
MARCO DE GOVERNANÇA DA MIGRAÇÃO - MiGOF

O Marco de Governança da Migração (Migration Governance Framework - MiGOF, em 
inglês), incorporado pelos Estados membros da OIM em 2015, é a primeira e atual definição 

de política de migração bem gerenciada. O MiGOF apresenta, de forma consolidada e 
abrangente, um conjunto de três princípios e três objetivos que, se respeitados e cumpridos, 

garantem uma migração segura, ordenada e digna, que beneficia os migrantes e as 
sociedades. O MIGOF é o marco de ações da OIM no Brasil.

A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA AS MIGRAÇÕES - OIM

Estabelecida em 1951, a Organização Internacional para 
as Migrações (OIM), a Agência das Nações Unidas para as 
Migrações, é o principal organismo intergovernamental no 
campo da migração e trabalha em estreita colaboração 
com parceiros governamentais, intergovernamentais 
e não-governamentais.

Contando com 173 estados-membros, 8 estados 
observadores e escritórios em mais de 100 países, a OIM 
dedica-se a promover uma migração segura, ordenada e 
digna para o benefício de todos. Isso é feito fornecendo 
serviços e consultoria para governos e migrantes.

ADESÃO AOS DIREITOS DOS MIGRANTES FOMENTAR O BEM-ESTAR SOCIOECONÔMICO 
DOS MIGRANTES E DA SOCIEDADE

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS BASEADAS 
EM EVIDÊNCIAS E APLICAÇÃO DE 

ENFOQUES INTEGRADOS DE GOVERNO

ABORDAR DE FORMA EFICAZ OS 
ASPECTOS RELATIVOS À MOBILIDADE 
EM SITUAÇÕES DE CRISE

ASSEGURAR QUE A  MIGRAÇÃO ACONTEÇA 
DE FORMA SEGURA E ORDENADA

CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS PARA LIDAR COM 
A MIGRAÇÃO E QUESTÕES RELACIONADAS

PRINCÍPIOS 
E OBJETIVOS
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL10.7 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

POR QUE PARTICIPAR?
O MigraCidades é um processo voluntário para auxiliar os governos locais a 

aprofundarem o diálogo sobre migrações, fortalecerem políticas públicas e 

compartilharem boas práticas. A participação é gratuita e os governos participantes 

receberão apoio técnico da OIM e da UFRGS.
O SELO MIGRACIDADES 

Os governos locais que concluírem o processo de engajamento receberão o selo 

MigraCidades, emitido pela OIM e UFRGS, atestando que desenvolvem políticas 

públicas sobre migrações.

CONHEÇA OS CURSOS ONLINE DE TREINAMENTO

Informações e inscriçõeswww.ufrgs.br/migracidades Fale conosco
migracidades@ufrgs.br

Uma Introdução às Migrações InternacionaisMigraCidades: Aprimorando a Governança Migratória Local  www.escolavirtual.gov.br

Apoio:

Financiamento:

Realizacão:FUNDO DA 
OIM PARA O DESENVOLVIMENTO

Adesão aos direitos dos migrantes
P R I N C Í P I O  1

Respeitar, proteger e satisfazer os direitos humanos é primordial e se aplica àqueles que se encontrem 
dentro do território nacional, seja qual for a sua nacionalidade ou situação migratória e sem 
discriminação alguma, a fim de preservar a sua segurança, integridade física, bem-estar e dignidade

A convite da OIM Brasil, 15 representantes 
de diferentes setores do Ministério Público, 
Defensoria Pública da União, Ministério da 
Justiça e Segurança Pública e do Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil participaram em 
outubro do Curso de Direito Internacional das 
Migrações realizado em Genebra. A capacitação, 
com duração de cinco dias, objetivou ampliar 
o conhecimento técnico dos participantes nos 
temas relacionados à migração.

REPRESENTANTES BRASILEIROS DE ÓRGÃOS DO SISTEMA DE 
JUSTIÇA PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO DA OIM EM GENEBRA

A OIM e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
atuarão em conjunto na certificação de políticas migratórias locais 
a partir de 2020. O memorando de entendimento foi assinado 
em dezembro de 2019 e a primeira iniciativa conjunta será a 
implementação do MigraCidades, processo de certificação de 
políticas migratórias locais desenvolvidas por estados e municípios.

OIM E UFRGS ASSINAM PARCERIA PARA 
CERTIFICAÇÃO DE POLÍTICAS MIGRATÓRIAS LOCAIS

“A parceria da DPU com a OIM vem 
abrindo novos horizontes para que 
possamos levar adiante projetos que, por 
limitações estruturais, não poderíamos 
executar. A aproximação entre OIM e DPU 
revela-se em verdadeira cooperação para 
atingir um objetivo comum que são os 
migrantes.” 

Gustavo Zortea
Defensor Público da União

As cidades são o espaço onde os 
migrantes vivem, acessam serviços e 
participam da economia.

Para destravar os benefícios da 
migração para os migrantes e as 
comunidades de acolhida, o 
MigraCidades propõe 10 dimensões 
para a formulação, a implementação e 
o monitoramento de políticas públicas 
para os migrantes por estados e 

municípios. Cinco dimensões 
trabalham aspectos de governança 
das migrações no âmbito local e 
outros cinco o acesso dos migrantes a 
serviços e direitos 

Por meio de uma parceria com a 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, o MigraCidades vai certificar 
municípios e estados que 
desenvolvam políticas para migrantes.

GOVERNANÇA MIGRATÓRIA LOCAL
MIGRACIDADES
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A liderança na gestão das migrações e suas boas 
práticas são destaques do Perfil 2019 da Cidade 
de São Paulo – Indicadores de Governança 
Migratória lançado em outubro. Além de apontar 
práticas positivas em seis áreas temáticas, o 
documento traça oportunidades de avanços em 
governança migratória na capital paulista. O 
lançamento é fruto da parceria entre a OIM, a 
prefeitura de São Paulo e a Unidade de 

Inteligência da The 
Economist.

O perfil da cidade de 
São Paulo faz parte 

da fase piloto da 
versão local dos 
Indicadores de 

Governança 
Migratória (MGI, na 
sua sigla em 
inglês). Criado em 
2015, o MGI é uma 
ferramenta da OIM 
da qual já 
participaram 51 
países, inclusive o 
Brasil, e três 
cidades. O objetivo 
é apoiar gestores 
públicos e 
organizações locais a discutir as iniciativas de 
migração, promover o diálogo sobre o tema e 
ampliar o aprendizado entre os envolvidos.  

Formulação de políticas baseadas em evidências e 
aplicação de enfoques de governo integrados

P R I N C Í P I O  2

As políticas migratórias devem se basear em evidências e em uma análise bem fundamentada dos 
benefícios e desafios que a mobilidade humana implica para um Estado 

“O desenvolvimento do MGI na cidade de São Paulo tem sido de 
fundamental importância para gerar articulações e aprofundar as 
relações institucionais com outros órgãos municipais e sociedade civil 
que compõe o Conselho Municipal de Imigrantes.”

Jennifer Alvarez   
Coordenadora da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo.

OIM E PREFEITURA DE SÃO PAULO APRESENTAM 
INDICADORES DE GOVERNANÇA MIGRATÓRIA DO MUNICÍPIO 
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Assinado em setembro, o memorando 
de entendimento entre a Escola Nacional 
de Administração Pública (Enap) e a OIM 
possibilita a expansão da oferta de cursos 
online da OIM. Pela plataforma da Escola 
Virtual de Governo (EV.G), os cursos serão 
ofertados a todos os interessados, sem limite 
de vagas ou prazo de inscrição. O primeiro a 
entrar no menu foi o curso Uma introdução 
às Migrações Internacionais, realizado em 
parceria com a Escola Superior da Defensoria 
Pública da União (ESDPU). Ao longo de 2020, 
novos treinamentos serão lançados.

PARCERIA COM ENAP POSSIBILITA A 
EXTENSÃO DA OFERTA DE CURSOS ONLINE

APOIO À 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS PARA IMIGRANTES DE 
SÃO PAULO 

A OIM propiciou apoio técnico e financeiro 
à 2ª Conferência Municipal de Políticas para 
Imigrantes de São Paulo, que ocorreu entre 
os dias 8 e 10 de novembro. A atividade 
contou com 383 participantes de 42 
nacionalidades diferentes e produziu 78 
propostas que poderão ser incorporadas no 
Plano Municipal para a População Imigrante. 
A OIM acompanhou o processo de organização da conferência desde sua concepção, oferecendo 
sua expertise e equipe para apoiar nas conferências preparatórias, durante e após a realização do 
evento principal.

ACOMPANHAMENTO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS LOCAIS 
REFERENTES AO TEMA DAS MIGRAÇÕES

A OIM acompanha os trabalhos e debates nos órgãos colegiados referentes ao tema das migrações. 
Ao final de 2019, além de integrar o Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo (CMI); a 
Comissão Municipal para Erradicação do Trabalho Escravo de São Paulo (COMTRAE-SP); o 
Conselho Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná (CERMA) e o Comitê 
Estadual Intersetorial de Políticas em Atenção a Refugiados e Migrantes do Rio de Janeiro 
(CEIPARM), a OIM também passou a acompanhar os trabalhos do Fórum Estadual das Migrações 
em Minas Gerais.
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Construção de parcerias para lidar com 
a migração e questões relacionadas

P R I N C Í P I O  3

A boa governança da migração exige que se articulem parcerias para aprofundar o conhecimento 
sobre a migração e desenvolver enfoques exaustivos e eficazes

SENSIBILIZAÇÃO DO 
SETOR PRIVADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE 
MIGRANTES

Com o intuito de fortalecer a 
inserção econômica, a OIM 
busca sensibilizar o setor privado 
para fomentar o número de 
contratações de migrantes. 
Temas como mitos disseminados 
a respeito dos migrantes e 
refugiados, os benefícios e 
desafios da contratação dessa 
população, procedimentos 
e processos de seleção, 
oportunidade de crescimento e 
desenvolvimento são abordados 
em oficinas com atores do setor 
privado. 

Ao longo de agosto e dezembro, 
em continuidade às atividades 
iniciadas já em 2018, foram 
realizadas oito oficinas de 
sensibilização do setor 
privado para a inclusão laboral 
de migrantes e refugiados em 
cidades de diferentes regiões. No 
total, 232 pessoas participaram, 
sendo 81 representantes do 
setor privado. 

Em complemento às oficinas, 
foram produzidos seis vídeos 
com depoimentos e narrativas 
sobre a inserção de pessoas 
migrantes em situação de 
vulnerabilidade no mercado de 
trabalho a fim de compartilhar 
boas práticas e sensibilizar 
empregadores, e dois fôlderes 
com passo-a-passo da 
contratação.

“O tema da diversidade 
é trabalhado em cinco 
pilares, um deles é o de 
culturas e origens, que 
abrange imigração e 
refúgio, e que já estamos 
trabalhando há bastante 
tempo na Sodexo.” 

Lilian Rauld  
Chefe de Diversidade e Inclusão da 
Sodexo, entrevistada para os vídeos 
de sensibilização do setor privado

Folder com  
passo-a-passo 
para a 
contratação 
de migrantes
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Fomentar o bem-estar socioeconôminco 
dos migrantes e da sociedade

O B J E T I V O  1

A gestão adequada da migração significa promover a estabilidade, oportunidades de educação e 
emprego, e reduzir os fatores que impulsionam a migração forçada

CAMPANHA  16 DIAS  
DE ATIVISMO PELO FIM  
DA VIOLÊNCIA CONTRA  
AS MULHERES

No marco da campanha 
internacional dos  16 Dias de 
Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres, realizada 
por diversas organizações, 
incluindo agências do Sistema 
ONU, a OIM promoveu e 
apoiou atividades visando  
à conscientização sobre a 
erradicação da violência sexual 
e de gênero e alertar sobre 
suas graves consequências. As 
ações ocorreram entre 25 de 
novembro e 10 de dezembro.

Uma das iniciativas apoiadas 
foi a oficina O Valente não 
é Violento, coordenada 
pela ONU Mulheres, e que 
tem como objetivo estimular 
a mudança de atitudes e 
comportamentos dos homens, 
enfatizando a responsabilidade 
que devem assumir na 
eliminação da violência contra 
as mulheres e meninas. Duas 
sessões foram realizadas e 

contaram com a participação 
de representantes da rede 
governamental de atendimento 
à mulher, funcionários da ONU 
e parceiros. 

Os eventos promovidos 
pela OIM foram em parceria 
com ONU Mulheres, ACNUR, 
UNFPA, UNICEF e parceiros 
da sociedade civil, e incluíram 
cine-debates, oficinas com 
refugiadas e migrantes, roda 
de conversas, entre outras 
atividades.

“Precisamos garantir que 
as intervenções da OIM, 
desde o início, considerem 
e respondam às diversas 
necessidades, papéis, 
responsabilidades e 
experiências de pessoas 
de diferentes sexos. Assim, 
podemos garantir que as 
nossas ações respondam 
às necessidades de todos 
e que removam barreiras à 
igualdade de gênero.”

António Vitorino 
Diretor-Geral da OIM

Uma parceria entre o Unicef, o Governo de Roraima e o Ministério da Cidadania, com apoio do Acnur 
e da OIM, possibilitou a inauguração de uma Casa Lar em Boa Vista e uma Casa de Passagem em 
Pacaraima em dezembro. O objetivo é acolher os jovens em um ambiente próximo ao de uma rotina 
familiar enquanto esperam pela reunificação familiar. 

OIM APOIA ABERTURA DE ESPAÇOS DE ACOLHIDA PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES VENEZUELANOS DESACOMPANHADOS EM RORAIMA
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AÇÕES NO PARANÁ
PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO 

Em continuidade à parceria estabelecida em maio 
com a Secretaria de Estado de Justiça, Família, 
e Trabalho do Paraná, a OIM realizou, entre 
agosto e dezembro, 96 atendimentos diretos 
à população migrante de Curitiba e região, 
dentro do Centro de Informação a Refugiados, 
Migrantes e Apátridas (CEIM). As principais 
demandas são dos migrantes venezuelanos que 
procuram informação e encaminhamento para a 
interiorização pelo processo de reunião familiar a 
partir de Boa Vista, Pacaraima ou Manaus; e dos 
migrantes haitianos, que buscam informações 
sobre agendamento de vistos no consulado do 
Brasil no Haiti. 

INSERÇÃO ECONÔMICA  
DE REFUGIADOS E MIGRANTES 

Entre setembro e dezembro, a OIM, em parceria 
com a Cáritas Brasileira Regional Paraná e a 
Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do 
Estado do Paraná, implementou e monitorou 
o projeto de integração econômica e laboral 
que teve 109 beneficiários, sendo 70% destes 
venezuelanos. O projeto trabalhou em três linhas 
distintas: capacitação profissional, capacitação 
para empreendedorismo e financiamento 
semente; promoção da economia solidária e 
cooperativismo. 

“Para o governo do Paraná, esse projeto de 
inserção laboral é completo, pois capacita 
técnica e humanamente, preparando o 
migrante para o mercado de trabalho e 
formando-o para a autonomia”

João Guilherme Simão
Coordenador estadual da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho do Paraná
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Com o intuito de 
fomentar a integração 
socioeconômica de 
refugiados e migrantes, a OIM 
apoiou a realização da Copa 
dos Refugiados e Imigrantes 
de futebol. A competição 
aconteceu entre agosto e 
dezembro nas cidades de 
Brasília, Curitiba, Porto Alegre, 
Recife, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Com o tema Reserve um minuto 
para ouvir uma pessoa que deixou o seu 
país, a iniciativa da ONG África do Coração 
é um dos maiores projetos de integração 
esportiva no Brasil e envolve centenas de 
pessoas de origens diversas. 

Realizada em um shopping 
center da capital de Roraima, 
a Feira Integrarte reuniu mais 
de 30 criadores brasileiros, 
refugiados e migrantes 
venezuelanos, que puderam 
mostrar e vender seus produtos 
ao público local durante o feriado 
de finados, celebrado em 2 
novembro. A iniciativa do ACNUR, 
OIM e  ONU Mulheres, entre 
outros parceiros, teve o intuito de 
promover o trabalho e a integração 
socioeconômica dos participantes, 
em especial das mulheres.

COPA DOS REFUGIADOS  
E IMIGRANTES 2019

AGÊNCIAS DA ONU PROMOVEM 
FEIRA DE EMPREENDEDORISMO  
EM BOA VISTA
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A quarta edição do Global Migration 
Film Festival, organizado pela OIM em 
mais de 100 países, teve mais de 40 
projeções no Brasil.  As capitais Belo 
Horizonte, Boa Vista, Brasília, Curitiba, 
Manaus e São Paulo, além da cidade 
fronteiriça de Pacaraima (RR), 
receberam em dezembro o Cine 
Migração, como foi nomeado no país. 
Rodas de conversa, feiras culturais e 
debates também entraram na 
programação.

Ao longo de 20 dias, o festival 
apresentou nove filmes que abordam 
os desafios da migração e as 
contribuições únicas que os migrantes 
trazem para suas novas comunidades. 
O objetivo é fomentar uma discussão 
mais ampla sobre esse tema.

FESTIVAL CINE MIGRAÇÃO TEM 
EXIBIÇÃO EM SETE CIDADES BRASILEIRAS
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A OIM realizou uma série de 15 

vídeos para as redes sociais com 

refugiados e migrantes venezuelanos 

que estão estabelecidos nas cidades 

de Curitiba e São Paulo. O Intuito da 

série Histórias de Venezuelanos - Brasil 

é divulgar a inserção socioeconô-

mica dessas pessoas na sociedade 

brasileira e o apoio que receberam 

da comunidade de acolhida.

Legendados em português, espanhol 

e inglês, os vídeos foram divulgados 

nas redes sociais da OIM Brasil, 

Regional América do Sul e global.

HISTÓRIAS DE VENEZUELANOS 
BRASIL

“Eu sabia que minha família 
queria vir e só pedi por 
uma opção, a reunificação 
familiar. Comecei a 
pesquisar e conversar com 
as pessoas que conhecia, 
que poderiam me dar 
informação. Eu disse aos 
meus irmãos que eles 
poderiam vir e deu certo.”

Glendys C. 
Venezuelana em São Paulo, se 
reuniu com os irmãos e sobrinhos 
pela estratégia de interiorização 
da Operação Acolhida com o 
apoio da OIM
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Abordar de forma eficaz os aspectos relativos à 
mobilidade em situações de crise

O B J E T I V O  2

O trabalho de encarar as causas originárias das crises e os movimentos de população conexos deve 
formar parte de enfoques mais a longo prazo

A OIM e o ACNUR são as 
agências líderes da resposta 
emergencial nas Américas, 
por meio da Plataforma 
Regional de Coordenação 
Interagencial para 
Refugiados e Migrantes 
da Venezuela, a R4V. O 
intuito é responder ao fluxo 
de venezuelanos na América 
Latina e Caribe de maneira 
coordenada. No Brasil, a 
Plataforma R4V é composta 

por 13 agências da ONU e 27 
organizações da sociedade civil. 

Desde setembro, o portal 
regional da R4V também possui 
uma página em português 
onde estão disponíveis as 
informações e relatórios mais 
recentes sobre a resposta no 
Brasil. Os dados utilizados são 
validados pelo governo federal.

A plataforma pode ser acessada 
no link www.r4v.info

FLUXO VENEZUELANO NO BRASIL

A OIM atua diretamente na resposta ao fluxo venezuelano desde agosto de 2017, com 
presença nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima, além de Manaus, no Amazonas. 
O intuito é apoiar a Operação Acolhida do governo federal.

PROMOÇÃO DA 
REGULARIZAÇÃO 
MIGRATÓRIA 

A OIM atua com as autoridades 
brasileiras na promoção da 
regularização migratória dentro 
dos postos de triagem. Entre 
agosto e dezembro, a equipe 
da OIM realizou mais de 47 
mil atendimentos no processo 
de pré-atendimento para a 
solicitação de autorização de 
residência temporária, além de 
outras formas de regularização 

migratória, nos postos de 
triagem de Pacaraima, Boa Vista 
e Manaus.

Com o intuito de apoiar os 
venezuelanos que não se 
encontram em Boa Vista, a 
OIM também realizou, em 
dezembro, a terceira edição da 
caravana de serviços.  Nesta 
edição, mais de 500 pessoas 
da Venezuela residentes em 
quatro municípios  de Roraima 
foram beneficiadas diretamente 
com acesso à documentação 
que permite solicitar residência 
temporária e com sessões 
informativas sobre acesso 
a direitos.

RESPOSTA EMERGENCIAL PARA REFUGIADOS 
E MIGRANTES VENEZUELANOS 



12

POSTO DE INTERIORIZAÇÃO 
E TRIAGEM DA OPERAÇÃO 
ACOLHIDA EM MANAUS

Com a expansão da Operação 
Acolhida para Manaus, um Posto 
de Interiorização e Triagem foi 
inaugurado na cidade em novembro. 
Idealizado pelo Comitê Federal de 
Assistência Emergencial do governo 
federal, a estrutura conta com 
o apoio de agências das Nações 
Unidas, entidades da sociedade civil e 
atores municipais e estaduais. 

No local, a OIM oferece informações 
e apoio na pré-documentação para 
os venezuelanos e venezuelanas 
que desejam solicitar residência 
temporária no Brasil. 

Auxílio na documentação para 
refúgio e outros serviços, como 
emissão de CPF e carteira de 
trabalho, vacinação e cadastro na 
estratégia de interiorização também 
são disponibilizados no posto.

Em outubro, a OIM, a Agência da ONU para 
Refugiados (ACNUR) e o Fundo de Populações 
das Nações Unidas (UNFPA) assinaram, em 
conjunto com a Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) e o Governo Federal, um 
protocolo de intenções para incentivar 
municípios brasileiros a acolherem 
pessoas refugiadas e migrantes da 
Venezuela. O objetivo é ampliar a assistência 
humanitária com foco na integração à 
sociedade e à economia brasileiras. O acordo 
complementa a segunda fase da Operação 
Acolhida, com foco na interiorização e parceria 
com os municípios, e visa que gestores e 
cidadãos brasileiros sejam sensibilizados para 
receber essas pessoas.

ONU, GOVERNO FEDERAL E 
MUNICÍPIOS ASSINAM COMPROMISSO 
PARA FORTALECER A INTERIORIZAÇÃO 
DE PESSOAS VENEZUELANAS

“Não pensei que a viagem iria sair tão 
rápido. Sou muito agradecido à atenção 
que a OIM me deu”.

Deibi G. 
Chegou a Manaus com a esposa Jhuberlin Carolina e 
os três filhos em setembro de 2019 e foi para Curitiba 
em dezembro graças à estratégia de interiorização.
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Durante os meses de 
prevenção dos cânceres de 
mama (outubro) e 
próstata (novembro), 
assim como de HIV/aids e 
infecções sexualmente 
transmissíveis (dezembro), 
foram realizadas 
campanhas de promoção de 
saúde para brasileiros e 
venezuelanos com 
distribuição de 16 mil 
folhetos explicativos sobre 

as doenças, camisetas de 
visibilidade para os 
profissionais de saúde e 
sessões informativas em 
locais públicos e ocupações 
espontâneas. A OIM 
também apoiou, em 2019, a 
produção de mais de oito 
mil folhetos para a 
campanha estadual de 
vacinação contra a febre 
amarela, iniciada em  
janeiro 2020.

Desde dezembro, sete 
técnicos de enfermagem 
atuam nos Postos de 
Interiorização e Triagem 
(PiTRIG), em Boa Vista e 
Pacaraima, em apoio à 
Operação Acolhida, 
realizando atividades de 
imunização. Em um mês de 
atividades, 2.441 pessoas da 
Venezuela foram 
beneficiadas.

DISTRIBUIÇÃO DE ITENS 
NÃO ALIMENTARES

Entre agosto e dezembro, 
mais de 9 mil pessoas, 
incluindo comunidades 
indígenas, foram 
beneficiadas com a 
distribuição de itens não 
alimentares, como kits 
de higiene pessoal com 
diversos produtos. Famílias 
com crianças de colo 
também receberam fraldas 
descartáveis.

AÇÕES EM SAÚDE - COLABORAÇÃO DO POVO JAPONÊS
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MATRIZ DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS  
(DTM, NA SUA SIGLA EM INGLÊS)

Como parte do processo de monitoramento de fluxos provenientes da Venezuela para o Brasil pela 
fronteira com o estado de Roraima, a OIM publicou o quinto relatório da DTM com o objetivo de 
aperfeiçoar os dados utilizados na resposta. Entre 30 de outubro e 18 de novembro de 2019, a equipe 
da OIM realizou 1.767 entrevistas com pessoas da Venezuela com mais de 18 anos em 14 municípios 
de Roraima.

Grupo 
Familiar

Sozinho

Grupo não 
Familiar

53%41%

6%

Com quem 
viaja?

Nível educacional completo

Nenhum Primário Secundário Técnico
Superior

Universitário Pós-graduado

Com quem você viajou ou está viajando?

Empregado (a)

Desempregado

Autônomo (a)

Estudante Aposentado 
Pensionista

35%

23%

33%

8% 1%

Situação 
laboral na 
Venezuela

Desempregado

Autônomo (a)

Empregado Estudante

59%

29%

11% 1%

Situação 
laboral no 

momento da 
entrevista

1% 1%

19%

57%

12% 10%

Na Venezuela, a maioria dos entrevistados trabalhava de forma autônoma ou assalariada. 
No Brasil, a maior parte dos entrevistados estava desempregados.
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A OIM iniciou parceria, em 
outubro, com o Ministério da 
Saúde, via a Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (SESAI), para 
a construção de equipamentos 
para acesso à água potável em 
Roraima. Desta forma, a 
aquisição de madeira para a 
construção de três torres 
d’água para sistema Salta-Z, 
de purificação de água, 
possibilitaram beneficiar quase 
700 indígenas pémon. Outras 
sete bombas submersas 

para sistema Salta-Z foram 
adquiridas beneficiando cerca 
de 1.900 pessoas.

Ainda em apoio às atividades 
com a SESAI, a OIM apoiou a 
capacitação para agentes 
indígenas de saneamento 
responsáveis pela multiplicação 
da promoção da higiene em 
mais de 23 comunidades 
indígenas transfronteiriças.

A OIM realizou ainda a 

entrega de 2.790 kits de 
higiene e dignidade e 
sessões informativas para 
indígenas em Roraima e 
Manaus (AM). Em Roraima, as 
sessões foram implementadas 
pela Cáritas Brasil. Em Manaus, 
a atividade foi realizada em 
parceria com a ADRA, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SEMSA) e a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social (SEMASC). 

RESPOSTA AO FLUXO MIGRATÓRIO 
INDÍGENA VENEZUELANO 

ESTRATÉGIA DE 
INTERIORIZAÇÃO DOS 
VENEZUELANOS

A OIM, em conjunto com 
outras agências das Nações 
Unidas, oferece apoio técnico 
e logístico à estratégia de 
interiorização do governo 
federal em processos como a 
orientação aos beneficiários 
sobre as cidades acolhedoras 

e condições de abrigamento, 
e também a elaboração e 
distribuição de materiais 
informativos sobre a rede de 
acesso a serviços nas cidades 
acolhedoras. Além disso, a 
Organização oferece suporte 
na avaliação de saúde de cada 
beneficiário. A OIM faz ainda 
parte do processo de acom-
panhamento dos beneficiários 
até o novo destino.
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2018 2019

Amazonas
4156 (15,3%)

Rondônia
301 (1,1%)

Mato Grosso
590 (2,2%)

Minas Gerais
1548 (5,7%)

Bahia
310 (1,1%) Sergipe

50 (0,2%)

Rio Grande do Norte
201 (0,7%)

Ceará
105 (0,4%)

Maranhão
01 (0,01%)

Alagoas
09 (0,03%)

Pernambuco
559 (2,1%)

Paraíba
485 (1,8%)

Goiás
535 (2%)

Distrito Federal
749 (2,8%)

Tocantins
05 (0,02%)

Mato Grosso 
do Sul

2.025 (7,4%)
Rio de Janeiro
900 (3,3%)

Pessoas bene�ciadas com a compra 
direta de passagens pela OIM

S. Catarina

   São Paulo
5.142 (18,9%)

Rio Grande 
do Sul

3.039 (11,2%)

Paraná
3.140 (11,5%)

Governo Federal

CIDADES QUE MAIS 
RECEBERAM VENEZUELANOS

AGOSTO A DEZEMBRO

27.222 BENEFICIÁRIOS DE ABRIL 2018 A DEZEMBRO 2019

Espírito Santo
114 (0,4%)

Acre
15 (0,06%)

Porcentagem da população
total interiorizada

       

        

        10-15%

        5-10%

Transporte aéreo

Sociedade Civil

 

Manaus - 4.139

2.063

Pessoas apoiadas pela OIM em voos 
realizados pela Operação Acolhida 5.613

7.676 PESSOAS BENEFICIADAS

RELATÓRIO DE DESLOCAMENTO DE VENEZUELANOS

23.654
BENEFICIÁRIOS

Piauí
11 (0,04%)

Pará
22 (0,08%)

3.210 (11,8%)

São Paulo - 2.055
Dourados - 1.636
Curitiba - 1.210
Porto Alegre - 949

3.568
BENEFICIÁRIOS

Amapá

        <5%

        >15%

OIM

Transporte terrestre
Governo Federal

5 3 6
39

166

221
183

198

159

519
457 596

518

493

482

1073
800

585

797

198

3

21 45

149

82
209

375

267

184

370

305
334

429

404

419 477

265 262 293 277

502
360

742

228 212 225
123

472

729
548

706 788

1845

1199
1075

DezNovOutSetAgoJulJunMaiAbrMarFevJanDezNovOutSetAugJulMaiAbr

270 535 834 1150
2551 3295 3883

4972 5441 6381
7438

8541
10050

12354
14525

17242

19740 22820

25332
27222

5 3 6
21

246

481604

836

712

335

117

1232

97

140

SERGIPE
Aracajú (35)

TOCANTINS
Palmas (05)

*Dados referentes às informações disponíveis sobre os voos do Governo Federal e da OIM

MODALIDADES GRUPOS FAMILIARESSEXO E IDADE

Masculino

Masculino (<18)

Feminino

Feminino (<18)

38%

18%

27%

17%

Pessoas viajando 
sozinhas

83%

17%

Masculino Feminino

27%

21%

3%

9%
13%14%

Abrigo
Abrigo

Reuni¥cação
Familiar

Reuni¥cação
Social

Vagas de
Emprego

7% 6%

Pessoas vijando
em grupos familiares

Perfil dos Venezuelanos
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Assegurar que a migração aconteça 
de forma segura e ordenada

O B J E T I V O  3

Garantir que a migração ocorra em condições seguras e de maneira ordenada também significa 
mitigar os riscos associados com o movimento de pessoas

OIM APOIA O REASSENTAMENTO  
DE REFUGIADOS NA AMÉRICA DO SUL

Em setembro, em continuidade às atividades 
realizadas em maio e junho, a OIM apoiou 
o reassentamento de 11 pessoas da 
América Central para o sul do Brasil. Nos 
três meses, foram 24 pessoas refugiadas 
de sete famílias auxiliadas pelo programa 
do governo federal, via o Comitê Nacional 
para os Refugiados (CONARE), e com apoio 
do Mecanismo Conjunto de Apoio a Países 
de Reassentamento Emergentes (Emerging 
Resettlement Countries Joint Support 
Mechanism – ERCM).

O ERCM é uma iniciativa conjunta 
entre o ACNUR e a OIM que apoia o 
desenvolvimento de programas de 
reassentamento na Argentina e no Chile, 
além do Brasil. Todos os casos que foram 
pré-selecionados pelo governo brasileiro 
receberam avaliações médicas e auxílio 
para garantir que as pessoas refugiadas 
viajassem de maneira segura e digna. Os 
casos aprovados receberam assistência 
da OIM na logística de viagem, incluindo 

suporte pré-partida, em trânsito e na 
chegada, de maneira a garantir que as 
pessoas refugiadas chegassem sem 
percalços até seu destino. 

Para garantir que os refugiados estabeleçam 
metas realistas no novo país e desenvolvam 
as habilidades e atitudes necessárias para 
sua integração, a OIM conduziu atividades 
de orientação pré-partida, que foram 
desenvolvidas em consulta e coordenação 
com os atores envolvidos no programa. A 
OIM e o ACNUR também colaboraram para 
o monitoramento e avaliação do programa 
e participaram em uma missão conjunta 
ao sul do país para visitar as famílias 
reassentadas, avaliar o impacto do ERCM e 
compreender como o programa pode ser 
aprimorado no futuro.

Em 2020, a OIM permanece comprometida, 
em parceria com o ACNUR, em apoiar o 
governo do Brasil no fortalecimento de 
programas de reassentamento.
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O programa de Apoio ao 
Retorno Voluntário oferece 
uma abordagem humana 
para o retorno e reintegração 
de migrantes que não 
querem ou não podem 
permanecer nos seus países 
de acolhimento ou de trânsito 
e desejam regressar aos seus 
países de origem. 

Entre agosto e dezembro 
de 2019, 394 brasileiros 
retornaram ao país por 
meio de programas de apoio 
ao retorno voluntário da 
OIM. Missões da OIM em 

14 países deram suporte a 
esses movimentos, sendo que 
as principais foram Bélgica 
(160), Portugal (131), Holanda 
(43), Espanha (27) e Suíça 
(11). No Brasil, 23 Unidades 
Federativas acolheram os 
beneficiários do programa, 
sendo as principais Goiás (93), 
Minas Gerais (64), São Paulo 
(61), Distrito Federal (24) e 
Rondônia (23). 

Entre os retornados, 38 
pessoas receberam auxílio 
para se reintegrarem na vida 
econômica e social das suas 

comunidades de origem. 
Receberam incentivos para 
abrir pequeno negócio, 
buscar tratamento médico, 
avançar nos seus estudos 
ou formação profissional, 
por exemplo.

Esse auxílio tem o intuito 
de tornar o movimento de 
retorno mais sustentável, para 
que as próximas decisões de 
migrar dessas pessoas sejam 
uma questão de escolha e 
não de necessidade.

APOIO AO RETORNO VOLUNTÁRIO

Paula de M., 36 anos, trabalhava como 
agente de combate a endemias quando 
saiu de Marabá, no Pará, para Lausanne, 
na Suíça, em 2018. Depois de quase um 
ano no exterior, ao decidir retornar ao seu 
país de origem, no final de 2019, Paula teve 
apoio de uma assistente social local e foi 
incluída no Programa de Apoio ao Retorno 
Voluntário e Reintegração da OIM. Já de 
volta, decidiu buscar uma nova profissão 
com o auxílio recebido, e está estudando 
para ser Tecnóloga em Processos 
Gerenciais, na UNINTER no Pará, um curso a 
distância com 2 anos e 3 meses de duração. 

“Esta é a minha primeira graduação, 
sempre tive o sonho de cursar o ensino 
superior, então quando a OIM me ofereceu 
esta oportunidade, não pensei duas vezes 
e escolhi processos gerenciais, porque o 
mercado de trabalho é amplo”, disse Paula.
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ESTADOS QUE MAIS RECEBERAM OS BRASILEIROS 
QUE RETORNARAM AO BRASIL EM 2019

ORIGEM DOS BRASILEIROS QUE RETORNARAM 
AO BRASIL DE JANEIRO A DEZEMBRO. 2019

Polônia
5

283

45

129

26

22

5
4

1

1

1

6

25
20

133
6

19

9

11

109

14

21

28

AM

RO
MT

PA

TO

GO

MG

SP
PR

SC
RS

RJ

ES

BA

PE
AL

SE

MA
PB

RN
CE

DF

MS

Homens 
51%

Mulheres 
49%

Menores  
de 18 anos 23%

REINTEGRAÇÃO 43% 36% 24%

801
TOTAL

Em 2019, 74 
brasileiros receberam 
apoio na reintegração, 
além da passagem 
de volta. As pessoas 
podem beneficiar 
de mais de uma 
modalidade de apoio 
à reintegração

Abriram ou 
reativaram  
pequenos 
negócios, como 
restaurantes, 
salões de beleza, 
pet-shops.

Buscaram educação 
ou treinamentos 
profissionalizantes. 

Buscaram 
tratamento 
médico.

Bélgica
455

Portugal
152

Países Baixos
104

Espanha
27

Suíça
17

Irlanda
13

Alemanha
9

Luxemburgo
4

Finlândia
2

Itália
2

Japão
2

Romenia 
2

Uruguai
2

Áustria
1

Austrália
1

Grécia
1

Marrocos
1

Coreia do Sul
1  801Total



O projeto Mecanismo Complementar Comum para uma 
Reintegração Sustentável no Brasil (SURE) avança na construção 
de uma estrutura de apoio aos brasileiros retornados, para 
que tenham uma reintegração mais sustentável, segura e 
digna. A OIM firmou parcerias com 20 instituições públicas e 
da sociedade civil em sete estados brasileiros (GO, MG, SP, PB, 
ES, PR e DF), e mapeou mais de 2.200 instituições que prestam 
serviços relevantes a este público. Além destas ações, a OIM 
também iniciou a capacitação da rede local, com uma primeira 
oficina realizada na cidade de São Paulo. Ao longo de 2020 a 
OIM seguirá buscando novos parceiros e realizando oficinas 
locais nos estados mais prioritários para o projeto. 

Saiba mais sobre o projeto: www.reintegracaobrasil.com

PROJETO SURE, RETORNANDO AO BRASIL COM 
PLANEJAMENTO E SEGURANÇA

brazil.iom.int
OIMBrasil

@OIMBrasil
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(61) 3771-3772
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