ou 
prefeita, no seu primeiro ano de gestão. Tem como objetivo guiar a atuação do 
governo, esclarecendo quais as metas da administração pública para o ciclo de quatro 
anos subsequente à sua aprovação. Portanto, o PPA deve conter o descritivo da 
programação de investimentos e custeio nas diferentes áreas da gestão.

b. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): compreende as metas e prioridades 
da administração pública, estabelece as diretrizes de política fiscal e orienta a 
elaboração da lei orçamentária anual. A LDO é elaborada anualmente, com base no 
que foi definido e estabelecido no PPA. 

c. Lei Orçamentária Anual (LOA): é na LOA que são detalhados todos os tipos de 
arrecadação de receitas e também as despesas de cada órgão, programa, ação e tipo de gasto. 
Trata-se de um processo anual composto de 4 etapas, a saber: Elaboração Orçamentária; 
Tramitação legislativa e aprovação; Execução orçamentária; e Avaliação e controle.

Planejamento contendo metas, diretrizes, 
prioridades e orçamento para um ciclo de 

quatro anos. Elaborado a cada novo mandato 
governamental com o objetivo de guiar a atuação 

da administração pública.

Elaborado anualmente com base no que foi 
definido no PPA, é o elo entre o PPA e a LOA. 
Ou seja, contém as previsões orçamentárias e 
políticas prioritárias para cada novo ano fiscal.

Também conhecido como Orçamento Público, 
é realizado a cada ano e contém informações 

detalhadas sobre todos os tipos de arrecadação 
de receitas e também as despesas de cada orgão, 

programa, ação e tipo de gasto.

PLANO PLURIANUAL 
(PPA)

LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

LEI ORÇAMENTÁRIA  
ANUAL (LOA)

Instrumentos do Processo Orçamentário

Figura 6 / Instrumentos do Processo Orçamentário
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4 /  CICLO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 

A MATERIALIZ AÇÃO DAS 

POLÍTICAS MIGR ATÓRIAS

Para guiar estados e municípios na formulação de políticas públicas, recomenda-se a utilização da 
metodologia do “Ciclo de Políticas Públicas”. Por ter uma abordagem cíclica, essa metodologia 
sugere que o processo de elaboração de uma política continua indefinidamente, ou seja, até que a 
política esteja aperfeiçoada, adaptada, ou ainda, seja abolida4.

O “Ciclo de Políticas Públicas” é composto por sete estágios (Figura 7), sendo eles: 1) Identificação 
e definição do problema; 2) Dados, pesquisa e análise para formulação de políticas; 3) Formulação 
da política; 4) Consulta; 5) Adoção da política; 6) Implementação da política; e 7) Monitoramento 
e avaliação da política. 

4 International Organization for Migration (IOM), 2022. Handbook Essentials of Migration Management (EMM2.0). https://emm.
iom.int/handbooks
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Identificação  
e definição  

do problema

Formulação  
da política

Adoção da 
política

Implementação 
da política

Consulta

Dados, pesquisa 
e análise para 

formulação de 
políticas

1

2

3

45

6

7
Monitoramento 

e  avaliação da 
política

Ciclo de 
Políticas 
Públicas

Figura 7 / Ciclo de Políticas Públicas

A seguir, apresentam-se os principais aspectos de cada estágio, bem como as possíveis formas de 
materialização das políticas migratórias.

1. Identificação e definição do problema: o ponto de partida para o 
desenvolvimento de políticas públicas (estágio 1) é definir as linhas de ação que serão 
adotadas, identificar os desafios que  serão enfrentados e as possíveis  mudanças 
que deverão ser realizadas em determinado contexto. As ferramentas existentes, 
como os Indicadores de Governança de Migração (MGI), bem como os indicadores 
utilizados no processo de certificação MigraCidades, podem ser úteis nessa definição. 
Nessa fase, recomenda-se que os governos locais realizem um levantamento das 
demandas prioritárias junto aos atores interessados na temática, como as comunidades 
migrantes, as organizações da sociedade civil (OSCs), as instituições acadêmicas, e os 
órgãos e serviços que realizam o atendimento da população migrante, por exemplo. 
Assim, com base na identificação das demandas e reinvindicações desses atores, o 
governo local poderá definir quais são as áreas que buscará desenvolver.  

2. Dados, pesquisa e análise para formulação de políticas: esta fase é voltada para 
a construção de evidências que informam e moldam o pensamento político. Para tanto, 
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baseia-se na pesquisa de dados nacionais, de práticas globais, regionais e  internacionais 
em busca de exemplos e inspirações. A fim de materializar esse estágio, o governo local 
pode desenvolver um relatório de diagnóstico, por meio do mapeamento das comunidades 
migrantes residentes no local, e do levantamento de iniciativas e ações já existentes. Outras 
ações que podem ser realizadas compreendem o georreferenciamento de informações, a 
análise entre diferentes dados coletados e de estudos existentes sobre o tema. Nessa etapa, 
também se pode considerar se existe uma estratégia nacional ou lista de prioridades que 
podem ser expandidas, ou outras iniciativas que podem ser relevantes para referência.

3. Formulação da política: é o processo de examinar evidências e apresentar opções 
de políticas com base em critérios acordados. Nesse estágio, diferentes alternativas 
são consideradas para determinar a melhor opção para o problema ou oportunidade. 
A coerência com outras  políticas, a  viabilidade, o  alinhamento com as normas e 
instrumentos jurídicos existentes e o cumprimento das obrigações nacionais também 
são considerados. Em seguida, o foco é dado aos aspectos práticos do desenho da política, 
incluindo as escolhas dos instrumentos de política. Nesta fase, consideram-se também 
a viabilidade de implementação e a forma como a política será monitorada e avaliada.  
 
Nessa etapa, o governo local poderá definir se a política migratória será 
desenvolvida com envolvimento de diferentes áreas e por meio de uma coordenação 
interinstitucional, tendo caráter transversal, por exemplo. Ou, ainda, se será uma 
política setorial para migrantes, sendo desenvolvida por uma área específica da gestão, 
com coordenação intersetorial. 

4. Consulta: recomenda-se que a consulta às partes interessadas ocorra ao longo de 
todo o desenvolvimento e implementação do ciclo da política. No entanto, é desejável 
que se tenha a previsão de uma etapa específica para consultas, especialmente 
para questões políticas significativas. Uma vez que as opções de políticas são 
formuladas, testar as  ideias com aqueles direta e  indiretamente impactados pela 
política em formulação e com aqueles que possuem conhecimentos  específicos 
enriquece a  experiência de formulação da política e aumenta sua eficácia.   
 
A etapa das consultas pode-se dar por meio de mecanismos de participação 
periódicos, como conferências e também por meio de mecanismos pontuais, como 
consultas virtuais, audiências públicas, fóruns, entre outros.

5. Adoção da política: essa etapa refere-se ao processo de acordo e aprovação da 
política, que pode ocorrer de diferentes maneiras, a depender da natureza da política 
e da estrutura nacional de formulação de políticas.  A facilidade de adoção dependerá 
em parte de até que ponto as partes interessadas estiveram engajadas, contribuíram 
e se estão alinhadas.
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6. Implementação da política: a implementação de políticas pode ser um 
exercício considerável, que pode envolver muitos atores e levar tempo. Planos de 
implementação robustos que articulem claramente as funções e responsabilidades 
e como as novas políticas serão entregues, dentro do prazo e do orçamento, são 
essenciais. Para prestação de contas, pode ser necessário o estabelecimento de uma 
estrutura de governança para monitorar o progresso.

7. Monitoramento e avaliação da política:  este é o estágio final do ciclo de 
políticas, cujo objetivo é examinar se uma política atende seus objetivos e se deve 
ser estendida, ajustada ou descontinuada.  O  monitoramento é importante para 
rastrear o progresso de uma política em direção aos resultados pretendidos e ajuda 
os tomadores de decisão a antecipar problemas e fazer ajustes apropriados de forma 
proativa. Nesta etapa, que deve ser conduzida da forma mais sistemática e imparcial 
possível, avalia-se também o nível de alcance dos resultados esperados e inesperados. 
O monitoramento e a avaliação podem ser processos realizados via mecanismos de 
consulta e seus resultados podem servir como insumo para a identificação e definição 
de novos desafios e prioridades.

 De forma especial, os planos são ferramentas que auxiliam no monitoramento e 
avaliação de uma política, tendo em vista que delimitam as  áreas  prioritárias, 
definem objetivos estratégicos, métricas de mensuração, prazos e designação de 
obrigações. Além disso, no desenho de planos podem ser encontrados itens como: 
ações, indicadores, metas a atingir,  linhas de base, responsáveis e referências que 
fundamentam o documento.





CAPÍTULO 5
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5 /  AS 10 DIMENSÕES 

DE GOVERNANÇA 

MIGR ATÓRIA LOCAL

As 10 dimensões de governança migratória local são um conjunto de indicadores de governança 
migratória local que reflete as realidades locais brasileiras, desenvolvido por meio de uma parceria 
entre a OIM e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), que permitiu que os MGI 
fossem adaptados em um formato compatível com a estrutura da administração pública do Brasil. 
Cada uma das dimensões está diretamente interligada com os princípios do MiGOF e com o 
objetivo de facilitar a migração humana, assim como promovido pela Meta 10.7 dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

As primeiras cinco dimensões apreciam a estrutura de governança migratória local e estão 
organizadas da seguinte forma: 1) Estrutura institucional de governança e estratégia local; 2) 
Capacitação de servidores públicos; 3) Participação social e cultural de migrantes; 4) Transparência 
e acesso à informação para migrantes; e 5) Parcerias institucionais. As outras 5 dimensões referem-
se ao acesso a direitos, como: 6) Acesso à saúde; 7) Acesso e integração à educação; 8) Acesso à 
assistência e à proteção social; 9) Acesso ao mercado de trabalho; e 10) Acesso aos serviços de 
proteção: gênero, LGBTIQ+ e igualdade racial.
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Figura 8 / As 10 Dimensões da Governança Migratória

1. Estrutura institucional de governança e estratégia local: essa dimensão 
considera a existência de estratégias, órgãos e pontos focais designados para coordenar 
as ações relativas à migração. A migração é um tema intersetorial, envolvendo áreas 
tão diversas como a saúde, a educação, a cultura, a assistência social e o mercado 
de trabalho. Uma estrutura de governança que atue em conjunto com os diferentes 
setores do governo local facilita a formulação de políticas públicas adequadas às 
especificidades dos fenômenos migratórios e contribui para garantir a coordenação 
da atuação do poder público na recepção e integração da população migrante.

2. Capacitação de servidores públicos e sensibilização sobre direitos de 
migrantes: essa dimensão considera a disponibilidade de conhecimentos específicos 
necessários para que os servidores públicos qualifiquem o atendimento realizado a 
migrantes. Para desenvolver esta dimensão, o governo local pode fornecer, por meio de 
estrutura institucional específica, informações a respeito das características próprias da 
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documentação das pessoas migrantes; disponibilizar legislações vigentes sobre o tema 
das migrações; e ofertar informações sobre os direitos das pessoas migrantes no acesso 
a serviços e equipamentos públicos. Também pode organizar formações sobre áreas 
específicas, como, por exemplo, tratando de demandas relacionadas ao trabalho e à 
saúde das pessoas migrantes e do perfil dos fluxos migratórios locais.

3. Participação social e cultural de migrantes: esta dimensão considera a 
participação social das pessoas migrantes nas políticas destinadas a elas, por meio 
da escuta e da consulta durante as etapas de elaboração, execução e avaliação das 
políticas públicas. A existência de espaços participativos inclusivos às pessoas migrantes 
é crucial para que as políticas públicas sejam efetivas e levem em consideração as reais 
necessidades desta população. Fomentar a participação cultural de migrantes em feiras 
e eventos auxilia também no processo de integração junto à comunidade de acolhida.

4. Transparência e acesso à informação para migrantes: esta dimensão 
leva em conta a existência e disponibilização de informações compreensíveis e 
transparentes sobre direitos e obrigações das pessoas migrantes no Brasil e sobre o 
acesso a serviços públicos aos quais têm direito. A integração da população migrante 
na sociedade de acolhida depende da qualidade das informações as quais têm acesso.

5. Parcerias institucionais: esta dimensão considera a colaboração entre diferentes 
instituições, órgãos e setores que se ocupam da temática das migrações e questões 
correlatas a essa temática e trata do estabelecimento de parcerias formais e informais 
pela gestão pública local. O engajamento de diversos atores através de parcerias é 
importante tanto para o desenho das ações e das políticas públicas locais quanto para 
a execução e ampla divulgação delas. As parcerias institucionais também têm como 
potencial o compartilhamento de experiência e o alinhamento das ações em curso no 
atendimento das populações migrantes.

6. Acesso à saúde: esta dimensão considera o acesso efetivo à saúde e atendimento 
qualificado de migrantes no Sistema Único de Saúde (SUS). O direito ao acesso 
universal e gratuito à saúde é assegurado a todos no Brasil, independentemente da 
situação migratória ou documental, pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de 
Migração (Lei 13.445/2017).

7. Acesso e integração à educação: esta dimensão leva em conta a existência de 
medidas que facilitem o acesso e a integração de migrantes ao sistema de educação. 
O acesso à educação, no entanto, não se resume à matrícula. Organizar o devido 
acolhimento garante o aprendizado e a permanência dos estudantes migrantes nas 
escolas, e isso cabe a toda a comunidade escolar, incluindo gestores, professores, 
pais e estudantes. Além disso, a convivência entre diferentes culturas, idiomas e 
experiências de vida é enriquecedora para o ambiente escolar.
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8. Acesso à assistência e à proteção social: esta dimensão avalia a abrangência 
das ações voltadas ao acesso de migrantes a serviços públicos de assistência social. 
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Brasil é aberto a quem precisar. 
Para serviços, programas, projetos e benefícios sociais, o acesso depende de critérios 
estabelecidos pela legislação porque esses serviços atendem pessoas que se encontram 
em situações de vulnerabilidade e/ou risco social. Migrantes podem estar em situação 
de vulnerabilidade, agravada por questões como a ausência de documentação, falta de 
acesso à informação adequada, dificuldades com o idioma e perda de laços familiares 
e comunitários.

9. Acesso ao mercado de trabalho: esta dimensão leva em conta a existência 
de medidas diretas ou de parcerias formais que facilitem o acesso de migrantes ao 
mercado de trabalho, seja através de oportunidades de emprego ou de iniciativas 
de empreendedorismo. Os trabalhadores migrantes possuem os mesmos direitos 
dos trabalhadores brasileiros. No entanto, o caminho para migrantes acessarem 
o mercado de trabalho pode ter uma série de obstáculos, que são específicos do 
contexto da migração.

10. Acesso aos serviços de proteção: gênero, LGBTIQ+ e igualdade 
racial: esta dimensão busca compreender se o governo local adota medidas para 
facilitar o acesso e acolhimento de migrantes mulheres e LGBTIQ+ (lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, intersexuais, queer) a serviços de proteção, tais como casas 
de acolhimento, canais telefônicos de apoio e delegacias especializadas, assim como 
se existem medidas para prevenir e combater a discriminação racial contra migrantes.





CAPÍTULO 6
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6 /  A PL ATAFORMA 

MIGR ACIDADES

A plataforma “MigraCidades: Aprimorando a Governança Migratória Local no Brasil”, fruto de 
parceria entre a OIM e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com o apoio 
da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), tem como objetivos capacitar atores locais, 
impulsionar o diálogo migratório, promover intercâmbio de experiências entre pares, e certificar o 
engajamento dos governos em aprimorar a governança migratória e dar visibilidade às boas práticas 
identificadas nos estados e municípios brasileiros.

O processo de certificação oferece ferramentas que permitem aos governos locais apreciar 
a abrangência de suas políticas migratórias, bem como identificar potencialidades a serem 
desenvolvidas em benefício dos migrantes e das comunidades de acolhida. O MigraCidades baseia-
se nas 10 dimensões da governança migratória local.

O processo de certificação é realizado anualmente e prevê cinco etapas obrigatórias. 1) Inscrição: 
o gestor público manifesta o interesse de seu governo participar do processo; 2) Diagnóstico: os 
governos preenchem um formulário informando as ações que são desenvolvidas em cada uma das 10 
dimensões de governança migratória; 3) Priorização: os governos identificam áreas e ações prioritárias 
a serem desenvolvidas em um período de seis meses; 4) Certificação: ocorre a entrega do selo 
MigraCidades aos governos que se engajaram em todas as etapas; 5) Monitoramento: os governos 
monitoram o desenvolvimento das ações apresentadas como prioritárias na etapa de priorização.
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Figura 9 / Etapas do Processo de Certificação MigraCidades

Na primeira edição do processo de certificação, em 2020, 27 governos (21 municípios e 6 estados) 
completaram com sucesso todas as etapas. Já no ano de 2021, o número de governos engajados foi 
ampliado, tendo 32 municípios e 9 estados certificados. Em 2022, 67 governos (56 municípios e 11 
estados) participam do processo.
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Figura 10 / Governos Certificados pelo MigraCidades (2020 e 2021)

Além do processo de certificação, a Plataforma MigraCidades conta com um Banco de Boas Práticas 
em Governança Migratória Local, que reúne práticas destacadas identificadas ao longo do processo 
de certificação MigraCidades. Neste banco, são disponibilizados documentos e materiais sobre ações 
e políticas desenvolvidas pelos governos locais em prol das pessoas migrantes e das comunidades 
de acolhida. As boas práticas elencadas estão divididas nas 10 dimensões de governança migratória 
local, que guiam as ações da Plataforma MigraCidades.

A Plataforma MigraCidades conta também com um curso online permanentemente disponível 
no site da Enap. O curso é gratuito e parte obrigatória para os governos que desejam obter a 
certificação MigraCidades, mas também pode ser acessado pelo público geral.



CAPÍTULO 7
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7 /  OS INDICADORES 

DE GOVERNANÇA 

MIGR ATÓRIA (MGI )

Em 2015, a OIM, em colaboração com a Unidade de Inteligência da The Economist, desenvolveu 
os Indicadores da Governança Migratória (Migration Governance Indicators – MGI, na sigla em 
inglês), um conjunto de 90 indicadores que ajudam os estados a apreciarem a abrangência de suas 
estruturas de governança de migração. Os indicadores constituem um ponto de partida para engajar 
os governos em um processo consultivo que lhes permita identificar áreas bem desenvolvidas e 
outras que se beneficiariam de um maior desenvolvimento, mas sobretudo apontar prioridades em 
consonância com os desafios e oportunidades específicos que o país possa enfrentar.

O MGI é caracterizado por três atributos fundamentais:

1. O MGI é um exercício voluntário. O MGI é realizado em países que solicitaram fazer 
parte do processo.

2. O MGI é sensível às especificidades nacionais: reconhece os diferentes desafios e 
oportunidades de cada contexto e, portanto, não propõe uma solução única para todos os 
casos, mas sim iniciar uma discussão sobre o que a migração bem governada pode significar.

3. O MGI é um processo: não é uma ferramenta estática para coletar dados sobre as 
estruturas de migração dos países. É, principalmente, o primeiro passo de um processo 
dinâmico que pode permitir que os governos identifiquem áreas de sua política de migração 
que precisam de mais desenvolvimento, ou que possam se beneficiar de capacitação.

DO MGI PARA O MGI LOCAL

O papel das cidades e dos municípios na governança da migração cresceu significativamente nas últimas 
décadas, devido ao rápido ritmo da urbanização e da importância das cidades como destinos para 
todas as formas de migração e deslocamento. Pesquisadores, formuladores de políticas e agências de 
desenvolvimento internacional destacam o papel crucial das cidades e dos municípios tanto na acomodação 
dos migrantes quanto na formulação de respostas sustentáveis para questões relacionadas às migrações.
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Tendo isto em mente, em 2016, os Estados-Membros da ONU adotaram a Nova Agenda Urbana 
(NUA) na III Conferência do Habitat em Quito (Equador). Foi a primeira vez que uma estrutura 
da ONU integrou por completo o tema da migração no planejamento estratégico e na gestão de 
cidades e sistemas urbanos. Sua adoção representou um reconhecimento significativo do papel 
dos governos locais, não apenas na gestão da migração em nível local como também na realização 
das dimensões urbanas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo, mas não 
se limitando ao ODS 11, que foi desenhado para tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Em um esforço para apoiar a discussão entre os diferentes níveis de governo sobre a governança da 
migração, a OIM adaptou os Indicadores de Governança de Migração (MGI) para o nível local (MGI 
Local).5 O MGI Local procura oferecer uma imagem mais abrangente do cenário de governança de 
migração de um país ao justapor uma dimensão local às análises nacionais do MGI.

Tal como seu equivalente nacional, o MGI Local6 baseia-se em um conjunto de 87 indicadores que 
ajudam as autoridades locais a apreciarem as estratégias ou iniciativas locais de migração, bem 
como identificar boas práticas e áreas com potencial para um maior desenvolvimento. O objetivo 
do exercício é fomentar o diálogo sobre migração entre governos nacionais e autoridades locais, 
e permitir que as autoridades locais aprendam umas com as outras, discutindo desafios comuns e 
identificando possíveis soluções.

Embora o MGI Local mantenha os atributos do MGI Nacional, também está ancorado na noção 
de que as cidades têm diferentes capacidades, competências e valor agregado quando se trata de 
governar a migração. Portanto, a metodologia foi adaptada para refletir a influência que o grau de 
autonomia fiscal e política das cidades participantes tem no tipo de governança de migração que é 
possível realizar na prática e legalmente. Ademais, novos indicadores sobre o nível de autonomia 
e capacidades também foram adicionados, oferecendo um contexto aos resultados da avaliação.

Dadas as diferenças entre o MGI em níveis nacional e local, o objetivo do MGI Local não é fornecer 
uma linha de base, mas sim ser uma ferramenta para que autoridades governamentais tenham uma 
visão interna das medidas adotadas para gerenciar a migração e compartilhar suas experiências. 
Além disso, o MGI Local reconhece que as boas práticas podem assumir diferentes formas, a 
depender das divisões de competências entre autoridades locais e nacionais. Portanto, a análise 
do MGI Local não deve ser interpretada como uma recomendação para alterações na divisão de 
competências, mas sim ser compreendida como uma ferramenta para gerar uma discussão sobre o 
que as cidades podem fazer na área de migração dentro do escopo de seu mandato.

5  Financiamento proporcionado pelo Governo da Suécia.

6  Para mais informações, consulte: https://migrationdataportal.org/local-mgi





ANEXO 1
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ANEXO 1 /  GLOSSÁRIO
7

Apatridia

Situação de um indivíduo que tem a nacionalidade de um Estado, mas, 
tendo deixado esse Estado, não goza de nenhuma proteção por parte 
deste, quer por se recusar a pedir essa proteção, quer por o Estado se 
recusar a protegê-lo. A apatridia de facto é um termo, frequentemente, 
relacionado com os refugiados.

Asilo

A concessão, por um Estado, de proteção no seu território a pessoas 
fora do seu país de nacionalidade ou residência habitual, que fogem de 
perseguição ou ofensa grave ou por outros motivos. O asilo abrange 
uma variedade de elementos, incluindo a não repulsão, a permissão 
para permanecer no território do país de asilo, padrões humanos de 
tratamento e, eventualmente, uma solução durável.

Emigrante Brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. 

Imigrante Pessoa nacional de outro país ou apátrida que se estabelece, de forma 
temporária ou definitiva, no Brasil.

Interculturalidade

É a troca equitativa entre culturas e em condições de igualdade. Ocorre 
a partir do contato, comunicação e aprendizagem permanente entre 
pessoas, grupos, conhecimentos, valores, tradições, lógicas e racionalidades 
distintas, orientados a construir o respeito mútuo, desenvolvendo 
plenamente as capacidades individuais e coletivas, sobrepondo-se as suas 
diferenças culturais e sociais.

Migração de 
retorno

Deslocamento de pessoas que regressam ao seu país de origem ou de 
residência habitual, geralmente, depois de passarem, pelo menos um ano 
em outro país. Este retorno pode ou não ser voluntário. A migração de 
retorno inclui o repatriamento voluntário.

7 Este glossário foi elaborado a partir do Glossário da OIM, dos glossários dos cursos online da OIM na Escola Virtual de Governo 
(EVG-Enap) e da legislação nacional.

Conheça os cursos online: https://brazil.iom.int/pt-br/cursos-campanhas-e-eventos

Glossário OIM: https://emm.iom.int/glossary/#item-56436

https://brazil.iom.int/pt-br/cursos-campanhas-e-eventos
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Migração
Termo utilizado de forma ampla e abrangente para se referir ao 
movimento de pessoas que se deslocam de sua residência habitual, seja 
entre fronteiras nacionais ou dentro de um mesmo país.

Migrante ambiental

Pessoas ou grupos de pessoas que, predominantemente por razões de 
súbitas ou progressivas mudanças no meio ambiente que afetam suas 
vidas ou condições de vida de maneira adversa, são obrigadas a deixar suas 
casas, ou escolhem fazê-lo, seja temporariamente ou permanentemente, 
e quem se move dentro do seu país ou para fora dele.

Migrante 
internacional

Qualquer pessoa que está fora do Estado de sua nacionalidade ou 
cidadania ou, em caso de uma pessoa apátrida, seu local de nascimento 
ou de residência habitual.

Migrante interno Pessoal que deixou seu local de residência habitual, sem atravessar 
fronteiras internacionais.

Migrante

Um termo genérico, sem definição no âmbito do direito internacional, que 
reflete o entendimento comum de uma pessoa que se move do seu local 
habitual de residência, seja dentro de um país ou através de fronteiras 
internacionais, de forma temporária ou permanente, por uma variedade de 
razões. O termo inclui um número de categorias bem definidas de pessoas, 
tais como trabalhadores migrantes; pessoas cujos tipos particulares de 
movimento são legalmente definidos, tais como migrantes que cruzaram 
fronteiras através do contrabando de migrantes; assim como aqueles cuja 
situação ou tipo de movimento não estão especificamente definidos no 
direito internacional, tais como estudantes internacionais.

Pessoa apátrida

Pessoa que não é considerada por qualquer Estado, segundo a sua 
legislação, como seu nacional (art. 1.º da Convenção da ONU sobre 
o Estatuto dos Apátridas, de 1954). Como tal, faltam ao apátrida os 
direitos decorrentes da nacionalidade: a proteção diplomática do Estado, 
nenhum direito inerente permanência no Estado da residência e nenhum 
direito de regresso caso decida viajar.
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Pessoa em situação 
de refúgio

Uma pessoa que, devido a um receio fundado de perseguição por razões 
de raça, religião, nacionalidade, pertença a um determinado grupo social 
ou opinião política, se encontra fora do país da sua nacionalidade e é 
incapaz ou, devido a esse receio, está relutante em se valer da proteção 
daquele país; ou que, não tendo nacionalidade e estando fora do país da 
sua antiga residência habitual em consequência de tais acontecimentos, 
não possa ou, devido a tal receio, não queira regressar a ele. 

Pessoa requerente 
de asilo

Um indivíduo que busca proteção internacional. Em países com 
procedimentos individualizados, um requerente de asilo é alguém 
cujo pedido ainda não foi definitivamente decidido pelo país em que o 
apresentou. Nem todo solicitante de asilo acabará sendo reconhecido 
como refugiado, mas todo refugiado reconhecido é inicialmente um 
solicitante de asilo. 

Pessoa refugiada

Pessoa que necessita de proteção de um outro país por fundado temor 
de perseguição e que não quer ou não pode regressar ao país de 
nacionalidade ou residência habitual, de acordo com as disposições da 
Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951.

Tráfico de pessoas

O recrutamento, transporte, transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força ou 
a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de 
autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa 
que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração 
pode incluir a exploração da prostituição de outros ou outras formas de 
exploração sexual, o trabalho forçado, a escravidão ou práticas análogas 
à escravidão, a servidão ou a remoção de órgãos, entre outros.
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