
Apoio a refugiados e 
migrantes no Amazonas

Em agosto e setembro de 2020, o ACNUR aumentou o apoio a pessoas 
refugiadas e migrantes em nível local, por meio da distribuição de itens de 
necessidade básica, suporte em atividades de interiorização e 
assistência financeira. As atividades de proteção priorizaram o acesso 
a documentação e o fortalecimento contínuo de estruturas 
comunitárias.

Confira os principais destaques deste ano:

Proteção 

• 7.972   refugiados e migrantes apoiados com 

serviços de proteção, incluindo acesso a documen-

tação, assistência jurídica e outros

• 11.185   participantes de sessões de informação 

sobre COVID-19, oficinas de mobilização e outras 

atividades de proteção baseada na comunidade, 

incluindo oficinas de educomunicação

• 148   famílias diretamente apoiadas pelos Pro-

motores Comunitários e pelo grupo voluntários refu-

giados e migrantes no acesso a informações sobre 

documentação e saúde

• 750  refugiados reconhecidos recebendo assis-

tência de documentação e proteção nos espaços da 

Operação Acolhida
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• 10.775  itens de assistência básica, como kits de higiene e 

limpeza, fraldas, colchões, redes e roupas doadas

• 6.189   acolhidos no Abrigo de Trânsito de Manaus para interiorização

• 664  pessoas beneficiadas pela assistência financeira emergencial 

para garantir que eles cubram suas necessidades básicas

Dados cumulados de janeiro de setembro de 2020

Fontes: Monitoramento do Plano de Resposta a Refugiados e Migrantes 

Venezuelanos (RMRP / ActivityInfo) e sistema de registro do ACNUR, proGres v4

ACNUR no Amazonas

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) trabalha em parceria com 
a Operação Acolhida, organizações do setor público, privado, sociedade 

civil - além de diversos atores da Plataforma de Coordenação para Refugia-
dos e Migrantes da Venezuela (R4V) - para proteger e promover soluções 
duradouras para refugiados e migrantes em Manaus. No atual contexto de 
deslocamento forçado, o ACNUR e seus parceiros trabalham para: 

Realocação de 81 indígenas Warao para 

espaços mais seguros em Manaus, 

coordenada pela Secretaria Municipal da 

Mulher, Assistência Social e Cidadania 

(SEMASC)

(i) garantir o acesso aos proce-
dimentos de reconhecimento
da condição de refugiado;

(ii) assegurar proteção para
pessoas em maior risco por
meio do acompanhamento
de casos individuais e forta-
lecimento de capacidades da
rede local de apoio;

(iii) reforçar o empoderamento da
comunidade refugiada e migrante
como força-motriz da sua própria
proteção;

(iv) promover a autossuficiência e
a inserção em programas sociais
e políticas públicas, assim como a
participação no programa de inte-
riorização da Operação Acolhida.



 Retrato dos atendimentos em Manaus 

CONTATO

Documentação de 
refugiados e migrantes 
em Manaus

 Posto de Recepção e Apoio da  
 Rodoviária de Manaus (PRA) 
 Informações e agendamentos sobre 
 documentos no Brasil 
 Operação Acolhida
 Avenida Djalma Batista, 2, Flores 

O ACNUR Brasil agradece o grande apoio e parceria com todas as outras agências da ONU, autoridades brasileiras (a nível federal, estadual 
e municipal) e organizações da sociedade civil envolvidas na resposta de emergência e nos programas regulares da operação brasileira.

O ACNUR Brasil agradece 
o apoio de todos os seus 
doadores incluindo:

PARCEIROS 
IMPLEMENTADORES

PARCEIROS 
OPERACIONAIS

SARA ANGHELEDDU
Chefe do Escritório de Campo 
do ACNUR em Manaus  
angheled@unhcr.org

Para mais informações: 
brabrpi@unhcr.org

acnur.org.br

O registro e a documentação para refugiados e mi-
grantes são atividades essenciais da resposta huma-
nitária do ACNUR no Brasil. Assegurar o registro e a 
emissão de documentos para esta população facilita 

o acesso a direitos e benefícios sociais e emergen-
ciais no país, torna possível o acesso a serviços bási-
cos como saúde, educação e abrigamento, e auxilia
no mapeamento de fluxos de mobilidade interna. O
ACNUR e organizações parceiras estruturaram uma
rede de apoio para facilitar o acesso à emissão de 

documentos na cidade, confira ao lado.

MANAUSMANAUS

 2.111    pessoas auxiliadas com acesso a pré-documentação

24%  de crianças e adolescentes

 36%  refugiados/as reconhecidos/as

 68%  de pessoas solicitaram 

primeira via do documento

Em agosto e setembro de 2020, 2.110 pessoas foram apoiadas 
com o serviço de documentação no PITRIG de Manaus. Os 
refugiados e migrantes procuraram principalmente os serviços 
para obter regularização no país para acessar o mercado de 
trabalho, auxílio emergencial, serviços de saúde e interiorização. 
Os gráficos abaixo identificam perfil demográfico e as principais 

necessidades da população.

PIRÂMIDE ETÁRIA DOS ATENDIDOS

34 35 C - 60+

799 695

278 218

Feminino        Masculino

B - 18 a 59

A - 0 a 17

*22 mulheres e 22 homens com faixa etária indisponível

 Centro de Apoio e Referência a  
 Refugiados e Migrantes (CARE) 
 Informações e agendamentos sobre
 documentos no Brasil
 Agência Adventista de Desenvolvimento 
 e Recursos Assistenciais (ADRA)  
 Av. Maués, 120 - Cachoeirinha 

 Posto de Documentação  
 e Interiorização (PITRIG) 
 Solicitações de refúgio e protocolo 
 mediante agendamentos no PRA e CARE 
 Operação Acolhida 
 Avenida Torquato Tapajós,  
 1047, Flores 

 Cáritas Arquidiocesana de Manaus 
Informações e agendamentos sobre  
 documentos no Brasil
 Operação Acolhida  
 Av. Joaquim Nabuco, 1023 

Perfil e principais serviços acessados

PRINCIPAIS NECESSIDADES*

68% Regularização
13% Trabalho 
4% Auxílio Emergencial 
6% Saúde 
9% Outros, incluindo interiorização, 

proteção e educação

*188 pessoas sem informação sobre necessidade
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