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O UNICEF 

Criado em 1946 para assistir as 
crianças órfãs da Segunda Guerra 
Mundial 



O UNICEF 

 
Para todas as crianças.  

Sem exceção.  
 

Priorizando as mais excluídas.  
 

As mais vulneráveis. 
  

 As mais difíceis de alcançar.  

  



Como? 

Ações humanitárias 

Políticas públicas Boas práticas 

Suprimentos 



O UNICEF NO BRASIL 

Convenção sobre os 
Direitos das Crianças 

Estatuto da Criança e 
do Adolescente  

(1989) 

(1990) 



UNICEF no Brasil 



SELO UNICEF – Amazônia  

SELO UNICEF – Semiárido 

Plataforma dos Centros Urbanos 

Mais de 1.900  
municípios 
8 escritórios regionais 

1 escritório para a  
emergência em RR 

UNICEF no Brasil: 

Saúde, Educação, Proteção 
contra Violência, Participação  de 
Adolescentes 
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Escritórios Regionais 

Centro de Pesquisa Innocenti, Florença 

Divisão de Suprimentos, Copenhague 

Sede, Nova Iorque 

Comitês Nacionais 

Onde o UNICEF atua 



O que o UNICEF faz 

Forneceu água 
potável para 

150 milhões 
de pessoas em situações 

humanitárias entre 
2014 e 2017. 

Desde 2012, 

10 milhões 
de pessoas receberam 

instalações  
sanitárias mais 

limpas e seguras. 

Distribuiu material  
escolar para 

59 milhões 
de crianças entre  

2014 e 2017. 

Entre 2010 e 2016, melhorou o acesso a serviços de saúde de qualidade, 

facilitando redução constante na taxa global de mortalidade infantil, 

salvando a vida de quase 50 milhões de crianças 
menores de 5 anos, que de outra forma não teriam sobrevivido. 

90% de cada dólar gasto vai 

diretamente para assistência às crianças. 



Apenas em 2017: 

Atendeu a 

337 
emergências em 

102 países. 

Forneceu educação  básica para 

8.8  milhões de  
crianças 

em situação de  emergência. 

Distribuiu 

553 milhões 
de cápsulas de 

vitaminas. 

Realizou cerca de 

2,5 bilhões  
vacinações. 

É o maior comprador de 
vacinas do mundo. 

Fornece vacinas para  

quase metade das  

crianças do mundo. 

Tratou cerca de 

3 milhões de  
crianças 

desnutridas. 



Uma em cada quatro crianças do mundo vive em um país afetado por conflitos ou desastres 
naturais. Em 2017, quase 50 milhões de crianças foram obrigadas a deixar suas casas devido 
à violência, pobreza, desastres naturais ou outra situação humanitária. 



A migração 

venezuelana no Brasil 

Crianças e  adolescentes em situação de  migração 



Chegaram ao Brasil, entre 2015 e 2019,  

mais de 250 mil venezuelanos. 
 
Estima-se que cerca de 30 mil venezuelanos, incluindo Waraos, vivem em Roraima. 

 
Em Manaus, aproximadamente 16.000 venezuelanos, incluindo os indígenas Warao,  

solicitaram refúgio (Proteção Internacional) na Policia Federal. 

Venezuelanos no Brasil 









MITOS SOBRE  

MIGRANTES E  REFUGIADOS 
Fonte: ACNUR 



Mito 1: Migrantes são fugitivos ou 
foragidos 
 
Refugiados são pessoas que foram 
forçadas a fugir de seu país de origem 
por sofrerem perseguição 
individualizada – motivada por  
elementos de raça, religião, 
nacionalidade, opinião política ou 
pertencimento a determinado grupo 
social – e/ou para escapar de situações 
de grave violação de direitos humanos, 
como conflitos armados e guerras civis. 

MITOS SOBRE MIGRANTES E REFUGIADOS 

Mito 2: Migrantes/ refugiados são 
criminosos ou terroristas 
 
De acordo com a lei brasileira de 
refúgio (Lei 9.474/97), a pessoa não 
será reconhecida como refugiada se, 
antes de chegar ao Brasil,  tiver 
cometido “crime contra a paz, crime de 
guerra, crime contra a humanidade, 
crime hediondo, participado de atos 
terroristas ou  tráfico de drogas”. Uma 
vez reconhecido como refugiado no 
Brasil, a pessoa está sujeita às mesmas 
leis penais que os brasileiros. 



Mito 3: Refugiados são migrantes 
econômicos 
 
Diferentemente dos migrantes que se 
deslocam por decisão voluntária e 
programada, geralmente em busca de 
melhor situação  econômica, o refúgio 
é uma modalidade de migração 
forçada, caracterizada pela 
necessidade do refugiado de buscar 
proteção em  outro país uma vez que 
sua vida e integridade estariam 
ameaçadas no país de origem por 
motivos de perseguição individualizada 
ou  violência generalizada. 

MITOS SOBRE MIGRANTES E REFUGIADOS 

Mito 4: Refugiados estão no Brasil de 
forma irregular 
 
A partir do momento em que solicita 
refúgio em território brasileiro, a pessoa 
adquire um documento provisório de 
identificação que  permite sua 
permanência no país de forma regular até 
que a solicitação seja apreciada pelo 
governo brasileiro. Após o  reconhecimento 
da condição de refugiado, a pessoa recebe 
um documento chamado Registro Nacional 
de Estrangeiro (RNE), que lhe  confere 
status migratório regular no Brasil por 
tempo indeterminado. 



Mito 5: Refugiados deveriam ficar 
em seus próprios países 
 
A proteção aos refugiados é uma 
pauta humanitária, que se 
fundamenta em compromissos 
internacionais assumidos por 148  
países desde 1951. Refugiados 
não podem ser retornados a 
nenhum país ou território onde 
sua vida e integridade estejam em  
risco. 

MITOS SOBRE MIGRANTES E REFUGIADOS 

Mito 6: Migrantes irão tomar emprego dos 
brasileiros 
 
A presença de pessoas migrantes em um país não 
pode ser analisada em uma relação de “soma-zero”, 
ou seja, que um emprego  para o migrante significa 
um emprego a menos para o brasileiro. Não só a 
dinamicidade da economia possibilita a inserção de  
todos, como os migrantes têm contribuído com a 
economia com sua capacidade empreendedora, 
experiência profissional prévia,  capacidade 
inovadora, resiliência e capital cultural. 



Mito 7: O Brasil já possui muitos 
problemas sociais para gastar 
dinheiro público com migrantes 
 
Da mesma forma que colaboram 
para a dinamicidade da economia 
e para a oferta de empregos, os 
migrantes internacionais, assim 
como os brasileiros, contribuem 
com o Estado na forma do 
pagamento de impostos e 
consumo de produtos e serviços. 

MITOS SOBRE MIGRANTES E REFUGIADOS 

Mito 8: A migração laboral na América do Sul é 
feita apenas de profissionais pouco qualificados 
 
Segundo dados do Centro Latinoamericano de 
Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile  (Clapes UC), a 
migração laboral na América do Sul também 
conta com cientistas e intelectuais, técnicos e 
profissionais de nível  médio, membros do 
executivo e gerentes de empresas. Alguns dos 
maiores benefícios desse processo são o 
aporte de “know  how”, a difusão de inovação 
e tecnologia e a troca de experiências. 



5 fatos sobre crianças migrantes/refugiadas 
Fonte: ACNUR 

METADE  
dos refugiados 
do mundo são 

CRIANÇAS 

1 



5 fatos sobre crianças migrantes/refugiadas 
Fonte: ACNUR 

CRIANÇAS  
desacompanhadas 
estão entre as mais 

VULNERÁVEIS 

2 



5 fatos sobre crianças migrantes/refugiadas 
Fonte: ACNUR 

4 MILHÕES  
de  

crianças refugiadas 
estão FORA DA 

ESCOLA 
no mundo 

3 



5 fatos sobre crianças migrantes/refugiadas 
Fonte: ACNUR 

 
A MAIORIA  
das crianças 
refugiadas vêm do 

SUDÃO DO SUL 

4 



5 fatos sobre crianças migrantes/refugiadas 
Fonte: ACNUR 

1 EM CADA 80  
crianças no mundo 
teve o deslocamento  

FORÇADO 

5 



▪ Estrangeiros com ate 18 anos 
incompletos 

▪ Que estejam nas fronteiras de um país 
com  a intenção de entrada, ou já no 
território  com a intenção de transitar em 
direção a  outro destino ou de ali 
permanecer, 
independente da duração 

▪ Idade e condição migratória 
combinados são dupla vulnerabilidade 

▪ Proteção específica e adequada por 
parte  dos Estados, tanto de origem 
como de  destino 

▪ Para a menina migrante, há riscos ou  
ameacas adicionais que pedem 
atenção  especial 

Caracterizadores da condição 
migratória de uma criança ou  
adolescente 



Condições Específicas Possíveis de Crianças em Situação de 

Migração 

▪ Separados: Foram separados/as de seus pais, mães ou adultos que tinham a  
responsabilidade, seja por lei ou costume cultural, de lhes assegurar 
cuidados;  podem estar acompanhadas de outros adultos, inclusive outros 
membros de sua  família 

 

▪ Não Acompanhados: Não estão acompanhados/as por seus pais ou outros  
familiares, e não estão sob os cuidados de um adulto a quem por lei ou 
costume  cultural lhe caiba essa responsabilidade 

 

▪ Refugiados: fugiram de seu país de origem porque sua vida, seguranca ou  
liberdade foram ameaçadas através de violência generalizada, agressão  
estrangeira, conflitos internos, violação massiva de direitos humanos ou 
outras  circunstâncias gravemente perturbadoras da ordem pública 

 

▪ Apátridas: não são consideradas como nacionais por nenhum Estado, de 
acordo a legislação individual de cada país 



▪ Solicitantes de asilo: pediram o reconhecimento da condição de refugiado/a, 
mas cuja solicitação oficial ainda está dependendo de tomada de decisão 

 

▪ Vítimas de tráfico de seres humanos: podem ter sido recrutadas, transporta-  
das, transferidas, acolhidas ou recebidas para fins de exploração, seja através  
de ameaça, uso da força ou outras formas de coação, engano, abuso de  
autoridade, abuso da situação de vulnerabilidade, pagamento em dinheiro ou  
outros benefícios, podendo ser tanto transportada entre as fronteiras de um  
mesmo país como de um país para outro. No caso da criança ou adolescente  
ser somente transportada até o cruzamento da fronteira em troca de  
benefícios de qualquer tipo ao agente que assim o faz, se caracteriza o  
contrabando de migrantes. 

 

▪ Vítimas de abuso ou exploração: em condição migratória, se encontra en  
situação que representa risco para sua integridade física ou emocional, e  
requer proteção de seus direitos. 

Condições Específicas Possíveis de Crianças em Situação de 

Migração 



Princípios da Proteção a Crianças em situação de migração 

▪ Interesse superior da criança - princípio que deve guiar todas as medidas que se adote; para definir o interesse 
superior deve-se analisar todos os elementos necessarios antes de tomar uma decisao: 

o A opinião da criança e do adolescente de acordo ao seu nível de maturidade 
o Sua identidade, incluindo sexo, orientação sexual, país de origem, religião, identidade cultural e personalidade 
o A preservação do seu ambiente familiar e a manutenção de suas relações 
o A sua segurança e sua situação concreta de vulnerabilidade 
o Seu direito a saúde e educação 
 

▪ Igualdade e não discriminação – proibidas distinções com efeitos negativos para exercício dos direitos, seja em  
função de nacionalidade, país de origem, ou condição migratória das crianças e sua família 

▪ Proteção especial - reconhecimento da disparidade que certos grupos de crianças e adolescentes podem sofrer – é a 
condição de criança e adolescente que definirá a aplicação de medidas e não sua situação migratória 

▪ Unidade familiar - todas as crianças e adolescentes têm direito à reunificação familiar, o mais rapidamente possível 
▪ Não devolução (non refoulement) - princípio fundamental do direito humanitario internacional; proíbe a devolução  

de pessoas refugiadas ou solicitantes de asilo ao seu país de origem; no caso de crianças, se estende a outras 
situações de vulnerabilidade 

▪ Não privação de liberdade - proíbe a detenção de crianças e adolescentes, especialmente separados ou não 
acompanhados, por motivos relacionados ao seu ingresso ou permanência irregular no país de trânsito ou destino 



Garantias Processuais das Crianças em situação de  

Migração 

Garantias processuais estão indicadas nos marcos legais 
Deve-se respeitá-las em qualquer instância processual para assegurar as condições de  
defesa de direitos 

 
▪ Direito a ser escutado 
▪ Direito a ter acesso a informação compreensível de acordo ao seu grau de maturidade e  

linguagem 
▪ Direito a agilidade nos processos 
▪ Direito a ação de funcionários responsáveis com formação e especialização adequada 
▪ Direito ao apoio jurídico sem custos para a criança ou adolescente 
▪ Direito a nomeação de um tutor no caso de crianças e adolescentes separados ou não  

acompanhados 
▪ Direito a recorrer das sentenças 
▪ Direito a assistência consular e salvaguardas de confidencialidade, especialmente na 

determinação do status de refugiado 
▪ Direito a documentação que comprove sua identidade e seu status legal no país de  

destino, incluindo sua situação migratória, sua condição de refugiado ou solicitante de 
asilo, ou qualquer outro documento que se aponte necessário para pessoas estrangeiras. 



• A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), de 1990 - define a proteção integral  
derivando obrigações específicas e complementares aos Estados para todas as  
crianças dentro de sua jurisdição, sem discriminação, inclusive os migrantes e filhos  
de migrantes - para efeito de seu cumprimento, a condição migratória das crianças e  
suas famílias resulta irrelevante como impeditivo. 

 
• A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes  e 

suas Famílias, de 1990 - se aplica à preparação, partida, trânsito e permanência no  
território, além da atividade remunerada, retorno a origem e residência no destino;  
considera a condição futura de migrantes e assim destaca-se o aspecto da reunificação  
familiar, quando pais e/ou mães ja tenham migrado; prevê tratamento igualitário para  
migrantes e nacionais (Brasil não assinou). 

 
• Em 2005, o Comitê dos Direitos da Crianca (que monitora a aplicação da Convenção),  

expediu a Observação Geral no.6, Tratamento  de Menores Não Acompanhados e  
Separados de sua Família Fora de seu País de Origem - descreve essa especial  
vulnerabilidade e detalha as obrigações dos Estados, incluindo reunião e convivência  
familiar. 

Normativas internacionais relativas à condição de 

crianças migrantes 



• A Corte Interamericana dos Direitos Humanos produziu o Parecer Consultivo 21, de  
2014, sobre os Direitos e Garantias de Crianças e Adolescentes no Contexto  
Migratório e/ou em Necessidade de Proteção Internacional - solicitação feita pela  
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai; preenche lacunas quantos às formas e  medidas 
a adotar quando crianças migram em condições irregulares, e estabelece  
procedimentos adequados para identificar as diferentes situações de risco das  
crianças migrantes 

 

• Em 2017, foi produzida a Observação Geral Conjunta no. 4, pelo Comitê de Proteção  
dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias e o Comitê dos  
Direitos da Criança - sobre os direitos humanos de criancas e adolescentes em  
contextos migratórios internacionais, tanto em países de origem, como trânsito e/ou  
destino, relativos a privação de liberdade, garantias processuais e o asseguramento  
de acesso a direitos sociais essenciais. 

 

• Em 2018, foi aprovado o Pacto Mundial para a Migracao Segura, Ordenada e Regular 
- primeiro esforço mundial para a gestão integral dos fluxos migratórios  
internacionais, referindo-se também a medidas de proteção de criancas e  
adolescentes migrantes. 

Normativas internacionais relativas à condição de  

crianças migrantes 



• A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988: 
- Artigo 5º: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-  
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à  
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)” 
 

• O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei n. 8069, de 1990: 
- Artigo 3º: “direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem  
discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou  
crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição  
econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as  
pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.” 
 

• A Lei de Migração, n. 13.445, de 2017: 
- Dos princípios e garantias: Artigo 3º: “A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes  
princípios e diretrizes: (...) VIII - garantia do direito à reunião familiar; IX - igualdade de  
tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; XVII - proteção integral e  
atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante; Art. 4º: Ao migrante é  
garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a  inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem  como são 
assegurados: (...) III - direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou  companheiro 
e seus filhos, familiares e dependentes;” 

Normativas Nacionais relativas à condição de crianças migrantes 



CCCs 
Compromissos  
Centrais pelas Crianças 
em situação humanitária 



Todas as crianças e adolescentes sempre 
devem ter os seus direitos garantidos e 
assegurados. Contudo, durante as 
emergências é quando essa parcela da 
população se encontra em uma situação 
de maior vulnerabilidade. Por serem 
pessoas em condição peculiar de 
desenvolvimento, é essencial que crianças 
e adolescentes recebam atenção especial, 
garantindo que estejam protegidos, 
saudáveis e que suas rotinas sejam 
afetadas o mínimo possível.  

 



Compromisos Centrais 
pelas Crianças  em 
ação humanitária 

 Objetivo: 
Os Compromissos Centrais pelas Crianças em  
Ação Humanitária, fundamenta-se nos direitos  
humanos e em princípios humanitários para a  
proteção de crianças afetadas por uma situação 
de emergência. 
 

 Emergência: situação que põe em perigo a vida  
e o bem-estar de pessoas e exige medidas  
extraordinárias para garantir a sobrevivência, o  
tratamento e a proteção desta população. 



Parcerias 
 

Os Compromissos são realizados por meio 
de estreita colaboração entre aliados, 
governos anfitriões,  
sociedade  civil, organizações 

organizações da 
não- 

(ONGs) - nacionais e governamentais 
internacionais - Agências das Nações 
Unidas e doadores. 

Compromisos Centrais 
pelas crianças  em ação 
humanitária 



Ações necessárias para garantir os direitos de crianças e  
adolescentes em situação de migração 

ÁGUA, SANEAMENYO, HIGIENE 
Garantir acesso seguro, confiável e suficiete 
a  instalações de água, saneamento e higiene 
para  meninas, meninos e mulheres 

 Nutrição 
Garantir a segurança alimentar e  
nutricional de meninas, meninos e 
mulheres em contexto migratório. 

Proteção 
Promover ações de proteção  
contra a violência, abuso e  
exploração de crianças e  
adolescentes. 

 Educação 
Promover o acesso à educação 
de  qualidade para 
meninas e meninos em contexto 
migratório. 

 Saúde 
Garantir atendimento 
adequado  de saúde para evitar 
mortes de  meninas, meninos e 
mulheres  em em situação de 
migração. 

HIV / Aids 
Reduzir a vulnerabilidade  
à infecção pelo HIV/Aids e 

outras ISTs, com a promoção 

do acesso a informações  
referente a prevenção, aos  
cuidados e às alternativas de  
tratamento. 



PROTOCOLO NACIONAL DE PROTEÇÃO DAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÕES DE 

DESASTRES 
 

Legislação brasileira baseada nos CCCs e outros 
tratados internacionais que orienta a atuação do 

governo e demais parceiros na proteção das 
crianças e adolescentes em situações 

humanitárias. 
 



RESPOSTA AO 
FLUXO 

MIGRATÓRIO 

AÇÕES DO UNICEF EM RORAIMA 



 

O UNICEF passou a atuar com mais 

atividades, juntamente com o Governo Federal, 

Estadual e Municipal; Forças Armadas, outras 

agências das Nações Unidas (ACNUR, UNFPA 

e OIM), ONGs nacionais e internacionais e 

igrejas, através da criação de um escritório em 

Boa Vista, Roraima, no dia 1 de setembro 

2018.  

 

 



Saúde 

1. Pactuação de fluxos de atendimento 
 

2. Acesso para crianças e mulheres a intervenções que salvem suas vidas (vacinação, medicamentos, prevenção à malária) 

3.Acesso equitativo de crianças, adolescentes e mulheres a serviços essenciais de saúde, com cobertura garantida de  
intervenções preventivas e curativas de alto impacto. 

 

4. Acesso para mulheres e crianças a intervenções de comunicação para a mudança de comportamento que melhorarem os cuidados de 
saúde e práticas de alimentação. 

5.Comunicação para o Desenvolvimento/Comunicação Comunitária -  
Combinação de ferramentas de comunicação, canais e abordagens para  
facilitar o diálogo, a participação e envolvimento com crianças, famílias,  
comunidades, redes para mudanças sociais e comportamentais positivas  
em contextos humanitários e de desenvolvimento. 

 

 
6. Mulheres e crianças com acesso aos utensílios domésticos 
essenciais. 



Nutrição 
1. Pactuação de fluxos de atendimento 

 
2. Mulheres e crianças com acesso a uma alimentação apropriada 

 
3. Promoção de nutrição adequada para crianças até 5 anos: 

➢Avaliação antropométrica de qualidade e monitoramento do estado nutricional de crianças menores de cinco anos que vivem dentro  e 

fora dos abrigos; 
 

➢ Estabelecimento de um plano de ação para a recuperação 

nutricional de crianças com desnutrição moderada e aguda 
 

4. Mulheres e crianças com desnutrição com acesso a atenção à  
saúde: 
➢Estabelecimento de fluxos de referência e contra-referência para o  

tratamento e recuperação de crianças com desnutrição grave e de  
gestantes de alto risco; 

➢ Fornecimento de equipamentos antropométricos para as 
Unidades Básicas de Saúde, referência para o atendimento de  
crianças e gestantes desnutridas; 



Nutrição 

5. Crianças e mulheres com acesso a micronutrientes através de alimentos fortificados, suplementos ou 
preparações de múltiplos micronutrientes 

 
➢Fornecimento de micronutrientes para crianças de 6 a 59 meses; 

➢ Promoção da suplementação de ferro e ácido fólico para todas as mulheres grávidas. 

 
6. Comunicação para o Desenvolvimento/Comunicação  
Comunitária 
➢  Organização de grupos de pais / cuidadores para crianças  

com menos de 5 anos de idade. 
➢  Organização de grupos de trabalho de mulheres grávidas  

para melhorar seus conhecimentos sobre seus direitos,  
boa saúde e nutrição. 



HIV/Aids, Sífilis e Hepatites Virais 

1. Crianças, jovens e as mulheres com acesso a informações sobre prevenção, cuidado e tratamento. 

2. Serviços efetivos com atenção continuada para a prevenção, cuidado e tratamento para crianças, jovens e 
mulheres 

 
3. Estabelecimento de fluxos para testagem, referência para o 
tratamento e retenção ao tratamento dos soropositivos. 



Educação 

1. Pactuação de fluxos de atendimento 

2. Crianças, incluindo as em idade de educação infantil, e adolescentes com acesso a 
educação de qualidade 
 

3. Ambientes de educação seguros e sem riscos, que promovam a proteção e bem-estar dos alunos. 

 
4.Serviços de saúde e de apoio psicossocial para crianças e  
professores. 

 
5.Implementação de programas de ensino (busca ativa  
escolar e sucesso de trajetória escolar) 



Proteção 
1. Pactuação de fluxos de atendimento 

2.Realização de acompanhamento sistemático de comunicação de violações e outros problemas graves de proteção  
de crianças e mulheres 
 

3. Execução de um plano de prevenção e resposta aos riscos enfrentados para a proteção de crianças e mulheres 
 

4. Separação de crianças e suas famílias prevenidas e abordadas 
 

5.A violência, a exploração e o abuso de crianças e mulheres,  
incluindo VBG, prevenidas e abordadas 

 
6. Apoio psicossocial a crianças e cuidadores 

 

7.Desenvolver atividades de educação, prevenção, proteção e  
de resposta à violências, abuso e exploração de crianças e  
adolescentes, evidenciando-se situações de desproteção e  
identificação precoce de casos; 

 

8.Desenvolver atividades específicas para maximizar as  
capacidades de autoproteção das crianças e adolescentes. 



Água, Saneamento e Higiene 

1. Plano interinstitucional efetivado 

2.Crianças e mulheres com acesso a uma quantidade suficiente de água de qualidade e apropriada para beber,  
cozinhar e manter sua higiene pessoal. 

 
3.Crianças e mulheres com acesso a banheiros e lavatórios culturalmente apropriados, seguros, higiênicos, fáceis de usar e  
adequados ao gênero. 

 

4.Crianças e mulheres com informações relacionadas a WASH para  
prevenir doenças infantis, especialmente diarreia. 

5.As crianças com acesso a água potável, saneamento e instalações de  
higiene no seu ambiente de aprendizagem e em espaços amigos da  
criança. 



Adolescentes 

SAÚDE: sensibilização gestores para o atendimento de adolescentes na atenção básica. Saúde mental dos  
adolescentes. 
 

NUTRIÇÃO: alimentação saudável em contexto migratório. Desenvolvimento do adolescente e 
alimentação adequada. 

HIV/ AIDS: atividades de prevenção de HIV, gravidez na adolescência (metodologia de educação entre 
pares e competências para a vida) 

HIGIENE: higiene menstrual das meninas. Autocuidado/ higiene  
pessoal (meninos e meninas) 

PROTEÇÃO: público de adolescentes desacompanhados, violências  
(abuso sexual; exploração sexual; relações de gênero), GBV. 

 
EDUCAÇÃO: Espaços para adolescentes, momentos de escuta, 
adequação física.. Aprendizagem - formação para a inclusão laboral. 



O que o município pode fazer? 

1. Proteger as crianças migrantes ou refugiadas contra a violência, abuso e exploração. 

✓ Identificar  e capacitar   todos   os  atores   do Sistema  de Garantia  de Direitos-SGD para o 

atendimento e  encaminhamento adequados. 

✓ Desenvolver capacidade de escuta dos atores do SGD, garantindo tradutores e demais profissionais 
necessários ao correto atendimento 

 

2. Acabar com o confinamento de crianças migrantes. 

✓ Evitar toda e qualquer situação que implique em confinamento de crianças migrantes e suas 
famílias, garantindo-lhes proteção e acolhimento. 



3. Manter as famílias unidas e garantir às crianças a prioridade absoluta. 

✓ Fornecer informações e assistência aos migrantes e refugiados que querem se juntar a outros membros da família 

(reunificação), acompanhando-os ao longo de todo o processo. 

✓ Garantir que toda criança de pais migrantes nascida na cidade obtenha registro civil de nascimento. 

 
4. Manter cada criança refugiada e/ou migrante aprendendo e dando-lhes acesso à saúde e a outros serviços de  

qualidade. 

✓ Garantir acesso imediato e efetivo a educação de qualidade para todas as crianças. 

✓ Garantir acesso imediato, efetivo e de qualidade aos serviços de desenvolvimento da primeira infância (DPI) 

✓ Sempre que possível, estabelecer suporte entre prestadores de serviços locais para as crianças e famílias sem 

documentos. 

O que o município pode fazer? 



5. Abordar as causas subjacentes que afastaram as crianças de sua origens e terra natal 
✓ As cidades que recebem migrantes podem fortalecer a cooperação, estimulando ligações entre os migrantes e suas cidades de  

partida, desenvolvendo redes formais e informais e promovendo investimentos e transferências de remessas financeiras e sociais. 
 

 
6. Promover medidas para combater a xenofobia e a discriminação. 
✓ Acabar com qualquer discriminação relacionada à migração, na legislação e política locais, bem como práticas que criminalizam a  

permanência de pessoas não documentados no município. 
✓ Tratar as crianças migrantes e suas famílias como cidadãos a partir do momento em que chegam e prevenir a estigmatização e o  

isolamento, aproximando-se deles como um grupo de crianças em situação de vulnerabilidade e criando oportunidades para a  
comunicação e a interação. 

✓ Promover a solidariedade social, a confiança mútua, a compreensão e as trocas diárias entre crianças e jovens e seus pares locais  
refugiados e/ou migrantes, garantindo-lhes a voz através da participação, engajamento e empoderamento como agentes de  
mudança, identificando e tornando visível valores e aspirações comuns. 

✓ Criar espaços onde refugiado e/ou migrante crianças e jovens podem participar de uma forma significativa na governança municipal  
e nos processos de tomada de decisão, desenvolvendo capacidade de mobilizar, estabelecer redes e manter autoridades do  
município responsáveis por proteger e realizando seus direitos. 

O que o município pode fazer? 



INTERIORIZAÇÃO + HUMANA 

Estratégia pensada pelo governo federal em parceria com Confederação Nacional 

dos Municípios – CNM e as agências das Nações Unidas. 

Objetivo: Promoção de uma acolhida humanizada das famílias venezuelanas, com especial atenção  

às criancas, aos adolescentes e aos idosos, que necessitam de oportunidades para sair da situação de  

extrema vulnerabilidade. 

 
 INCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL 

 

Para apoiar a gestão municipal na inserção social e profissional dos imigrantes no Município, o governo federal criou  
um pacote de benefícios que abrange as políticas, as estratégias e os programas sociais, bem como os projetos  
estruturantes. 
 
O Município interessado deve buscar mais informações sobre o processo de adesão ao voluntariado e os incentivos 
federais para, em seguida, adotar as medidas necessárias e assinar o termo de voluntariado. 



INTERIORIZAÇÃO + HUMANA 

 COMPROMISSOS DO MUNICÍPIO 

 
• Avaliar e descrever o perfil do Município para promover a acolhida; 

• Sensibilização, diálogo e preparação da comunidade local para a acolhida; 

• De forma integrada, as áreas responsáveis pelas políticas sociais do Município devem estabelecer um  

plano de acolhimento e integração social, cultural e profissional; 

• Oferecer oportunidades de abrigamento temporário por até seis meses com estru- tura adequada para  

alocação do grupo de acordo com suas demandas; 

• Disponibilizar equipe da prefeitura para a gestão do abrigo durante o período de permanencia;̂ 

• Garantir alimentação e higiene dos abri- gados; 

• Garantir acesso aos servico̧ s básicos (habi- tação, saúde, educação, assistência social, cultura e lazer); 

• Acompanhar os casos que necessitam de atenção especial (crianca̧ s, idosos, gestan- tes, deficientes); 

• Auxílio na inserção laboral, mantendo contato com os empresários locais. 



Não esquecer de 
preencher o 
questionário! 



OBRIGADA! 

https://www.unicef.org/brazil/crise-migratoria-venezuelana-no-brasil 

Para informações sobre doações: amigodacrianca@unicef.org  
Para solicitar informações sobre o UNICEF: brasilia@unicef.org  
Telefone: 0800 605 2020 
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