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QUEM SOMOS
A Cáritas Brasileira, é uma das 167 organizações-membros da Rede Cáritas Internacional
presentes no mundo. Nacionalmente, é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB).
Uma Rede Solidária de
promoção e atuação social
que trabalha na defesa dos
direitos humanos.

182 entidades-membro
12 regionais
5 articulações
1 escritório nacional

NOSSA MISSÃO NA AÇÃO COM MIGRANTES E
REFUGIADOS NO BRASIL
• Promover e Defender os direitos dos imigrantes e refugiados.
• Em mais 40 anos de atuação na temática, mais de 15 mil
pessoas refugiadas receberam a ajuda da Cáritas.
• Firmar parcerias estratégicas com diferentes instituições locais,
nacionais e internacionais para formar, integrar e fomentar
redes de apoio e proteção voltadas para a concretização dos
objetivos primordiais que são o Acolhimento, a Proteção Legal,
a Promoção e a Integração Local dos imigrantes que chegam ao
Brasil.

PRINCIPAIS AÇÕES JUNTO A MIGRANTES E
REFUGIADOS NO BRASIL
• ARTICULAÇÃO, APOIO JURÍDICO, PSICOLÓGICO E SOCIAL:
 Orientação jurídica diversa, acompanhamento das solicitações
de refúgio;
Atendimento psicológico individual e em grupo;
Curso de português;
Orientação e encaminhamentos nas áreas de trabalho, educação,
saúde, documentação, capacitação profissional, cultura e lazer e
geração de renda.
Reuniões com refugiados, visitas domiciliares e divulgação
sobre a temática e Campanhas

PRINCIPAIS AÇÕES JUNTO A MIGRANTES E
REFUGIADOS NO BRASIL - CAMPANHAS
“Podemos combater a globalização da indiferença
com a globalização do encontro”.

PRINCIPAIS AÇÕES JUNTO A MIGRANTES E
REFUGIADOS NO BRASIL - CAMPANHAS
o Organizar material de reflexão, para a semana dos migrantes e
refugiados - 2018;
o Animar realização de ações locais com mapeamento dos migrantes
e refugiados e das suas historias de vida para posterior publicação;

o Realização de Seminário Internacional, envolvendo as diversas
organizações, trazendo experiências internacionais garantindo
também a participação dos migrantes e refugiados;
o Potencializar ações que são realizadas com Migrantes e Refugiados
na perspectivas da integração cultural.
o Acompanhamento/divulgação do debate a cerca dos pactos
globais(Brasil/América Latina e Caribe.

PRINCIPAIS AÇÕES DA CÁRITAS JUNTO A
MIGRANTES E REFUGIADOS NO PARÁ
• Apoio e acompanhamento aos indígenas
da etnia Warao (reuniões propositivas de
reflexão e diálogos, visitas, missão CNDH,
mobilização de voluntários, criação e
fortalecimento de vínculos, escuta,
diagnóstico, produção e comercialização...)
• Participação nos Grupos de Trabalho e
Comissões tais como: GT Educação Warao;
GT para o Plano Estadual de Migrações, e
Comissão Arquidiocesana.
• Apoio e realização de campanhas de
arrecadação e distribuição de donativos,
remédios, materiais de higiene, dentre
outros;

PRINCIPAIS AÇÕES DA CÁRITAS JUNTO A
MIGRANTES E REFUGIADOS NO PARÁ
• Atendimento,
orientação
e
encaminhamentos junto as instituições afins
(documentação,
abrigo,
saúde,
deslocamento, dentre outros);
• Articulação e mobilização para auxílios
diversos
(saúde,
acolhimento,
deslocamentos...) junto as organizações
parceiras locais, nacionais (Rede Cáritas,
Arquidiocese, Dioceses, CNBB dentre outras
organizações públicas e privadas, pessoas
físicas, etc);

PRINCIPAIS AÇÕES DA CÁRITAS JUNTO A
MIGRANTES E REFUGIADOS NO PARÁ
Constatações a partir da escuta realizada com
os indígenas da etnia warao (bairro da
Campina):
• A maioria das famílias pretendem ficar em Belém por
até 10 anos;

• Os adultos desejam obter carteira de trabalho
(emprego e direitos garantidos)
• Maioria dos homens possuem experiência com
pintura predial e de casas;

• Maioria das Mulheres manifestaram desejo de
trabalharem com vendas (barracas...);
• Maioria dos adultos desejam aprender português;
• Dificuldade para pagar o aluguel.
• Maioria das famílias estão dispostas a sair do centro
da cidade, desde que não tenham que pagar aluguel e
que a nova morada seja perto de mercados, feiras...

“Acolher, proteger, promover e integrar
os migrantes e os refugiados”
Um Desafio lançado à todos nós: sociedade civil, igrejas,
órgão públicos, população de modo geral, em um
processo de construção conjunta onde cada um assume
o seu papel, de dever e de direito.

DESAFIOS PARA A REDE DE ATENDIMENTO
(Acolher, Proteger, Promover, Integrar)
Trabalhar intensamente a questão da acolhida, da hospitalidade,
da solidariedade e da interculturalidade, como meios para
combater a xenofobia, a discriminação, o rechaço, o racismo... É
preocupante o crescimento de expressões de aversão, de ataque,
de ofensa, de desprezo... aos imigrantes e aos refugiados.

Acesso à documentação permanente é essencial para reduzir a
situação de vulnerabilidade e para acesso aos demais direitos
(Morosidade do Sistema).

 Políticas públicas em favor dos refugiados e atuar pelo acesso
dos refugiados e solicitantes de refúgio às políticas existentes.

DESAFIOS PARA A REDE DE ATENDIMENTO
(Acolher, Proteger, Promover, Integrar)
Trabalho em Rede e Fluxo de Atendimento - O Bom
funcionamento do Fluxo de Atendimento é Fundamental - A
acolhida, assistência e proteção de refugiados é tarefa
nacional e envolve amplo leque de atividades que escapam às
capacidades de uma única entidade.
É fundamental o fortalecimento das instituições, a
capacitação dos agentes, a produção de conteúdos e a
atuação articulada, incluindo a colaboração de migrantes e
refugiados, que já vivenciaram situações semelhantes.

DESAFIOS PARA A REDE DE
(Acolher, Proteger, Promover, Integrar)

ATENDIMENTO

Promoção de capacitações sobre conjuntura nacional,
internacional e suas relações com os fluxos migratórios atuais,
sobre a história, a cultura e a realidade dos países de origem,
transito e destino.
Desenvolvimento e fortalecimento de ações de prevenção e
enfrentamento ao tráfico humano, trabalho escravo dentre
outras violações de direitos, com olhar para a vulnerabilidade
dos migrantes e refugiados neste contexto.

Histórias
de vidas!

Conheça um migrante,
acolha-o nas
comunidades e conheça
seus direitos e
dignidade humana.

“Irmãos, não tenham medo
de partilhar a jornada. Não
Tenham medo de partilhar a
esperança”. (Papa Francisco)

OBRIGADA!
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