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É assim que avaliamos
os processos colaborativos
nos quais participamos.
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RELEVÂNCIA.

Reconhecimento de direitos para pessoas em 
situação de mobilidade. Os migrantes 
venezuelanos estavam em situação de 
vulnerabilidade grave, morando nas ruas de Boa 
Vista e Pacaraima, município localizado em 
Roraima na fronteira com a Venezuela, sem acesso 
a qualquer proteção ou atenção integral.

ESCALABILIDADE.

Os países latino-americanos devem enfrentar um 
desafio comum, pois mais de 2,5 milhões de migrantes 
venezuelanos solicitam asilo ou refúgio devido à 
situação que o país atravessa.
Vários países de destino estão sendo afetados por 
esse e outros fluxos migratórios que geram 
tendências regionais.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

No Brasil, havia uma lacuna de colaboração entre 
setores – órgãos públicos, não governamentais e 
internacionais – o que demandou promover um 
diálogo e uma abordagem integral para atender a 
população venezuelana.

INFLEXÃO.

A crise humanitária na Venezuela gerou um êxodo 
em massa de venezuelanos e venezuelanas para 
países latino-americanos, especialmente para o 
Brasil. No fim de 2017, houve uma intensificação 
do fluxo migratório. 



CAPITAL SOCIAL.

Atuação de organizações da sociedade civil 
pró-migrantes, movimentos de migrantes e 
organismos internacionais. 
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É assim que agregamos
valor aos processos
colaborativos.
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VISÃO
UNIFICADORA.

Acolher, proteger e incorporar a população em 
mobilidade para que possam viver uma vida digna.

AGENDAS
DE AÇÃO COMUM.

Criação de  regulamentação e políticas inclusivas que 
protejam e garantam os direitos das pessoas em 
mobilidade.

INOVAÇÃO.

• Da emergência ao reconhecimento de direitos. 
• Ação colaborativa em rede, envolvendo atores que 
nem sempre trabalham juntos, como a sociedade civil 
e o Exército.

INCIDÊNCIA.

Incidência na Lei 13.445/17 e na regulamentação da 
assistência de emergência para acolher os migrantes 
venezuelanos. A lei estabelece os direitos e os deveres 
dos migrantes e regulamenta sua entrada no país, 
além de estabelecer princípios e diretrizes para as 
políticas públicas que os afetam. A entrada em vigor 
dessa lei era urgente para a atenção à população 
venezuelana.
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Processos 
colaborativos
que geram
resultados.
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Apoiamos as ações “piloto” do Instituto Migração e 
Direitos Humanos (IMDH) e do Serviço Jesuíta a 
Migrantes e Refugiados (SJMR), que além de atenderam 
diretamente 7.111 migrantes em seus processos de 
regularização migratória e inclusão trabalhista, 
participaram de vários esforços de incidência perante 
órgãos públicos federais que integram a Comissão 
Federal de Assistência Emergencial e perante 
organismos internacionais, garantindo a efetividade dos 
regulamentos. 

Além disso, a Fundação Avina apoiou e participou de 
eventos importantes para o fortalecimento das ações 
de incidência das organizações da sociedade civil que 
trabalham nessa temática, como por exemplo, o 
Encontro Nacional da Rede Solidária de Migração e 
Refúgio – RedeMiR, onde foram definidas estratégias 
de incidência frente ao governo federal e às demais 
organizações. 
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Histórico.

2011       2012        2013        2014        2015        2016       2017       2018      

A Fundación Avina forma a Parceria para as 
Migrações na América Central e México (CAMMINA) 
em conjunto com a Open Society Foundation e a 
Fundação Ford para trabalhar o tema migratório de 
maneira colaborativa.  

A Fundación Avina 
amplia sua cobertura 
geográfica 
incorporando o 
trabalho no Brasil e 
Chile. 

Durante este período, a Fundación Avina 
começa a ampliar seu capital social e seu 
conhecimento sobre o tema, e incorpora 
vários elementos de inovação em seu 
trabalho: inclusão sócio-trabalhista de 
pessoas retornadas/deportadas, 
refugiadas e em situação irregular; apoio 
direto a movimentos de migrantes; visão 
transnacional, de cadeias de valor e 
economia global. 

Fortalecimento da estratégia do 
programa migração e trabalho dando 

ênfase ao fortalecimento dos processos 
de organização dos migrantes no Brasil.
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Dados relevantes.
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53% dos requerentes de asilo e refúgio no Brasil são de origem venezuelana.

A Lei 13.445/17 cria novas categorias de residência, o que simplifica os procedimentos 
para a obtenção de moradia no Brasil.

Coinvestidores. Parceiros.

Instituto Migração e Direitos Humanos 
(IMDH), RedeMiR, Agência da ONU para 
Refugiados (ACNUR), Comitê Nacional 
para os Refugiados (CONARE), Comitê 
Federal de Assistência Emergencial, 
Serviço Jesuíta de Migrantes e 
Refugiados, Instituto C&A, Missão Paz, 
FICAS, Conectas
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Depoimento

Irmã Rosita Milesi,
Diretora do IMDH. 

“Percebemos que, para além das exigências burocráticas que fazem parte do processo, o que 

sempre move a Avina é a sensibilidade e o desejo expresso de permitir que as pessoas sejam o foco 

real e prioritário, fazendo suas orientações no sentido de possibilitar tudo o que pode ser feito para 

que o ser humano migrante receba e desfrute do apoio real que a Avina oferece.”






