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Migrante ou refugiado: faz
alguma diferença?

(a) Universalidade dos direitos humanos

(b) Convenção relativa ao Estatuto dos 
Refugiados de 1951 e seu Protocolo de 1967

(c) Principios da proteção internacional dos 
refugiados

- Direito de buscar asilo

- Não devolução
- Não sanção por entrada irregular



“Em algumas comunidades fronteiriças, 40% dos pacientes e 80% das 

mulheres que dão à luz em hospitais são da Venezuela. Houve um impacto 

semelhante na educação, emprego, habitação e serviços sociais. É vital 

que os esforços das autoridades nos níveis federal, estadual e municipal, 

bem como da sociedade civil, grupos da Igreja e brasileiros comuns, sejam 

adequadamente apoiados pela comunidade internacional. A população 

local tem estado na vanguarda da resposta às necessidades dos 

refugiados e migrantes venezuelanos. Eles não devem ser deixados 

sozinhos.” 

Filippo Grandi, Alto Commissario da ONU para refugiados
Roraima, Agosto de 2019



1. Objectivos incluem:
- Aliviar as pressões sobre os paises de acolhida
- Melhorar a auto-suficiência dos refugiados

2. Liderança dos governos, mas 
engajamento de uma ampla gama de 
interessados (“whole of society 
approach”)

3. Foco em:
- Recepção e admissão 
- Satisfazer as necessidades basicas e apoiar as 

comunidades de acolhida (educação, saúde, 
emprego, convivência pacífica, etc.)

- Soluções 

Pacto Global sobre Refugiados



Os refugiados têm acesso a serviçõs de qualidade em  saúde e 
nutrição

Os sistemas nacionais de saúde são fortalecidos nos níveis local e 
nacional

As comunidades de acolhida se beneficiam de um melhor acesso à 
saúde de maneira eqüitativa junto com os refugiados

A inclusão de refugiados na resposta nacional / desenvolvimento 
no setor da saúde (Agenda 2030 "não deixar ninguém para trás“)

Prioridades do ACNUR no setor saúde
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