
ENGAGED STATES
Estados participantes

ENGAGED GOVERNMENTS 
Governos engajados

MIGRACIDADES

ENGAGED CITIES
Municípios participantes

Amazonas
Ceará
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul

Belém/PA
Cachoeirinha/RS
Campo Largo/PR
Caxias do Sul/RS
Chapada/RS
Corumbá/MS
Curitiba/PR
Dourados/MS
Esteio/RS
Foz do Iguaçu/PR
Guarulhos/SP

Brazil is a federation composed of 5,570 cities, 26 states, the Federal District and the 
Federal Union (national government). Brazil’s Government is divided in three levels: 
cities, states and federal. Cities and states have the power to create their own law 
and policy, provided that these do not conflict with federal legislation. This political 
set-up makes comprehensive migration governance challenging. By 2019, over 1.5 
million international migrants chose to live in Brazil. The country hosts migrants 
from a diversity of nationalities of which the largest groups are from Portugal, 
Venezuela, Haiti, Bolivia and Argentina. Although there is a growing presence of 
international migrants throughout the country – for instance, the relocation strategy 
for Venezuelans led by the Federal Government alone has supported the movement 
of more than 41,000 beneficiaries to about 600 destination cities – most Brazilian 
local governments miss proper training in migration policy.

O Brazil é uma federação composta por 5.570 municípios, 26 estados, o Distrito Federal e 
a União. O governo do Brasil se divide em três níveis: municipal, estadual e federal. Cidades 
e estados podem criar leis e política próprias desde que essas não estejam em conflito 
com a legislação federal. Em 2019, mais de 1,5 milhão de migrantes internacionais haviam 
escolhido viver no Brasil. O país abriga migrantes de diversas nacionalidades, dentre as quais 
os principais grupos vêm de Portugal, Venezuela, Haiti, Bolívia e Argentina. Embora a presença 
de migrantes internacionais em todo o país seja crescente – por exemplo, a estratégia de 
interiorização de venezuelanos liderada pelo Governo Federal sozinha apoiou o movimento 
de mais de 41.000 beneficiários para cerca de 600 cidades de destino – a maior parte dos 
governos locais brasileiros não possui treinamento adequado sobre política migratória. 

To face the challenges and unlock the 
positive potential of migration at the 
local level, the International Organization 
for Migration (IOM) introduced the 
MigraCidades platform, developed in 
partnership with the Federal University 
of Rio Grande do Sul (UFRGS) and the 
National School of Public Administration 
(ENAP) to deliver capacity building to local 
actors, to boost dialogue on migration, 
and to certify public policies and good 
practices implemented by Brazilian states 
and cities.

Para enfrentar os desafios e destravar o 
potencial positivo da migração em nível 
local, a Organização Internacional para as 
Migrações (OIM) introduziu a plataforma 
MigraCidades, desenvolvida em parceria 
com a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e a Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap) para capacitar 
atores locais, impulsionar o diálogo migratório 
e certificar políticas públicas e boas práticas 
implementadas pelos estados e municípios 
brasileiros.

The MigraCidades pilot edition in 2020 
has engaged 7 states and 22 cities in 
the certification process and has already 
trained more than 300 people in June 
and July 2020 only. The diverse group of 
29 local governments participating in the 
process is composed by cities and states 
from all five regions of the country and 
include large capital cities, medium cities 
and small towns, producing a complex 
landscape of the country challenges and 
needs. 

A edição piloto do MigraCidades em 2020 
engajou 7 estados e 22 municípios no 
processo de certificação e já treinou mais de 
300 pessoas apenas nos meses de junho e 
julho. O grupo diversificado de 29 governos 
locais participantes do processo é composto 
por cidades e estados de todas as cinco regiões 
do país e inclui grandes capitais, cidades 
médias e pequenas, refletindo uma imagem 
complexa dos desafios e necessidades do país.

ENHANCING LOCAL MIGRATION GOVERNANCE IN BRAZIL
APRIMORANDO A GOVERNANÇA MIGRATÓRIA LOCAL NO BRASIL

Igarassu/PE
Joinville /SC
Maringá/PR
Novo Hamburgo/RS
Porto Alegre/RS
Rio de Janeiro/RJ
Sapucaia do Sul/RS
São Leopoldo/RS
São José do Rio Preto/SP
São Paulo/SP
Umuarama/PR



   Access to the Labour Market 
Acesso ao Mercado de Trabalho 

Institutional Structure of Governance 
Estrutura Institucional de Governança      

Access to Health
       Acesso à Saúde

Access to Education 
   Acesso à Educação

Access to Social Assistance 
Acesso à Assistência Social

      Protection services to women and LBGTI+
Serviços de proteção para mulheres e LGBTI+

Public Employees Training
Capacitação de Servidores Públicos   

Migrants’ Social Participation
Participação Social de Migrantes

Transparency and Access to Information 
Transparência e Acesso à Informação

IN
FO

RM
In

fo
rm

ar

1
C

O
N

SU
LT

Co
ns

ul
ta

r
2

IN
VO

LV
E

En
vo

lve
r

3

C
O

LL
A

BO
RA

TE
Co

la
bo

ra
r

4

EM
PO

W
ER

Em
po

de
ra

r

5

Institutional Partnerships
Parcerias Institucionais

The MGI  |  O MGI

The Migration Governance Indicators (MGI) is a tool based on policy inputs, which 
offers insights on policy levers that countries can use to develop their migration 
governance. Since its launch in 2015, 50 national governments have joined the 
exercise. Brazil took part in the MGI exercise in 2018 and the city of São Paulo 
was one of the three global cities selected for the Local MGI pilot in 2019.

Os Indicadores da Governança Migratória (MGI) são uma ferramenta baseada em 
informações de políticas públicas que oferece insumos sobre alavancas que os países podem 
acionar para desenvolver sua governança migratória. Desde o seu lançamento, em 2015, 50 
governos nacionais participaram do MGI. O Brasil participou do exercício dos MGI em 2018 e 
São Paulo foi uma das três cidades globais selecionadas para o piloto do MGI Local em 2019.

IOM’S APPROACH TO 
ENGAGEMENT WITH 

LOCAL GOVERNMENTS
ABORDAGEM DA OIM PARA  

ENGAJAR GOVERNOS LOCAIS

THE 10 DIMENSIONS OF MIGRATION GOVERNANCE
AS 10 DIMENSÕES DA GOVERNANÇA DAS MIGRAÇÕES

The MigraCidades platform includes a website, a training and a 
certification process that are based on IOM’s global experience 
with MGI and the unique knowledge that UFRGS and ENAP 
have of the local Brazilian reality to share information and 
advice with governments based on 10 key dimensions.

A plataforma MigraCidades inclui um website, treinamentos e um 
processo de certificação que partem da experiência global da OIM 
com os MGI e do conhecimento único que a UFRGS e a ENAP têm 
da realidade local brasileira para disseminar informação e aconselhar 
os governos com base em 10 dimensões.

THE MIGRACIDADES PLATFORM
A PLATAFORMA MIGRACIDADES

MigraCidades is built around 10 dimensions of migration 
governance. They include 5 governance dimensions and 
5 dimensions related to access to rights.

O MigraCidades é construído em torno de 10 dimensões 
da governança migratória. Elas incluem 5 dimensões de 
governança e 5 dimensões relacionadas ao acesso a direitos.



APPLICATION
Inscrição

MONITORING
Monitoramento

DIAGNOSTIC
Diagnóstico

PRIORIZATION
Priorização

CERTIFICATION
Certificação

MIGRA
CIDADES

BOOSTING MIGRATION 
DIALOGUE

IMPULSIONANDO O DIÁLOGO MIGRATÓRIO

The MigraCidades platform works to enhance migration 
governance by promoting intra and inter-governmental 
dialogue, creating opportunities to establish or enhance 
local coordinating mechanisms and to improve local 
liaisons with federal authorities. At the same time, the 
MigraCidades makes the diversity of good practices 
visible and provides a tool for governments to engage 
in peer-to-peer exchange of experiences. 

A plataforma MigraCidades serve para melhorar a governança 
migratória, promovendo o diálogo intra e intergovernamental, 
criando oportunidades para estabelecer ou aprimorar 
mecanismos de coordenação local e melhorar as relações 
dos governos locais com as autoridades federais. Ao mesmo 
tempo, o MigraCidades torna visível a diversidade de boas 
práticas e fornece uma ferramenta para que os governos se 
engajem em uma troca de experiências horizontal.

To support public authorities and civil society partners in all the Brazilian 
regions, MigraCidades has launched an online training at ENAP’s Virtual 
School of Government. Recognizing migration as a multidimensional and 
complex reality that needs to be addressed through various policy sectors, 
the course brings together policy options for diverse local contexts and 
structures in the 10 dimensions of migration governance, as well as 
concrete examples and good practices from cities and states around Brazil. 
The online training is the first in a series to support local governments in 
developing migration management capacities.

Para apoiar o poder público e parceiros da sociedade civil em todas as 
regiões brasileiras, o MigraCidades lançou um treinamento online na Escola 
Virtual de Governo da ENAP. Reconhecendo a migração como uma realidade 
multidimensional e complexa que precisa ser abordada por diversos setores, o 
curso reúne alternativas de políticas públicas para diversos contextos e estruturas 
locais nas 10 dimensões da governança migratória, além de exemplos concretos 
e boas práticas dos estados e municípios ao redor do Brasil. O treinamento online 
é o primeiro de uma série de ferramentas para apoiar os governos locais no 
desenvolvimento de capacidades de gestão migratória.

THE CERTIFICATION PROCESS
O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

To recognize local government efforts and support progress measurement 
in time, MigraCidades offers certification to city and state governments. 
Local governments successfully participating in the certification will receive 
the MigraCidades Seal.

Para reconhecer os esforços dos governos locais e apoiar a medição de seu 
progresso ao longo do tempo, o MigraCidades oferece uma certificação aos 
governos municipais e estaduais. Governos locais que participarem exitosamente 
da certificação receberão o Selo MigraCidades.

MIGRACIDADES SEAL
SELO MIGRACIDADES

The MigraCidades seal is issued annually to participant governments that 
promote innovative policies and express commitment to include migration 
as a priority policy area. In order to apply for certification, governments 
must have their  employees participating in the MigraCidades training and 
appoint a focal point to coordinate actions in the field.

O selo MigraCidades é emitido anualmente aos governos participantes que 
promovem políticas inovadoras e expressam o compromisso de incluir a migração 
como área prioritária de suas gestões. Para participarem da certificação, os 
governos devem incluir seus servidores no treinamento do MigraCidades e designar 
um ponto focal para coordenar as ações no terreno.

THE TRAINING
O TREINAMENTO

THE FIVE STAGES OF THE 
CERTIFICATION PROCESS

AS CINCO ETAPAS DO
PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
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SUPPORTING MIGRACIDADES
APOIANDO MIGRACIDADES

The MigraCidades platform was established with seed funding from the IOM Development Fund and 
support from UFRGS and ENAP. In order to expand the project and increase the number of local 
governments engaging in MigraCidades in 2021, IOM and its partners are looking forward to sponsors 
willing to support the initiative. Join us by supporting MigraCidades!

A plataforma MigraCidades foi criada com investimento do Fundo da OIM para o Desenvolvimento e apoio da UFRGS e da 
ENAP. Para expandir o projeto e aumentar o número de governos locais engajados com o MigraCidades em 2021, a OIM 
e seus parceiros estão buscando patrocinadores dispostos a apoiar a iniciativa. Junte-se a nós apoiando o MigraCidades!

WHAT’S IN THE PIPELINE?
QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS?

 National Forum on local good practices 
to promote peer-to-peer exchange.

Promoção de um fórum nacional de boas 
práticas locais para promover a troca entre 
pares.

 Creation of specific thematic 
dimensions, such as: migration and 
environment; protection of indigenous 
migrants; counter-trafficking and 
modern slavery.

Criação de dimensões temáticas específicas 
para temas especiais, tais como: migração 
e meio ambiente; proteção dos migrantes 
indígenas; enfrentamento ao tráfico de 
pessoas e ao trabalho escravo.

 Develop dedicated training in each 
of the MigraCidades 10 dimensions of 
migration governance. 

Desenvolvimento de treinamento específico 
em cada uma das 10 dimensões do 
MigraCidades da governança das migrações.

 Support cities and states to build 
local migration governance structures 
and to strengthen attention networks 
for migrants.

Apoiar cidades e estados na criação de 
estruturas de governança migratória local e 
no fortalecimento da rede de atendimento 
aos migrantes.

 Tailor-made support for the 
participating local governments to create 
action strategies considering the priorities 
identified during the certification process.

Fornecer apoio sob medida aos governos 
locais participantes para a criação de 
estratégias de ação considerando as 
prioridades identificadas durante o processo 
de certificação.

 Expansion of the number of local 
governments joining the certification 
process.

Ampliação do número de governos locais que 
aderiram ao processo de certificação.
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