
A plataforma “MigraCidades: Aprimorando a 

Governança Migratória Local no Brasil”, fruto de 

parceria entre a OIM, Agência da ONU para as 

Migrações, 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. 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. O MigraCidades baseia-se em 10 

dimensões da governança migratória local.

The platform “MigraCidades: Enhancing Local Migration 

Governance in Brazil” is a joint initiative between the 

International Organization for Migration (IOM) and the Federal 

University of Rio Grande do Sul (UFRGS), with the support of 

the National School of Public Administration (ENAP). It aims 

to build capacities of local stakeholders, boost migratory 

dialogue, promote peer-to-peer exchange, certify government 

engagement in improving migration governance and give 

visibility to good practices identified in Brazilian states and cities.

The certification process provides tools that allow local 

governments to assess the scope of their migration policies, 

as well as identify potentialities to be developed for the 

benefit of migrants and host communities. In the first edition 

of the certification process, in 2020, 27 governments (21 

municipalities and 6 states) completed all steps. In 2021, 

the number of engaged governments increased, with 32 

municipalities and 9 states certified. The MigraCidades is 

based on 10 dimensions of local migration governance.

Estrutura 
institucional de 
governança e 
estratégia local

Institutional 
Structure of 
Governance

Participação 
social e cultural 
de migrantes

Migrant’s Social 
Participation

Acesso e 
integração à 
educação

Access to 
Education

Parcerias 
intitucionais

Institutional 
Partnerships

Acesso ao 
mercado de 
trabalho

Access to the 
Labour Market

Capacitação 
de servidores 
públicos e 
sensibilização 
sobre direitos 
das pessoas 
migrantes

Public Employees  
Training 

Transparência 
e acesso à 
informação 
para migrantes

Transparency 
and Access to 
Information

Acesso à 
assistência e 
proteção social 

Access to Social 
Assistance

Acesso à Saúde

Access to Health

Acesso, 
acolhimento 
e serviços 
de proteção: 
gênero, 
LGBTIQ+ e 
igualdade racial 

Access to 
protection 
services: Gender, 
LGBTIQ+ and 
Racial Equality

MIGRACIDADES
ATIVIDADES/2O21



2O21

2O2O

Belém
Belo Horizonte
Cachoeirinha
Campo Largo
Caxias do Sul
Ceará
Contagem
Corumbá
Curitiba
Dourados
Esteio
Foz do Iguaçu
Goiânia
Goiás
Guaporé
Guarulhos
Igarassu
Joinville
Juiz de Fora
Lajeado
Maranhão

Minas Gerais
Mossoró
Niterói
Nova Iguaçu
Novo Hamburgo
Paraíba
Paraná
Pelotas
Recife
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Roraima
Santarém
São José do Rio Preto
São Leopoldo
São Paulo
Sapucaia do Sul
Umuarama
Venâncio Aires
Vitória da Conquista

O processo de certificação é realizado anualmente e prevê 

5 etapas obrigatórias. 1) Inscrição: o gestor público mani-

festa o interesse de seu governo participar do processo; 2) 

Diagnóstico: os governos preenchem um formulário in-

formando 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) Certifica-

ção: ocorre a entrega do selo MigraCidades aos governos 

que se engajaram em todas as etapas; 5) Monitoramen-

to: os governos monitoram o desenvolvimento das ações 

apresentadas como prioritárias na etapa de priorização. 

 

The certification process is carried out annually and includes five man-

datory steps. 1) Enrollment: the public manager expresses his govern-

ment’s interest in participating in the process; 2) Diagnosis: governments 

fill out a form informing the actions that are developed in each of the 

ten dimensions of migration governance; 3) Prioritization: governments 

identify priority areas and actions to be developed within six months; 4) 

Certification: the MigraCidades seal is delivered to governments that 

have engaged in all steps; 5) Monitoring: governments monitor the de-

velopment of actions presented as priorities in the prioritization step.
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Além de engajarem-se nas etapas previstas no Processo 

de Certificação, governos locais parceiros e outros atores 

participaram de uma série de atividades ao longo do ano. 

Em 2021, os eventos promovidos pela Plataforma Migra-

Cidades contaram com a soma de 1,194 participantes. 

Dentre eles, estiveram gestores e servidores dos gover-

nos locais, academia e sociedade civil, que participaram 

ativamente de capacitações, debates, compartilhamento 

de experiências entre pares e encontros de grupo de 

trabalho. Os eventos foram realizados em plataformas 

virtuais e reuniram governos das cinco regiões do país. 

In addition to engaging in the steps foreseen in the Certification 

Process, local government partners and other actors participated 

in a series of activities throughout the year. In 2021, the events 

promoted by the MigraCidades Platform had a total of 1,194 

participants. Among them were managers and civil servants 

from local governments, academia, and civil society, who actively 

participated in trainings, debates, peer-to-peer exchanges, and 

working group meetings. These events were held in online plat-

forms and had the participation of local governments from the 

five regions of the country.
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CONHEÇA AS 
ATIVIDADES  

PROMOVIDAS 
PELA PLATAFORMA 

MIGRACIDADES EM 2O21:

Did you know?

Learn the activities promoted by 
MigraCidades Platform in 2021:

Em 2021 a Plataforma MigraCidades foi selecionada para o 
banco de boas práticas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). O repositório traz boas práticas, histó-
rias de sucesso e lições aprendidas na implementação de 
iniciativas vinculadas à Agenda 2030 das Nações Unidas.

In 2021, the MigraCidades Platform was selected to SDG Good 
Practices database. The repository brings together good practices, 
success stories and lessons learned in the implementation of initia-
tives linked to the United Nations 2030 Agenda.
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WEBINÁRIO SOBRE MONITORAMENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS NA ÁREA DE MIGRAÇÕES

Oficina sobre monitoramento de políticas públicas na área de 

migrações, ministrada por Raphael Corrêa, Coordenador de 

Monitoramento e Avaliação da OIM. O objetivo da oficina foi 

fornecer ferramentas para o acompanhamento da implementação 

de políticas migratórias, bem como apoiar a etapa de 

monitoramento do Processo de Certificação. 

Público-alvo: governos locais participantes do Processo de 

Certificação MigraCidades 2020.

Número de participantes: 21 pessoas.

WEBINAR ON MONITORING MIGRATION-RELATED  

PUBLIC POLICIES

Workshop on monitoring public policies in the area of migration, given 

by Raphael Corrêa, Monitoring and Evaluation Coordinator at IOM. The 

objectives of the workshop were to provide local government with tools 

to monitor the implementation of migration policies and to support the 

monitoring step of the certification process. 

Target audience: local governments engaged in the process of 

certification MigraCidades 2020.

Number of participants: 21 people.

VOCÊ SABIA?

https://sdgs.un.org/partnerships/migracidades-enhancing-local-migration-governance-brazil


”
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DIÁLOGOS CONGEMAS: CERTIFICAÇÃO 

MIGRACIDADES

Live de apresentação do processo de Certificação 2021 da 

Plataforma “MigraCidades: Aprimorando a Governança Migratória 

Local no Brasil”, organizada pelo Colegiado Nacional de Gestores 

Municipais de Assistência Social (CONGEMAS). 

Público-alvo: governos locais interessados em participar do 

processo de certificação, em especial gestores da área de 

assistência social.

Número de participantes: 75 pessoas.

CONGEMAS DIALOGUES: MIGRACIDADES CERTIFICATION 

PROCESS

Live stream presentation about the certification process 

“MigraCidades: enhancing migration governance in Brazil” 2021. 

The event was organized by National Collegiate of Municipal 

Social Assistance Managers.

Target audience: local governments in participating in the 

certification process, especially managers of the social 

assistance field.

Number of participants: 75 people.

WEBINÁRIO SOBRE A ETAPA DE DIAGNÓSTICO DO 

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

Webinário para capacitar os governos a implementar a etapa de 

diagnóstico do processo de certificação.

Público-alvo: governos participantes do processo de certificação 

MigraCidades em 2021.

Número de participantes: 64 pessoas.

WEBINAR ON THE DIAGNOSIS STEP OF THE CERTIFICATION 

PROCESS

Webinar to train governments on how to implement  the diagnosis step 

of the certification process.

Target audience: local governments engaged in the Certification 

Process MigraCidades in 2021.

Number of participants: 64 people.

O governo decidiu participar 
do processo de certificação do 
MigraCidades como forma de 
compartilhar as ações positivas e 
boas práticas no atendimento ao 
público migrante. Nós trabalhamos 
desde o início com o aprimoramento 
da nova língua, com as políticas 
públicas para a saúde, fazendo a 
inserção das crianças e adolescentes 
nas escolas, e hoje as pessoas estão 
inseridas no mercado de trabalho. 
O MigraCidades foi e é muito 
importante nessse processo de 
acolhimento aos migrantes. 
Elcione Ramos – Prefeita de Igarassu

The government decided to participate in the 

MigraCidades certification process to share positive 

actions and good practices in assisting the migrant 

public. We worked from the beginning with the 

improvement of the new language, with public 

health policies, including children and adolescents 

in schools, and today people are included in the job 

market. MigraCidades was and is very important in 

this process of welcoming migrants. 

Elcione Ramos – Mayor of Igarassu

“
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Platform, scholars, civil society.

Number of participants: 76 people.

The second edition of “MigraCidades Dialogues” discussed Access to 

Health, participating as speakers Fabiane Vicente dos Santos, PhD in 

Social Anthropology from the Campinas State University (Unicamp) and 

technician at the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz), and Cassio Silveira, 

associate professor of the Graduate Program in Public Health at the Santa 

Casa de São Paulo and at the Department of Preventive Medicine at the 

São Paulo Federal University (Unifesp).

Target audience: local governments partners of MigraCidades Platform, 

scholars, civil society.

Number of participants: 52 people.

DIÁLOGOS MIGRACIDADES: “ACESSO À SAÚDE”

Os Diálogos MigraCidades são encontros organizados pela 

UFRGS, para compartilhar e discutir os resultados e processos 

exercidos no âmbito do MigraCidades, com o objetivo de qualificar 

a interpretação dos dados obtidos e disseminar informações entre 

redes de apoio para migrantes. Os encontros são abertos para o 

público geral através do canal do Youtube do MigraCidades.

A 1ª edição discutiu o Acesso à Saúde e contou com a participação 

das convidadas Veronica Quispe Yujra, doutora em Patologia pela 

Universidade Estadual Paulista (Unesp) e co-autora do livro “Saúde de 

migrantes e refugiados”, e Georgina Bolívar, coordenadora de projetos 

do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR) em Boa Vista/RR.

Público-alvo: governos parceiros da Plataforma MigraCidades, 

academia e sociedade civil.

Número de participantes: 76 pessoas.

A 2ª edição do ciclo de debates deu continuidade à discussão sobre 

Acesso à Saúde e contou com a participação de Fabiane Vicente dos 

Santos, doutora em Antropologia Social da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp) e técnica da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), e Cassio Silveira, professor adjunto do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva da Santa Casa de São Paulo e no 

Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp).

Público-alvo: governos parceiros da Plataforma MigraCidades, 

pesquisadores e sociedade civil.

Número de participantes: 52 pessoas.

MIGRACIDADES DIALOGUES: ACCESS TO HEALTH

The “MigraCidades Dialogues” is a series of debates organized by 

UFRGS that aim to share and discuss the results and processes carried 

out within the scope of MigraCidades, qualifying the interpretation of 

the data obtained through the certification process and disseminating 

information to migrant support networks . The Dialogues are open to 

the general public at the MigraCidades Youtube channel.

The 1st edition discussed Access to Health with the speakers Veronica 

Quispe Yujra, PhD in Pathology from the São Paulo State University 

(Unesp) and co-author of the book “Migrant and Refugee Health”, 

and Georgina Bolívar, project coordinator at the Jesuit Migrant and 

Refugee Service (SJMR) in Boa Vista/RR.

Target audience: local governments partners of MigraCidades 

31/08 e/and 13/12

A participação no MigraCidades tem 
papel fundamental no processo de or-
ganização, potencialização e fortaleci-
mento das políticas públicas existentes 
para os migrantes. A participação tem 
auxiliado na capacitação da equipe e na 
busca de alternativas criativas para dar 
conta dos desafios da migração.
Maurício Medeiros – Prefeito de Cachoeirinha

 

Participating in MigraCidades plays a fundamental 

role in organizing, enhancing, and strengthening 

existing public policies for migrants. Participation 

has helped in the training of our team and in 

the search for creative alternatives to face the 

challenges of migration  

Maurício Medeiros – Mayor of Cachoeirinha

”

“



08/10 e/and 15/10

15/09 - 16/09
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WEBINÁRIO SOBRE A ETAPA DE PRIORIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

Webinário para capacitar os governos a realizar a Etapa de 

Priorização do Processo de Certificação MigraCidades. 

Público-alvo: governos participantes do Processo de Certificação 

MigraCidades em 2021.

Número de participantes: 63 pessoas.

WEBINAR ON CERTIFICATION PROCESS PRIORITIZATION STEP

Webinar to train governments to conduct the Priorization step of the 

certification process.

Target audience: local governments engaged in the Certification 

Process MigraCidades in 2021.

Number of participants: 63 people.

COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS

Seminário virtual de dois dias para compartilhamento de boas 

práticas em governança migratória local. Ao todo, 20 governos 

que receberam o Selo MigraCidades 2020 apresentaram as 

ações selecionadas desenvolvidas em prol da população migrante. 

No evento, foi lançado o Banco de Boas Práticas da Plataforma 

MigraCidades, que reúne práticas destacadas identificadas ao longo 

do processo de certificação e documentos relacionados.

Público-alvo: governos engajados no Processo de Certificação 

em 2020 e 2021.

Número de participantes: 61 pessoas.

BEST PRACTICES SHARING

Two-day online seminar to share best practices in local migration 

governance. Twenty governments that received the seal MigraCidades in 

2020 presented selected actions developed for the migrant population. 

The Good Practices Database of the MigraCidades Platform, which 

brings together outstanding practices identified throughout the 

certification process and related documents, was launched at the event.

Target audience: local governments engaged in the Certification 

Process MigraCidades in 2020 e 2021.

Number of participants: 61 people.

Aderimos ao MigraCidades logo em 
sua primeira edição por entendermos 
que com o apoio de pessoas 
especializadas na área poderemos 
aperfeiçoar a nossa governança nos 
processos de acolhimento. E foi 
assim que fizemos, participamos 
das duas edições em 2020 e 2021 e 
essa experiência tem oportunizado 
qualificar o trabalho que a gente presta 
para essa população tão importante.  
Leonardo Pascoal – Prefeito de Esteio

 

We joined MigraCidades already in its first edition 

because we understand that with the support of 

people specialized in the area, we would improve our 

governance in the reception processes. And that’s how 

we did it: we participated in both editions in 2020 

and 2021, and the experience has been allowing us to 

qualify the work we offer to this important population.  

Leonardo Pascoal – Mayor of Esteio

”

“

https://www.ufrgs.br/migracidades/banco-de-boas-praticas/


Certificação do Município de Cachoeirinha

Certification of the City of Cachoeirinha
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CAPACITAÇÃO “COESÃO SOCIAL E MIGRAÇÕES: 

CONSTRUINDO COMUNIDADES ONDE TODOS SE 

SINTAM EM CASA”

Capacitação virtual realizada em parceria com o Consulado Geral 

do Canadá em São Paulo. Ministraram a capacitação Camille 

Papanek e Sarosh Sarkar, do órgão de Imigração, Refugiados e 

Cidadania do Canadá (IRCC), o coordenador de Campanhas 

Globais de Comunicação Digital da OIM Marshall Patsanza, e a 

consultora intercultural Mariana de Oliveira Barros. 

Público-alvo: governos locais engajados no Processo de 

Certificação em 2020 e 2021.

Número de participantes: 72 participantes.

SETE PLENÁRIAS DO GRUPO DE TRABALHO  

SAÚDE E MIGRAÇÃO

Entre maio e outubro o Grupo de Trabalho, composto por gestores 

e técnicos, reuniu-se sete vezes com o objetivo de fortalecer o 

trabalho na área de “saúde e migração” através do compartilhamento 

de experiências e identificação de necessidades e desafios comuns 

para o desenvolvimento de ações coletivas. 

Público-alvo: governos participantes do Processo de Certificação 

MigraCidades em 2021.

Número de participantes: 63 pessoas.

SEVEN MEETINGS OF WORKING GROUP  

HEALTH AND MIGRATION

Between May and October, the Working Group, composed by 

managers and technicians, met seven times with the goal of 

strengthening the work in the area of  “health and migration” by 

sharing experiences and identifying collective needs and challenges for 

the development of   joint actions.

Target public:: local governments engaged in the Certification Process 

MigraCidades in 2020 and 2021.

Number of participants: 63 people.

Mai-Out/21 – May-Oct/21  

13/11

TRAINING “SOCIAL COHESION AND MIGRATION: 

CONSTRUCTING COMMUNITIES WHERE  

EVERYONE FEELS AT HOME”

Online training held in partnership with the Consulate General of 

Canada in São Paulo. The training was given by Camille Papanek 

and Sarosh Sarkar, from the Immigration, Refugees and Citizenship 

of Canada (IRCC); the coordinator of Global Digital Communication 

Campaigns at IOM, Marshall Patsanza; and the intercultural 

consultant, Mariana de Oliveira Barros.

Target public: local governments engaged in the Certification Process 

MigraCidades in 2020 and 2021.

Number of participants: 72 people.



OFICINA PARA DISCUSSÃO DO “GUIA DE 

ATENDIMENTO A MIGRANTES INTERNACIONAIS 

NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE  

ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)”

Oficina virtual com 19 governos locais para discussão e validação 

do “Guia de Atendimento a Migrantes Internacionais no SUAS”, 

produzido através de parceria entre a OIM e o Ministério da 

Cidadania. Municípios e estados que participaram do Processo 

de Certificação da Plataforma MigraCidades tanto em 2020 

como em 2021 foram convidados a ler e comentar a versão 

preliminar do Guia. 

Público-alvo: governos locais engajados no Processo de Certificação 

por dois anos consecutivos (2020 e 2021).

Número de participantes: 21 governos.

WORKSHOP TO DISCUSS THE “GUIDE ON ATTENTION 

TO INTERNATIONAL MIGRANTS IN THE SCOPE OF THE 

UNIFIED SOCIAL ASSISTANCE SYSTEM(SUAS)”

Online workshop for discussion and validation of the “Guia de 

atendimento a migrantes internacionais no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS)”, produced through a partnership between the 

IOM and the Brazilian Ministry of Citizenship. Municipalities and States 

that participated in the MigraCidades Platform Certification Process 

both in 2020 and in 2021 were invited to read and comment on the 

preliminary version of the Guide.

Target public: local governments engaged in the Certification Process 

MigraCidades in 2020 and 2021.

Number of participants: 21 governments.

ENTREGA DO SELO MIGRACIDADES 2021

Solenidade de entrega do selo MigraCidades 2021 para os 41 

governos que completaram com sucesso todas as etapas do 

Processo de Certificação. Além de representantes da OIM e da 

UFRGS, o evento contou com depoimentos de prefeitos e prefeitas 

de governos participantes, bem como com comentários às boas 

práticas locais realizados por representantes do Ministério da 

Cidadania e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ocasião 

também marcou a publicação dos relatórios de diagnóstico e 

priorização dos 9 estados e 32 municípios certificados.

Público-alvo: governos engajados no Processo de Certificação 

MigraCidades, governos locais e público geral.

Número de participantes: 593 pessoas.

AWARD CERIMONY OF MIGRACIDADES 2021 SEAL

Delivery cerimony of the MigraCidades 2021 seal for the 41 

governments that completed the steps of the Certification Process. 

In addition to representatives of the IOM and UFRGS, the event 

featured testimonies from mayors of participating governments, 

as well as comments on local good practices carried out by 

representatives of the Brazilian Ministry of Citizenship and the 

Ministry of Justice and Public Security. The occasion also marked 

the publication of the diagnostic and prioritization reports of the 9 

states and 32 municipalities certified.

Target audience: local governments engaged in the Certification 

Process MigraCidades, local governments and the general public.

Number of participants: 593 people.
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Certificação do Município de Igarassu 

Certification of the City of Igarassu

https://www.ufrgs.br/migracidades/relatorios-2021/
https://www.ufrgs.br/migracidades/relatorios-2021/
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O processo MigraCidades oferece 
formação e orientação técnica ao 
grupo de apoio local para realização 
de diagnóstico e de ações. O 
compromisso do município é estar 
em consonância com os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU, trazendo propostas de ações 
mais qualificadas ao público migrante.    
Edson Coelho Araújo – Prefeito de S. José do Rio Preto

The MigraCidades process offers training and techni-

cal guidance to the local support group to carry out 

diagnosis and actions. The municipality’s commitment 

is to be aligned with the UN’s 17 Sustainable Deve-

lopment Goals, bringing proposals for more qualified 

actions to the migrant public.  

Edson Coelho Araújo – Mayor of São José do Rio Preto

”

“

CURSO ONLINE “MIGRACIDADES: APRIMORANDO  
A GOVERNANÇA MIGRATÓRIA LOCAL”

A Plataforma MigraCidades conta 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. Mais de 

2.000 pessoas, dentre elas mais de 1.500 servidores públicos, concluíram o curso entre 

junho de 2020 e janeiro de 2022.

THE PLATFORM “MIGRACIDADES: ENHANCING LOCAL MIGRATION 

GOVERNANCE IN BRAZIL” HAS ALSO AN ONLINE COURSE AVAILABLE ON THE 

WEBSITE OF THE NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION (ENAP).

The Platform MigraCidades has an online course permanently available on the website of the 

ENAP’s Virtual School of Government. The course is free and mandatory for governments to 

obtain the MigraCidades certification, but it can also be accessed by the general public.More than 

2,000 people, among them more than 1,500 public employees completed the course between 

June 2020 and January 2022.

Certificação do Município de São José do Rio Preto

Certification of the City of São José do Rio Preto

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/297
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/297
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MigraCidades in the Media!
Ao longo de 2020 e 2021 o MigraCida-
des foi destaque em diversos meios de 
comunicação, tendo sido mencionado 
em mais de 150 notícias publicadas em 
todas as regiões do Brasil.

Throughout 2020 and 2021, MigraCidades 
was featured in various news outlets, with 
mentions in more than 150 news articles 
published in all regions of Brazil.

MIGRACIDADES NA MÍDIA!



Supporting MigraCidades

Contacts

A plataforma MigraCidades foi criada com investimento 

semente do Fundo da OIM para o Desenvolvimento e 

apoio da UFRGS e da ENAP. Para expandir o projeto e 

aumentar o número de governos locais engajados com 

o MigraCidades, a OIM e seus parceiros estão buscando 

doadores dispostos a apoiar a iniciativa. Junte-se a nós 

apoiando o MigraCidades para uma inclusão bem suce-

dida dos migrantes como agentes do desenvolvimento!

iom@brazil.int

SAS Quadra 05 – Bloco N – Ed. OAB – 3º Andar  

Asa Sul – CEP: 70070-913 – Brasília-DF – Brasil 

Tel.: +55 61 3771-3772

Apoio

Realização

The MigraCidades platform was established with seed funding 

from the IOM Development Fund and support from UFRGS and 

ENAP. In order to expand the Platform and increase the number 

of local governments engaging in MigraCidades, IOM and its part-

ners are looking forward to sponsors willing to support the initia-

tive. Join us in supporting MigraCidades for the successful inclusion 

of migrants as agents of development!

APOIANDO O MIGRACIDADES!

CONTATOS

@migracidades 

ufrgs.br/migracidades

FUNDO DA 
OIM PARA O 
DESENVOLVIMENTO

brazil.iom.int

iombrazi@iom.int

@OIMBrasil


