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Criada em 1951, a Organização internacional para as migrações (OIM) é a agência das Nações Unidas para as migrações. O Brasil é 

Estado Membro da OIM desde 2004. Em agosto de 2015, o Decreto n°8.503 formalizou o acordo de sede da OIM com o Brasil. A 

OIM Brasil possui um escritório em Brasília-DF e um escritório de campo na cidade de Boa Vista-RR, e atualmente conta com 16 fun-

cionários. 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável reconhece pela primeira vez a contribuição da migração para o desenvol-

vimento sustentável. A migração é uma questão transversal, relevante para todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). Dez dos 17 Objetivos contêm metas e indicadores que são relevantes para migração ou mobilidade e o princípio fundamental 

da Agenda é de "não deixar ninguém para trás", incluindo os migrantes. 

A referência central dos ODS à migração é feita na meta 10.7 para facilitar a migração e mobilidade ordenada, segura, regular e res-

ponsável de pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem gerenciadas, que aparece no 

Objetivo 10 para reduzir a desigualdade dentro e entre os países. Outras metas que fazem referência direta à migração mencionam 

o tráfico de pessoas, as remessas de valores, a mobilidade internacional de estudantes e muito mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MIGOF, o quadro de Governança das Migrações (Migration Governance Framework, em inglês), adotado pelos Estados 

Membros da OIM em 2015, é a primeira e até agora única definição de política de migração bem gerenciada. O MIGOF apresenta, 

de forma consolidada, coerente e abrangente, um conjunto de três princípios e três objetivos que, se respeitados e cumpridos, 

assegurariam uma migração humana, ordenada e que beneficia os migrantes e as sociedades. O MIGOF apoia os Estados Membros 

para medir o progresso em relação aos ODS. 

I. Respeito aos padrões internacionais e 

promoção dos direitos humanos 

II. Formulação de políticas baseadas em 

evidências e uma abordagem «whole 

of government» 

III. Criação de parcerias para abordar 

questões migratórias 

I. Melhorar o bem-estar socioeconômi-

co dos migrantes e da sociedade  

II. Abordar as dimensões da mobilidade 

em situações de crise  

III. Assegurar que a migração seja orde-

nada, segura, regular e digna 
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 DIREITOS DOS MIGRANTES 

A Defensoria Pública da União (DPU) e a OIM estão desenvol-

vendo um projeto para o fortalecimento das capacidades 

dos defensores públicos federais em matéria migratória. 

A iniciativa inclui a realização de um treinamento, a criação de 

um curso de educação à distância e o apoio à manualização dos 

procedimentos da Coordenação de Migrações e Refúgio da DPU 

de São Paulo, para referência das demais unidades federativas. 

Até  o momento já foram envolvidos defensores públicos e ges-

tores em 10 estados das cinco regiões do Brasil. 

——————————— 

 O Prêmio Sul-Americano de Jornalismo da OIM 

“Migração com Enfoque em Direitos Humanos”, foi conce-

dido em 2018 à jornalista brasileira Angela Bastos, do Diário 

Catarinense, com a reportagem “Fronteira Aberta”. 

——————————— 

O Global Migration Film Festival, 

promovido pela OIM e que acontece em 

todo o mundo, teve como um dos ga-

nhadores em 2017 na categoria Profissi-

onais o filme brasileiro “Era o Hotel 

Cambridge”, dirigido por Eliane Caffé. 

Está em fase de produção um vídeo participativo com indí-

genas da etnia Warao vindos da Venezuela. O material 

será finalizado nos próximos meses e é produzido pelos próprios 

indígenas para ser apresentado na edição 2018 do Global Migra-

tion Film Festival. 

 POLÍTICAS MIGRATÓRIAS 

O Brasil participa da terceira fase de implementação do Migra-

tion Governance Indicadors (MGI), iniciativa da OIM em 

parceria com a Unidade de Inteligência da The Economist. 

O MGI é uma ferramenta que usa 90 perguntas qualitativas para 

avaliar os seis domínios do MIGOF. Tem o objetivo de identificar 

boas práticas e lacunas na gestão das migrações para auxiliar na 

escolha de prioridades quando da construção de programas, 

políticas e capacidades para a gestão migratória.  

Além disso, os resultados do MGI podem ser usados pelo gover-

no para relatar seu progresso no alcance da meta 10.7, bem 

como outras metas dos ODS relacionadas à migração. 

——————————— 

Após a Declaração de Nova Ior-

que, de 19 de setembro de 2016, 

a OIM tem trabalhado para apoiar 

os Estados Membros na constru-

ção do Pacto Global para uma 

Migração Segura, Ordenada e 

Regular. O Pacto será o primeiro 

documento intergovernamental 

preparado sob os auspícios das Nações Unidas cobrindo de ma-

neira holística e compreensiva os múltiplos aspectos da migra-

ção internacional. A consulta brasileira do Pacto Global aconte-

ceu lugar em São Paulo, em agosto de 2017, com a participação 

da sociedade civil. 

 BEM-ESTAR DOS MIGRANTES 

A Ação Global para Prevenir e Combater o Tráfico de 

Pessoas e o Contrabando de Migrantes (Glo.ACT, em in-

glês) é uma iniciativa conjunta da União Europeia, do UNODC, 

da OIM e do UNICEF.  

A OIM apoia duas entidades da sociedade civil, o Centro de Mi-

grações e Direitos Humanos, em Roraima, e a Cáritas Paraná, a 

fim de fortalecer os serviços de assistência direta a migrantes 

em situação de vulnerabilidade. 

Em junho será lançado, em Foz do Iguaçu, um Protocolo de As-

sistência a Migrantes em Situação de Vulnerabilidade com o 

intuito de fortalecer a coordenação entre os serviços de assis-

tência a migrantes. 
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A seguinte assistência já foi fornecida: 

- Treinamento em Gestão e Coordenação de Abrigos (CCCM, em 

inglês). Até agora, 53 pessoas foram capacitadas; 

- Implementação da primeira rodada do DTM, entre janeiro e 

março de 2018, com mais de 3.500 entrevistas; 

- Apoio técnico e logístico, orientação e acompanhamento aos 

migrantes em três operações de interiorização, com 527 mi-

grantes realocados para São Paulo, Cuiabá e Manaus; 

- Projetos de formação profissional para indígenas Warao e pro-

moção de geração de renda, com 33 beneficiários até o mo-

mento;  

- Realização de dois estudos sobre migração indígena, políticas 

de acolhimento e estatuto jurídico; 

- Apoio à campanha contra a xenofobia nas redes sociais e cons-

cientização dos jornalistas com o UNFPA e o ACNUR. 

 MIGRAÇÃO ORDENADA E DIGNA 

O programa de Apoio ao Retorno Voluntário e Reintegra-

ção (AVRR, em inglês) fornece assistência a migrantes que não 

podem permanecer em um determinado país e desejam retor-

nar ao seu país voluntariamente. Desde 2016, a OIM prestou 

assistência de retorno e reintegração a mais de 1.200 brasilei-

ros.  

Fabíola, uma das 

beneficiárias do 

programa, rece-

beu apoio para 

abrir uma escola 

de línguas 

acessível às pes-

soas menos privi-

legiadas. 

A OIM trabalha com uma rede de parceiros locais (ASBRAD, 

Instituto DH, Projeto Resgate, SEFRAS e SPM-NE), cobrindo sete 

estados (GO, MG, SP, PR, RJ, PE, PB). 

O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América fi-

nancia um projeto regional para fortalecer a investigação e a 

judicialização em matéria de tráfico de pessoas mediante 

a criação de uma rede de gestão de conhecimento entre as ins-

tituições atuantes no tema em seis países da América do Sul.  

Em abril, foi lançada uma plataforma virtual onde cerca de 650 

investigadores, promotores e juízes do Brasil, Bolívia, Colômbia, 

Chile, Equador e Peru farão uma capacitação sobre o tema e 

também irão interagir com suas contrapartes em outros países. 

Em julho, dois representantes de cada país se reunirão em Bo-

gotá para um julgamento simulado. 

 EMERGÊNCIAS  

Promoção do Mecanismo Conjunto de Suporte a Países de 

Reassentamento Emergentes (ERCM, em inglês), em parce-

ria com ACNUR, para desenvolvimento de novos programas de 

reassentamento no Brasil.  

——————————— 

O Plano de Ação Regional da OIM em relação à migração 

Venezuela prevê no Brasil:  

- Apoio técnico e logístico à estratégia de interiorização do Go-

verno do Brasil; 

- Apoio à regularização e documentação dos venezuelanos em 

Roraima; 

- Aplicação periódica da Matriz de Monitoramento de Desloca-

mento (DTM, em inglês); 

- Apoio às organizações da sociedade civil para prestar assistên-

cia direta aos migrantes venezuelanos, geração de renda e in-

clusão no mercado de trabalho; 

- Assistência aos migrantes em situação de vulnerabilidade e 

combate ao tráfico de pessoas; 

- Distribuição de itens não alimentícios para migrantes em situ-

ação de vulnerabilidade em cidades do interior de Roraima. 
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 PUBLICAÇÕES 

A OIM atua com parceiros do governo e da sociedade civil para produzir informação e conhecimento sobre fluxos, política e norma-

tivas migratórias.  

 AGRADECIMENTOS  

AOS DOADORES 


