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ESTRUTURA DA ATIVIDADE

- Rodada de Apresentação
- Enquete sobre o tema
- Expectativas sobre a atividade
- Experiências locais
- Mobilização social de migrantes



Resgate e reflexões acerca do primeiro 
(e único!) processo de mobilização social 

em escala nacional no Brasil



ANTECEDENTES & 
CONTEXTO



Iniciativas que contribuíram
Defasagem do Estatuto do Estrangeiro

Mobilização social em torno do tema

Fluxos imigratórios relevantes: haitianos, sírios

Nova composição da SNJ/MJ 

Participação social em alta 

Disputa pela Autoridade Social

Criação da CPMIg em São Paulo 



Concepção e Planejamento
• Assinatura do Projeto de Cooperação 

Internacional BRA 11/019, entre a DEEST e o 
PNUD com previsão de 5 produtos

• ObjeHvo 0880 do PPA 2012-2013 
• Criação de Grupo de Trabalho: SNJ/MJ, SAL/MJ, 

Consultoria Jurídica/MJ, DPU
• AdiHvo do Acordo entre DEEST e OIM 08/2013;
• Estruturação da Plataforma da Conferência
• Publicação da Portaria Interministerial n.898 de 

28 de maio e 2014 com a convocação da 1ª 
COMIGRAR 





CASC Migrantes 

Membros nomeados pelo 
Secretário Nacional de Justiça

Membros indicados pelos GTs –
Etapa nacional da COMIGRAR













Resultados da Mobilização







ETAPAS PREPARATÓRIAS





PARTICIPANTES E PROPOSTAS









Aqui Vivo, Aqui Voto: direitos políticos e 
participação social dos imigrantes no Brasil

(CDHIC)





- Direito ao voto (1.3)

- Revisão legislação atual (2.1)
- Criar órgão nacional especializado (2.2)
- Regulamentar o cumprimento das Convenções 

Internacionais (3.1)
- Habilitar equipamentos públicos para o 

atendimento aos migrantes e refugiados (4.1)
- Sensibilizar, capacitar e qualificar os gestores e 

profissionais de instituições públicas e 
organizações sociais (5.1)

Um pouco do conteúdo



Novo paradigma: migrantes como sujeitos de direitos (e 
protagonistas!)
Migração como pauta do Estado brasileiro
Amplo mapeamento dos atores e das demandas reprimidas
Metodologia flexível e criativa frente aos desafios do 
contexto
Sociedade civil e migrantes como atores de incidência 
política (auto percepção)

Obrigatoriedade dos processos de consulta pública: 
conhecimento está com a  sociedade civil
Estímulo de redes espontâneas de lideranças migrantes

Legado...



• Validação de Diploma

• PEC voto migrante

• Política de Interiorização

• Promoção e Defesa da Lei 13.445/2017

• Artigo 120 da Lei 13.445/2017

• Participação nos CNIg e CONARE

Caminhar é preciso...



• Mapeamento Grupos Imigrantes (2015, 2019)
• COMIGRAR Municipal de SP (2013)
• COMIGRAR Nacional (2014)
• Fórum de ParFcipação Social (2016, 2017)
• Encontro de Lideranças Migrantes (2018)
• Ações com execuFvo e legislaFvo (eleições e pós)
• Copa dos Refugiados – ONG África do Coração

(h#ps://caminhosdorefugio.com.br/tag/africa-do-coracao/)
• Mobilizações e arFculações espontâneas
• ParFcipação no CNIg e CONARE!

Participação e Mobilização

https://caminhosdorefugio.com.br/tag/africa-do-coracao/


Redes e coletivos migrantes

Experiências locais

Motivos e Propósitos

Formatos

Ações e atividades

Estratégias em rede



Associação de Migrantes?*
• Elaboração do estatuto (advogado/a);

• Reunião com número mínimo de 15 participantes. Fazer 

registro em livro de ata e pegar a assinatura dos presentes;

• Registro do Estatuto em Cartório com a ata e listas de 

assinaturas;

• Fazer o pedido de registro de CNPJ na Receita Federal 

(contador/a);

• Fazer o pedido de registro de inscrição estadual na Junta 

Comercial (contador/a).

*As instruções podem variar nos diferentes estados da Federação. 


