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O Ministério da Justiça e Segurança Pública instituiu um
Grupo de Trabalho com o objetivo de regulamentar a
Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. 

Os trabalhos serão divididos em eixos e serão guiados
pelos princípios da participação popular, construção

coletiva e escuta dos vários atores interessados na pauta
migratória.

 

Este eixo pretende fomentar, sistematizar e
compilar os achados e as sugestões referentes
tanto às iniciativas que visam a promoção e a
proteção dos direitos da população migrante,
refugiada e apátrida quanto os obstáculos de
acesso à direitos dessa população, focando nas
medidas necessárias para o fortalecimento de
políticas públicas voltadas à garantia da igualdade
e da inclusão desse grupo.

Política Nacional de
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Este eixo pretende realizar um diagnóstico sobre
o arcabouço normativo existente acerca do tema
regularização migratória no Brasil. Serão
discutidos temas como vistos, autorizações de
residência, refúgio, acolhida humanitária, reunião
familiar e afins.

Este eixo pretende debater diferentes aspectos
que envolvem a integração local de migrantes,
refugiados e apátridas, em relação ao acesso a
serviços públicos como: saúde, educação,
assistência social, abrigamento, emprego, lazer,
moradia, vínculo com suas comunidades, entre
outros.

Este eixo parte do pressuposto de que a
participação deve ser vista como método de
gestão da Política Migratória Brasileira, com a
criação de instâncias que consigam manter, de
forma permanente, a interlocução com
movimentos populares e organizações da
sociedade civil no processo de elaboração e
avaliação de políticas públicas. 

Este eixo pretende debater as impressões dos
participantes do GT a respeito das condicionantes e
repercussões internacionais do atendimento e dos
serviços oferecidos pelos órgãos dos três níveis de
governo às pessoas migrantes, refugiadas e
apátridas no Brasil e pelo MRE aos nacionais
brasileiros no exterior, enfocando aspectos
culturais que impactam a integração e a
manutenção dos laços com a sociedade brasileira.
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Integração local

Promoção e proteção de direitos,
combate à xenofobia e ao racismo

Participação social

Relações internacionais e
interculturalidade

https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/eixo-2-integracao-local
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/eixo-2-integracao-local
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/eixo-4-participacao-social
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/eixo-4-participacao-social
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/eixo-5-relacoes-internacionais-e-interculturalidade
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/eixo-3-eixo-promocao-e-protecao-de-direitos-combate-a-xenofobia-e-ao-racismo
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/eixo-3-eixo-promocao-e-protecao-de-direitos-combate-a-xenofobia-e-ao-racismo
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Pol%C3%ADtica_Nacional_-_GT/PRT_GM_2023_290.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/informacoes-gerais-do-grupo-de-trabalho
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/informacoes-gerais-do-grupo-de-trabalho
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/eixo-1-regularizacao-migratoria
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/eixo-1-regularizacao-migratoria

