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O ano 2020 foi complexo e extremamente difícil para todos,
com grandes desafios e pesar pela despedida de entes
queridos, amigos, familiares e da nossa querida Oriana Isabel
Jara, Diretora da Rede Sem Fronteiras, cuja  trajetória e
legado continuarão sendo honrados. A nível institucional, a
RSF precisou reinventar-se, com a necessidade de
adaptações de nossas atividades e espaços de ação às novas
tecnologias, ferramentas virtuais que mostraram várias
formas de nos articularmos e organizarmos. 

A importante ação e o protagonismo da RSF e dos seus
membros em vários espaços este ano foram
consideravelmente relevantes para a nossa história, tais
como no Fórum Social das Américas sobre Migrações (FSAM),
no Fórum Social Europeu sobre Migrações (FSEM), na
Campanha Latino-americana pelo Direito à Educação
(CLADE); na SOLIDAR juntamente com a advocacia na União
Europeia e a luta contra a necropolítica; na Organização
para a Cidadania Universal (OCU) juntamente com o
projecto Alliance Migrations e na Iniciativa Social para a
América Latina e Caraíbas (ISALC), para além das consultas
realizadas sobre o Pacto Global sobre Migrações.  

Foi ainda um ano de gratidão pela intensa participação no
processo de construção conjunta. Trocamos experiências,
criamos uma Agenda Comum e ampliamos nossa rede com
novos membros, parceiros e ativistas que passaram a
reforçar os nossos espaços de ação. Uma gratidão especial
ao time de voluntários e voluntárias que trabalhou conosco
ao longo deste ano a partir do Secretariado Executivo em
várias áreas de comunicação, no apoio técnico e relatoria
para reuniões, pesquisas e redação de documentos oficiais,
projetos e artigos de reflexão.  

Para os próximos anos, a equipe da Rede Sem Fronteiras
deseja que continuemos fortes para continuar a nossa luta
em torno daquilo que permeia nossa missão em defesa dos
direitos humanos das pessoas migrantes.

Secretaria Executiva
Rede Sem Fronteiras (RSF)
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APRESENTAÇÃO



A Rede Sem Fronteiras (RSF) é uma associação civil de direito privado sem fins
lucrativos ou econômicos que foi concebida em abril de 2008 durante o II
Fórum Ibero-Americano de Migração e Desenvolvimento (FIBEMYD) com o
nome de “Espaço Sem Fronteiras” na cidade de Cuenca, no Equador. A RSF
nasceu da percepção da necessidade de integração entre organizações que
trabalham em defesa dos imigrantes, da urgência de uma maior participação nas
políticas migratórias e do enfrentamento ao aumento da xenofobia e da
discriminação no mundo.

Em 2017, foi formalizada a sua primeira sede com estatuto legal e secretariado
na cidade de São Paulo, no Brasil. Em junho de 2019, foi criada uma
representação permanente em Cascais, Distrito de Lisboa, em Portugal.
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1. ENQUADRAMENTO E UM POUCO DE CONTEXTO

1.1 MISSÃO

Impactar politicamente os órgãos de decisão em âmbito local, regional e
internacional, propondo políticas públicas de cooperação para o
desenvolvimento sustentável e de superação das assimetrias e da pobreza, com
base na proteção e na promoção de Direitos Humanos, do direito a migrar e de
migrar com direitos.

1.2 OBJETIVOS

Promover os direitos humanos, a defesa das pessoas migrantes e refugiadas,
sua integração e o direito à cidadania universal.

Defender a participação social das pessoas migrantes e refugiadas como
sujeitos de direitos e constituintes das políticas migratórias. 

Defender e apoiar propostas alternativas de políticas públicas, projetos de
leis e programas embasados nos direitos humanos, com ênfase nas
diversidades de gênero, étnicas e geracionais.

Incidir nas instâncias decisórias para um reconhecimento integral dos
direitos trabalhistas, econômicos, sociais, culturais, ambientais, políticos e
civis dos migrantes e de suas famílias.

Construir alianças entre movimentos sociais e autoridades locais para
avançar na construção de cidades universais, solidárias e acolhedoras e nas
políticas alternativas de governança migratória. 

Articular a diáspora latino americana, defender políticas de cooperação
entre os povos, por um desenvolvimento sustentável, de superação de
assimetrias, pelo direito a migrar e a migrar com direitos.
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2.1 REDES INTERNACIONAIS

Comité Internacional del Foro Social Mundial de las Migraciones
Comité Latinoamericano del Congreso Mundial sobre Tráfico de Personas
Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo
Organización para una Ciudadanía Universal (OCU)
Comitê Internacional do Fórum Social América das Migrações 
Comitê Internacional do Fórum Social Europeu das Migrações
Rede Solidar
Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (ISALC)

2. ESTRUTURA
A estrutura da rede é formada pelo Conselho Internacional, Conselho Diretor,
Coordenação Executiva, Redes Internacionais e membros.

2.2 MEMBROS

ARGENTINA
Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)

BRASIL
Grito dos Excluídos/as Continental
Associação LatinoAmericana de Micro, Pequenas e Médias Empresas (Alampyme BR)
Presença de América Latina (PAL)
Associação Filhos do Mundo (FEME)
Instituto Edésio Passos (IEP)
Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC)

CHILE
Programa Andino para la Dignidad Humana (PROANDES)

COLOMBIA
Consultoría Para Los Derechos Humanos y El Desplazamiento (CODHES)

ESPANHA
Asosiacion Del'Agora de Madrid
Casa da Gente de Barcelona

PARAGUAI
Coordinadora de Abogados del Paraguay (CAP)

PERU
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)

PORTUGAL
Casa do Brasil de Lisboa (CBL)
Associação Diáspora Sem Fronteiras (ASDF)

URUGUAI
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Derechos/Cultura/Diversidad/Migración - Re*



Durante o ano de 2020, foram desenvolvidos projetos, campanhas e ações de iniciativa
própria da Rede ou em parceria. Após a definição da Agenda Comum, a RSF passou a atuar a
partir de três frentes com comissões próprias autogestionadas: PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO
DE SABERES e POLÍTICA.

Para ações da frente de PARTICIPAÇÃO, foram priorizadas as participações nos comitês
organizadores do Fórum Popular da Natureza, Fórum Social Mundial, Fórum Social Américas
das Migrações e Fórum Social Europeu das Migrações. Além da importante participação na
Aliança Migrações, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) e nas
redes as quais fazemos parte, ISALC e Solidar.

Na frente DIÁLOGO DE SABERES, a elaboração de projetos junto organismos e entidades
financiadoras para submissão de propostas, dentre eles a Comissão Europeia e para o Fundo
para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), produção de materiais informativos, artigos
de opinião, pesquisas, monitoramento de políticas públicas de Direitos Humanos, além de
ações de mobilização a favor dos direitos das pessoas migrantes.

Para a frente POLÍTICA, foi definido o posicionamento político e definição de aspectos
institucionais e legais da RSF.

Além das atividades definidas na Agenda Comum, as atividades próprias da Secretaria
Executiva da RSF, dentre elas articulação institucional entre governos locais, membros,
parceiros e pessoas migrantes, representação em espaços de ação e decisórios, elaboração e
participação em campanhas, elaboração de pesquisas, projetos e artigos de reflexão.
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3. ATIVIDADES

4. INCIDÊNCIA PARTICIPATIVA E CONSTRUÇÃO CONJUNTA
A Rede Sem Fronteiras fez parte da coordenação dos Comitê Organizador do Fórum Social
Mundial e dos Fóruns Regionais: Fórum Social Américas das Migrações e Fórum Social
Europeu das Migrações. Desde dezembro de 2019 iniciaram-se as primeiras reuniões dos
Comitês destes fóruns regionais para planejamento e organização das próximas edições.

http://wsf2021.net/
http://www.fsam.uy/
http://www.fsemlisboa.org/


O Fórum Social Américas das Migrações (FSAM) realizou-se
com a participação de quase 600 pessoas (67% mulheres,
25% homens, 15% trans, 10% não binários), 352 organizações
de 38 países em ambiente virtual. Realizaram-se mais de 20
atividades  na etapa de pré-fórum, 30 atividades
autogeridas, e, como resultado, foram obtidas quase 60
propostas para continuar a trabalhar e tomar o próximo
Fórum Social Mundial sobre Migrações (WSFM) como
plataforma regional.

Como iniciativa própria da Rede, promovemos no dia 23 de
outubro, mesa de diálogos sobre “territórios de cidadania”,
com representantes do governo e da sociedade civil
envolvidos na formulação e implementação de políticas
locais para a integração de migrantes e refugiados.

Todos os vídeos das atividades virtuais em ambas as etapas, de pré e forum, podem ser
conferidos na página do facebook do Fsam e demais informações na página oficial do evento.
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4.1  FÓRUM SOCIAL AMÉRICAS DAS MIGRAÇÕES

4.2 FÓRUM SOCIAL EUROPEU DAS MIGRAÇÕES (FSEM)

O processo de organização do FSEM iniciou-se oficialmente em dezembro de 2019 com a
composição do Comitê Internacional do FSEM. Desde então, atividades online foram
desenvolvidas para dar continuidade ao processo que objetiva:

1) analisar as políticas migratórias e pensar o futuro da mobilidade humana, as políticas
públicas e as práticas de asilo e integração após a COVID-19.; 
2) iniciar um ambiente de discussão, construído a partir das diásporas e com as organizações
da sociedade civil, para a implementação de políticas alternativas e participativas; e 
3) construir uma dinâmica de atuação em rede da sociedade civil no âmbito europeu,
envolvendo uma diversidade de atores, com protagonismo das pessoas migrantes e
refugiadas.

A RSF participou de forma ativa no Fórum Social Europeu sobre Migrações (ESFM), o Comitê
Local e Internacional de organização do processo que está atualmente em construção com
um calendário de atividades prévias que pode ser consultado nas redes sociais e no site
oficial do FSEM.

https://www.facebook.com/Foro-Social-Americas-de-las-Migraciones-2020-107164491090638/?ref=page_internal


O projeto Aliança Migrações, fruto do encontro da Organização Por uma Cidadania Universal
(O.C.U.), da Associação Nacional de Cidades e Territórios Acolhedores (ANVITA) e do Projeto
“Instantâneos das Fronteiras” da Rede Europeia de Cidades Fronteiriças, busca promover
espaços de diálogo entre as experiências das cidades da Europa, África e América Latina e
compartilhar boas práticas em construção compartilhada.

Reuniões entre os membros desenrolaram-se em janeiro e fevereiro de 2020 para a
organização conjunta do Seminário Aliança Migrações agendado para março do mesmo ano,
em Lisboa. Durante os dias 13 e 14 de fevereiro foram realizadas reuniões com
representantes do departamento de migrações e de relações internacionais do ayuntamento
de Barcelona, da Associação Casa da Gente, da Rede Espanhola de Cidades Interculturais, da
Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) e da Agência Intercultural de Comunicação
(Itacat) para dialogar sobre pistas e ações concretas que viabilizassem o projeto  Aliança
Migrações. 

Em conjunto com a O.C.U e ANVITA, dentre outras organizações na Itália e França, no
segundo semestre de 2020 iniciou-se o projeto de mapeamento e acompanhamento de
políticas migratórias locais nas cidades de Palermo, Itália, Saint Denis, França, Lisboa e São
Paulo, por meio de um grupo de voluntários internacionais. Tal projeto incentiva o
intercâmbio direto entre as cidades, além da cooperação na análise e desenvolvimento de
políticas de migração. A RSF acompanha o processo a ser desenvolvido pelos/as voluntários
e voluntárias selecionados para esse projeto.

A Rede Sem Fronteiras (RSF), representada por Tatyana S
Friedrich, participou da XI Assembleia Regional da
Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação
(CLADE), além de co-organizar a atividade "Características
da conjuntura internacional" realizada em 17 de Novembro.

O adiamento do Seminário Aliança Migrações, em
virtude do surto de Covid-19, não impediu o
andamento de reuniões online para definição dos
próximos passos que foram realizadas entre a
coordenadoria executiva da RSF e membros do projeto
durante os meses de março a maio.
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4.3 ALIANÇA MIGRAÇÕES

4.4 CAMPAÑA LATIONAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (CLADE)

LEIA MAIS

https://www.pressenza.com/es/2020/11/rasgos-de-la-coyuntura-internacional-en-la-pandemia-y-post-pandemia/?fbclid=IwAR3_KCW4k3S8VrvDlpxjqIcEE0KhmJMxRg3jbQpnLWmjvG7R7vTG6G6sotU


Desde 2019, a Rede Sem Fronteiras passou a desenvolver ações de articulação da diáspora
latino americana na Europa, em especial na Península Ibérica, Itália e França. As ações visam
potencializar a capacidade das associações de imigrantes latino americanos que atuam nos
países europeus e, ao mesmo tempo, promover o diálogo entre a origem, trânsito e destino
dos imigrantes. Dessa forma, foram realizadas reuniões técnicas com essa finalidade e como
consequência dessa articulação, a Rede cresceu em número de membros e passou a aderir
outras redes internacionais como a Rede Solidar e a Iniciativa Social para América Latina y el
Caribe (ISALC).

Entre os meses de dezembro de 2019 a novembro de 2020, quatro notáveis organizações se
juntaram à rede, somando suas agendas e iniciativas. Duas organizações estão sediadas na
Espanha, Casa da Gente e Associação Del’ Agora,  e duas em Portugal, Casa do Brasil de
Lisboa (CBL) e Associação Diáspora Sem Fronteiras (ADSF).

07 |  Informe Anual - dezembro/2020

5. PROJETOS DA RSF E CONSTRUÇÕES CONJUNTAS

5.1 PROJETO “ARTICULAÇÃO DA DIÁSPORA LATINO AMERICANA”

Em junho, a RSF passou a aderir oficialmente à rede Solidar, uma  importante plataforma de
cooperação para as organizações progressistas da sociedade civil e do movimento
trabalhista que tem feito um trabalho de excelência na promoção da justiça social na Europa
e no mundo. Dentre as reuniões de planejamento que a RSF particiou, realizamos por meio
da Solidar, treinamento online nos dias 26 e 27 de novembro sobre os objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS’s).

Atividades junto a  Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (ISALC) a partir da qual a
RSF, em conjunto com a CODHES, participou da preparação do Plano Estratégico de
Reconstrução Económica e Social para a América Latina e Caribe, formulado em Julho de
2020 em diálogo com a CEPAL. Além de eventos online e da audiencia Temática Regional
junto a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no dia 30 de dezembro.

5.2 PROJETO CIDADES UNIVERSAIS - PARCERIAS INSTITUCIONAIS

A Rede Sem Fronteiras acompanha e participa de projetos e de ações de iniciativa dos
governos locais e da sociedade civil com a promoção de diálogos e articulação de redes
entre cidades no âmbito dos países iberoamericanos. Nesse sentido, em 2020, em parceria
com a Organização Para uma Cidadania Universal (O.C.U.) e o Comitê Católico Contra a
Fome e Pelo Desenvolvimento (CCFD-Terra Solidária), foram desenvolvidos estudos sobre as
políticas migratórias das cidades de Lisboa e de Cascais, em Portugal, além da realização de
diálogos ativos com representantes das cidades espanholas de Barcelona, Parla e
Fuenlabrada. No mesmo ano, por meio de seus membros, a RSF tem participado de ações
conjuntas na América do Sul, envolvendo as cidades brasileiras de São Paulo, 
Guarulhos, Curitiba e Região Metropolitana, Salvador e Foz do Iguaçu; 
Neuquén na Argentina e Tacna no Peru.

LEIA MAIS

https://www.revue-projet.com/articles/2020-09-marx-quand-des-villes-reinventent-la-citoyennete/10626?fbclid=IwAR0CDJ-kTSCb63ZsONVQK7MpGL4r-y_ID2vyPb_uP28rupfGquQpxOCpuRA


O projeto “Mapeamento da situação da população migrante em tempos de pandemia" é
baseado num processo de reflexão, onde os membros contribuem com um espaço colectivo
de investigação e formação constante sobre os desafios da migração a nível local, regional e
global. Os contributos deste mapeamento serão utilizados para produzir um relatório que
nos permitirá compreender, de uma perspectiva mais ampla e profunda, a situação que a
população migrante está a atravessar no contexto de uma pandemia e as ações da sociedade
civil e das autoridades públicas.

Com o apoio de parceiros e da equipe de voluntários,
artigos de opinião, elaboramos e passamos a gerir
nossas redes sociais com noticias sobre direitos e
outros tópicos relevantes às pessoas migrantes e
refugiadas. Além disso, informes, boletins, artigos de
opinião foram elaborados, publicados e difundidos em
nossas mídias ao longo do ano, com o objetivo de
fortalecer nossa comunicação e a divulgação de
informações que possam garantir o apoio e
articulações institucionais com a finalidade de
favorecer os direitos das pessoas migrantes.

5.4 PROJETO “MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO MIGRANTE EM
TEMPOS DE PANDEMIA”

Em março deste 2020, a Rede ESF emitiu Nota Pública
em defesa das pessoas migrantes e refugiadas, lançando
um chamado à comunidade internacional para
organizar uma ação global, com medidas de proteção e
de atenção humanitária para migrantes e refugiados
que se encontram mais vulneráveis, em situação de rua,
em alojamentos, em trabalhos informais, sem cobertura
da assistência e sem proteção social.

6. POSICIONAMENTOS DA REDE SEM FRONTEIRAS NA DEFESA DAS PESSOAS
MIGRANTES E REFUGIADAS
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5.3 PROJETO DE OTIMIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

VISITE O
SITE

LEIA MAIS Mais informações sobre esse projeto foram publicadas em nosso site.

6.1 NOTA PÚBLICA EM DEFESA DAS PESSOAS MIGRANTES E REFUGIADAS

ACESSE
NOTA

https://www.revue-projet.com/articles/2020-09-marx-quand-des-villes-reinventent-la-citoyennete/10626?fbclid=IwAR0CDJ-kTSCb63ZsONVQK7MpGL4r-y_ID2vyPb_uP28rupfGquQpxOCpuRA
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://redesf.org/wp-content/uploads/2020/05/Nota-P%C3%BAblica1_DEFENSA-MIGRANTES-Y-REFUGIADAS_COVID-1918.03.20-1.pdf


A RSF assinou nota coletiva de 06 de maio de 2020 que trata  de pedido ao Ministério da
Saúde e às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde para incorporação do campo
“NACIONALIDADE” nos formulários do COVID-19. A iniciativa foi de James Berson Lalane,
imigrante, ativista, aluno do Programa de Pós-Graduação em Medicina Preventiva - Saúde
Coletiva (FMUSP) e membro da Rede de Cuidados em Saúde para Imigrantes e Refugiados.
Tal pedido fundamenta-se na necessidade  do registro e da divulgação desses dados para
formulação de pesquisas e políticas públicas sobre a saúde dos migrantes.
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6.2 NOTA TÉCNICA SOBRE A NECESSIDADE DO REGISTRO DA NACIONALIDADE
EM CASOS DA COVID-19

“Essa ação demonstra que, para além dos procedimentos preventivos à saúde adotados nessa pandemia, é
fundamental que as organizações permaneçam em diálogo, articulando e representando suas demandas ao poder
público e mobilizando ações junto à sociedade civil organizada. Se é verdade que esse trabalho não se restringe a

quantificação dos casos de migrantes contagiados pela doença, uma vez que preza fundamentalmente pela
qualidade do  acolhimento e consequente garantia de direitos, tampouco  o trabalho se faz sem um registro uma

notificação que sejam inclusivos e transparentes." (Andressa Carvalho Castelli, Psicóloga e coordenadora da Rede
de Cuidados em saúde para migrantes e refugiados do CDHIC)

A nota está disponível na internet, junto à campanha para a assinatura pública. ACESSE
NOTA

6.3 CAMPANHA #ALARGAMENTO PARA MIGRANTES - APOIO AO PROJETO DE
EXTENSÃO DA RENDA FAMILIAR DE EMERGÊNCIA PARA MIGRANTES E
REQUERENTES DE ASILO NA ARGENTINA.

Considerando o contexto de emergência sanitária, a Associação Ecumênica de Cuyo, apoiada
por RSF e organizações de direitos humanos, realizam ação de apoio o Projeto de Lei que
visa expandir a Renda familiar de emergência, por considerar que o Estado argentino não
pode ignorar garantir que migrantes, requerentes de asilo e refugiados tenham acesso a
assistência pública que garante um mínimo de subsistência e respeito aos seus direitos
básicos.

A RSF e os parceiros expressaram suas preocupações e exigiram o atendimento aos
migrantes vulneráveis, especialmente aqueles que não têm emprego regular, que ficaram
desempregados, que trabalham no setor informal da economia e que carecem de condições
dignas de moradia para serem protegidos em quarentena. Consideramos urgente tornar
mais flexíveis os requisitos para o IFE e eliminar a condição de 2 anos de residência legal em
nosso país, com vários dos migrantes aguardando uma resposta em seu ou pedido de status
de refugiado ou não obteve o seu status imigratório.

ACESSE
NOTA

O projeto de Lei pode ser acessado por meio da URL.

Em 06 de abril, a Rede ESF encaminhou um ofício à Exma Sra. Presidenta Interina, Dra.
Jeanine Áñez Chávez, para solicitar informações sobre as medidas adotadas e a serem
adotadas para a proteção os direitos humanos das famílias imigrantes que desejam retornar
ao território boliviano e que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade na
fronteira. Tratou-se de uma medida emergencial para denunciar e cobrar ações  acerca da
grave e inaceitável situação na fronteira.

6.4 OFÍCIO À EXMA SRA. PRESIDENTA INTERINA, DRA. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ

https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/1494-D-2020.pdf


#AlertaImigrante para promover e articular ações sobre as medidas tomadas a respeito da
pandemia pelas instituições públicas, organizações  internacionais, sociedade civil,
organizações de imigrantes, além de artigos e análises sobre cenários das migrações nesse
contexto mundial.

No mês de abril iniciaram-se os debates onlines com convidados, os quais versaram sobre o
tema dos “desafios dos migrantes e refugiados(as) em tempos de Covid-19”. Os vídeos foram
arquivados no Facebook e site da RSF.

Uma outra ação resultante da campanha Alerta migrante foi a série
documental “Trabalho Migrante” lançada em abril deste ano e que retrata
através de vídeos de curta duração, depoimentos de trabalhadores
imigrantes e seus relatos e impressões. A RSF também elaborou e divulgou
em abril de 2020, em parceria com a Casa do Brasil de Lisboa, o material
informativo: “GUIA SOBRE OS DIREITOS DOS(AS) CIDADÃOS(ÃS)
ESTRANGEIRO(A) EM PORTUGAL–COVID 19”. O guia resume de forma
didática alguns direitos e deveres garantidos às pessoas migrantes e
refugiadas durante o estado de emergência promulgado em Portugal e que
perdurou até início de maio.

A campanha #RegularizaçãoYa foi lançada no início do ano
de 2020 e promove a urgente demanda por regularização
de migrantes e refugiados na atual situação de pandemia.
Em 14 de abril, a RSF assinou a carta de demanda ao
governo, somando-se a mais de 1.000 grupos, entidades e
ONGs que também apoiam a causa. 
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6.5 CAMPANHA REGULARIZAÇÃO JÁ

Adicionalmente a assinatura da carta, a RSF aderiu ao movimento incentivando o
compartilhamento da campanha e o envolvimento dos membros do FSE com a gravação de
pequenos vídeos já publicados no nosso canal do Youtube.

6.6 CAMPANHA ALERTA MIGRANTE

Desde a confirmação dos primeiros casos de COVID-19, a RSF tem
manifestado preocupação com as pessoas migrantes diante da
pandemia. Assim, em abril deste ano, a  Rede lançou a campanha 

https://www.youtube.com/channel/UC9tvYHBiEV8iQm-BB1FKv-Q
https://redesf.org/rede-sem-fronteiras-lanca-campanha-alerta-migrante-contra-covid-19/
https://redesf.org/rede-sem-fronteiras-lanca-campanha-alerta-migrante-contra-covid-19/


Em maio de 2020, a RSF participou junto aos parceiros numa ação que requer que o
Supremo Tribunal Federal declare inconstitucionais os atos omissivos e comissivos
praticados pelo Poder Executivo Federal, sendo determinada a adoção das medidas de modo
a afastar a negligência das autoridades públicas federais em (i) divulgar dados referentes à
pandemia da COVID-19 não compatíveis com a realidade de subnotificação, (ii) promover
medicamentos como supostamente aptos para o tratamento da doença sem a chancela
técnico-científica, bem como (iii) minimizar o potencial lesivo da doença e praticar atos que
estimulam o fim do distanciamento social e do isolamento social voluntário.
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6.7 AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 676

A RSF, em conjunto com associações parceiras,
apresentou no dia 15/05/2020 à Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados uma nota técnica que
fundamenta a urgência para votação e aprovação do
Projeto de Lei (PL) 2699/2020, que institui medidas
emergenciais de regularização migratória no contexto da
pandemia de COVID-19.

6.8 NOTA TÉCNICA DA SOCIEDADE CIVIL - PL 2699/2020

Diante do cenário político brasileiro, com
um governo federal extremamente
antidemocrático, repressivo e autoritário
no comando de Jair Bolsonaro, a Rede
Sem Fronteiras, juntamente com o
brasilemluto.pt, a Casa do Brasil de
Lisboa e o Coletivo Andorinha, apoia
importante iniciativa do cineasta Sérgio
Tréfaut, uma Petição pela Democracia e
contra todos os genocídios no Brasil.

6.9 PETIÇÃO PÚBLICA PELA
DEMOCRACIA E CONTRA O GENOÍCIO
NO BRASIL

ACESSE
PETIÇÃO

A Rede Sem Fronteiras adere e divulga
Petição pela construção de um “Plano
Estratégico para a reconstrução social e
econômica da América Latina e do Caribe
diante das consequências da pandemia de
COVID-19″, destinada à Comissão
Econômica das Nações Unidas para a
América Latina e Caribe (CEPAL) e
representada pelo Secretário Geral da
Organização das Nações unidas (ONU),
Antonio Guterres, e pela Secretária
Executiva da CEPAL, Alicia Barcena.

6.10 PETIÇÃO: “PLANO ESTRATÉGICO
PARA A RECONSTRUÇÃO SOCIAL E
ECONÔMICA DA AMÉRICA LATINA E
DO CARIBE” DIANTE DAS
CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DE
COVID-19

ACESSE
PETIÇÃO

https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://redesf.org/rede-sem-fronteiras-apoia-peticao-pela-democracia-e-contra-o-genocidio-no-brasil/?fbclid=IwAR0IBEVgv8JN8p7LWZWZuo60GsiDj2xgjgKZuH9NnJCyvGlh_pZJZbrOZqg
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://redesf.org/rede-sem-fronteiras-apoia-peticao-pela-democracia-e-contra-o-genocidio-no-brasil/?fbclid=IwAR0IBEVgv8JN8p7LWZWZuo60GsiDj2xgjgKZuH9NnJCyvGlh_pZJZbrOZqg


ACESSE
NOTA
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6.11 CAMPANHA REGIONAL: REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA JÁ

Em junho, a RSF promove junto a parceiros a Campanha
regional : “REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA JÁ!”,
considerando o contexto de emergência sanitária e
humanitária, em razão da pandemia causada pelo COVID-
19. O objetivo da campanha é demandar aos Estados a
necessidade de cumprir, com urgência, as previsões da
Resolução 04/19 aprovada pela CIDH sobre os “Princípios 

Interamericanos sobre os direitos humanos de todas as pessoas migrantes, refugiadas,
apátridas e vítimas de tráfico de pessoas”, emitida em dezembro de 2019.

6.12  MANIFESTAÇÃO ANTIFASCISTA, ANTIRRACISTA E DE DEFESA DO DIREITOS
FUNDAMENTAIS

A Rede Sem Fronteiras uniu-se a UCFR Barcelona em
#manifestação antifascista, antirracista e de defesa do
direitos fundamentais realizada em Barcelona nesta no dia
07 de outubro.

6.13 NOTA - COMPROMISSO COM A GARANTIA DE #DIREITOS DA POPULAÇÃO
#IMIGRANTE
Em outubro, a Rede Sem Fronteiras, junto a Presença América Latina
(PAL) e CDHIC - Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante,
somam às 39 instituições e coletivos para cobrar candidatos à prefeito
"um compromisso com a garantia de #direitos da população
#imigrante" na cidade de São Paulo. Os 13 pontos incluídos na carta
podem ser lidos aqui:

6.14 CAMPANHA: VOCÊ SIM TEM DIREITOS

Em novembro, a Rede aderiu a campanha de 3 dias para conscientização
para o dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher, dia
25 de novembro. Publicações realizadas no instagram e no facebook da
RSF.

6.15 NOTA INTERNACIONAL - "CAMBIOS EN LAS LEYES DE MIGRACIONES DE
CHILE Y ECUADOR: PREOCUPACIONES DESDE LA SOCIEDAD CIVIL"

Membro da RSF, CDHIC, publica nota internacional em dezembro com
denúncia sobre o retrocesso das novas políticas migratória no Chile e
Equador nas leis de migração e a preocupação atrelada sobre as
consequências dessas novas políticas para migrantes e a população em
geral.

ACESSE
NOTA

https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://migramundo.com/entidades-em-sao-paulo-cobram-compromisso-de-candidatos-com-politicas-e-direitos-dos-imigrantes/?fbclid=IwAR0uBZrVDDn-W4I8cxksbm0T2cSt82L8VLO9w8n0sqME2-hoBVgkjkRmAaw
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://redesf.org/cambios-en-las-leyes-de-migraciones-de-chile-y-ecuador-preocupaciones-desde-la-sociedad-civil/?fbclid=IwAR1ijA7zfa1ZWXt4D1nhQP6HYQMEGyAtTS0he26g4p3MtzpdRWFzZTK8sKo


Em dezembro, Casa do Brasil de Lisboa publica nota de repúdio
contra atos de violência cometidos dentro do Centro de Instalação
Temporária do Aeroporto de Lisboa (EECIT), com a consequente
morte de imigrante, bem como propõe o fim do centro.
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6.16 NOTA DE REPÚDIO - CASOS DE VIOLÊNCIA, MORTE E PELO FIM DO CENTRO
DE INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO AEROPORTO DE LISBOA (EECIT)

Num momento em que se torna urgente o fim do modelo vigente SEF e a criação de um
modelo que respeite a dignidade e que garanta os direitos das pessoas imigrantes em
Portugal, a RSF considera fundamental colocar as associações de imigrantes e pró-
imigrantes no centro da reflexão e da construção desse novo modelo. Considera ainda
urgente que o Governo entenda que essas entidades são fundamentais na luta pela
igualdade, que são os ouvidos e os olhos atentos das vivências migratórias das comunidades
que representam e que nenhuma resposta poderá ter sucesso sem a participação efetiva da
sociedade civil.

Dessa forma, em dezembro de 2020, junto a parceiros, a RSF assina nota com denúncia
contra a atitude do governo de completo desprezo por parte da tutela em relação às
associações de imigrantes e de outras organizações da sociedade civil no que se refere ao
processo de reestruturação das competências do Serviço de Estrangeiros de Fronteiras e
solicita, com carácter de urgência, audiência com a Secretaria de Estado para a Integração e
as migrações.

6.17 NOTA - PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE IMIGRANTES E PRÓ-
IMIGRANTES NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS
ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS.

ACESSE
NOTA

A Rede manifestou-se nos dias 20 de junho e 18 de dezembro de 2020 e publicou no site e em
redes sociais matérias que convidam as pessoas a refletir sobre o impacto da pandemia na
população migrante. Acesse a matéria completa em nosso site.

DIA MUNDIAL DO REFUGIADO               DIA INTERNACIONAL DO MIGRANTE

6.18 DIA MUNDIAL DOS REFUGIADOS E DIA INTERNACIONAL DO MIGRANTE

ACESSE
NOTA

https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://redesf.org/a-participacao-das-associacoes-de-imigrantes-e-pro-imigrantes-no-processo-de-reestruturacao-dos-servicos-e-estrangeiros-e-fronteiras/?fbclid=IwAR05eiISKv6NU5VHOTR5HXVMOEnmE26V896Hrja8Z-TVvLSzhZMnaq4kCRo
https://redesf.org/quase-80-milhoes-de-pessoas-refugiadas-foram-forcadas-a-migrar-mundo-afora-em-2019-segundo-relatorio-da-acnur/?fbclid=IwAR2F0eSO06r6XJVwZ09EOSrhGVEMCKa1lkgugkBGvHz90RJ6Lp35s964llU
https://redesf.org/no-dia-internacional-do-migrante-a-rede-sem-fronteiras-convida-a-refletir-sobre-o-impacto-da-pandemia-na-populacao-migrante-no-brasil/
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://redesf.org/a-participacao-das-associacoes-de-imigrantes-e-pro-imigrantes-no-processo-de-reestruturacao-dos-servicos-e-estrangeiros-e-fronteiras/?fbclid=IwAR05eiISKv6NU5VHOTR5HXVMOEnmE26V896Hrja8Z-TVvLSzhZMnaq4kCRo


18 DE JULHO - LANÇAMENTO DAS EDIÇÕES REGIONAIS DO FÓRUM SOCIAL DAS
MIGRAÇÕES

A RSF colaborou com a organização da “Palestra - Lá e Cá: Pessoas
que migram. Retratos da imigração no Brasil e em Portugal junto a
Casa do Brasil de Lisboa”, realizada em 31 de janeiro de 2020.

31 DE JANEIRO - PALESTRA “ LÁ E CÁ: PESSOAS QUE MIGRAM.
RETRATOS DA IMIGRAÇÃO NO BRASIL E EM PORTUGAL.”
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7. CALENDÁRIO DE EVENTOS DE 2020

A Rede Sem Fronteiras realizou uma oficina no dia  3 de junho sobre
as Mudanças Climáticas e as migrações. A atividade teve a presença de
especialistas na área e foram debatidos temas relacionados às
migrações rurais, crise climática, direitos humanos  e deslocamento
ambiental forçado na América Latina.

03 DE JUNHO - FÓRUM POPULAR DA NATUREZA

LEIA MAIS

Realizada Assembleia Geral Anual da Rede Solidar no dia 24 de junho,
que votou, dentre outras questões a favor da adesão da Rede Sem
Fronteiras como membro  convidado.

24 DE JUNHO - ASSEMBLEIA GERAL ANUAL SOLIDAR

LEIA MAIS

A RSF participou da conversa realizada no dia 26/06, refletiu sobre o
que foi feitos nos últimos meses e participou das conclusões para
levantamento de algumas boas práticas pelo futuro de acolhimento
em tempo de emergência.

26 DE JUNHO - FÓRUM ABERTO

ASSISTA

Lançamento dos Fóruns Sociais Regionais das Migrações: Fórum
Social Américas das Migrações (#FSAM2020) e Fórum Social Europeu
das Migrações (#FSEM2021)

ASSISTA

Membros da RSF participaram de diálogo virtual
promovido pela Ouvidoria da Defensoria Pública de São
Paulo no dia 31 de julho.

31 DE JULHO - RODA DE CONVERSA ONLINE SOBRE O PROJETO
@REGULARIZACIONYA E AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA À MIGRANTES E
REFUGIADOS

https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
https://redesf.org/mapeo-sobre-la-situacion-de-la-poblacion-migrante-en-epocas-de-pandemia/
https://redesf.org/rede-sem-fronteiras-promove-oficina-do-forum-popular-da-natureza-sobre-mudancas-climaticas-e-migracoes/?fbclid=IwAR2irj1GKB6m1TEICNvvOJdgxs8wfWOhRhLRZ4rop5sm_VL_KCPNKlO1Y9g
https://redesf.org/rede-sem-fronteiras-e-o-mais-novo-membro-da-solidar/
https://www.youtube.com/watch?v=WM0MAkJdJuI
https://www.facebook.com/redesforg/videos/1947802708690012/?source=13&player_origin=unknown&__xts__[0]=68.ARAN09jteyp6HOeddTrWtHnVgXXIkqqjs_f1swsY6wlkHvh4tlERcNY83i-Mv9GdTpVDGdiLBzf_uuV_Kt1DbMB9AUci8_BpCoNZ2np7jzrq-L0mqN5Gkhh0khM9fyUXNcnZCDS613Rf-ErDbfM3LkzASLg-IXYyoH6Xydg9t3cWtR776JqXL-5O4B2YKced8h24DArixxa3F3CVcMe01XZbVJdOz9rbe97z8tiKJtjPcHQfCmkhpz_L135H707vHbIdwuEVmphBF4tbZUlnLZXcHMsit4q7OxHUhYEnYIp8iI4FRhinV49pQpKUfsiRbPgDcV_fa70HvdWa_NYVV3WwlwRyzfm9BjfTlw


ASSISTA

No dia 07 de agosto foi realizada assembleia geral extraordinária da
PAL, rede a qual a RSF também faz parte.

07 DE AGOSTO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA PRESENÇA DA AMÉRICA
LATINA - PAL
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O Fórum Popular da Natureza, membro da Rede Sem Fronteiras,
realizou debate com os presidentes das Frentes Indigenista e
Ambiental na Câmara Federal, o representante das Frentes
Ambientalistas Estaduais, Parlamentares, representantes da Sociedade
Civil e Povos da Amazônia para debater sobre políticas fortes e
consistentes para a defesa da Amazônia.

24 DE AGOSTO - ASAMBLEA MUNDIAL POR LA AMAZONÍA

ASSISTA

No dia 27 de agosto, a RSF promoveu e participou da Reunião
Extraordinária Virtual da Comissão de Direitos Humanos da Câmara
Municipal de Vereadores de São Paulo com pauta sobre a situação da
população migrante na cidade de São Paulo e a possibilidade de
criação de uma comissao específica sobre migrações.

27 DE AGOSTO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO PAULO

Em 07/09, participamos das manifestações do Grito dos Excluídos
junto aos movimentos sociais brasileiros.

07 DE SETEMBRO - GRITO DOS EXCLUÍDOS

ASSISTA

A RSF promoveu a oficina “Pela construção de Alianças entre Poderes
Locais, Sociedade Civil e Territórios de Cidadania Universal” com a
participação da Organização pela Cidadania Universal (OCU),
Conselho Estadual dos Direitos do Refugiado , Migrantes e Apátridas
do Paraná (CERMA), Rede Internacional de Migração e
Desenvolvimento (RIMD), a Secretaria de Patrimônio e Imigração do
Município de Montevidéu, Uruguai e a Secretaria de Governo do
Município de Catamarca, Argentina, além da participação de ativistas,
acadêmicos e imigrantes de diversos países do continente e da
diáspora latino-americana.

10 DE SETEMBRO- OFICINA: ALIANÇAS ENTRE PODERES LOCAIS, SOCIEDADE
CIVIL E TERRITÓRIOS DE CIDADANIA UNIVERSAL

ASSISTA

https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-pela-inclus%C3%A3o-do-item-nacionalidade-nos-formul%C3%A1rios-sobre-a-covid-19-e-srag?recruiter=2738580&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a04e6740-c045-11e9-b4a7-57a536c00b09
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Participamos, como todos os anos, do ato e manifestações do Grito dos
Excluídos Continental no dia do respeito pela diversidade cultural.

10 DE OUTUBRO - GRITO DOS EXCLUÍDOS
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A RSF participou no dia 06/10 de encontro promovido por #Isalc junto a
organizações defensoras dos direitos humanos, Alicia Barcenas,
secretária executiva da Comissão Econômica para América Latina e
Caribe (Cepal) e Dilma Rousseff .

06 DE OUTUBRO - ISALC PROPÕE

ASSISTA

ASSISTA

Dia 21/10, a Rede Sem Fronteiras, representada por seu coordenador
executivo, Paulo Illes, convidou Alfonso Hinojosa para dialogar sobre o
triunfo popular na Bolívia e seu significado considerando o contexto e
conjuntura latinoamericana.

21 DE OUTUBRO - DEBATE VIRTUAL SOBRE A ATUAL CONJUNTURA LATINO
AMERICANA

No dia 28/10, a RSF participou da promoção de sessão virtual para
apresentação  do Plano estratégico de propostas formuladas pela
sociedade civil na América Latina e Caraíbas em resposta à crise
social, econômica e ambiental na região. Uma iniciativa da ISALC,
rede a qual RSF faz parte.

28 DE OUTUBRO - APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE PROPOSTAS
FORMULADAS PELA SOCIEDADE CIVIL NA AMÉRICA LATINA E CARAÍBAS EM
RESPOSTA À CRISE SOCIAL, ECONÓMICA E AMBIENTAL NA REGIÃO

Em 10/11, a RSF e parceiros realizaram debate virtual sobre o
crescimento da extrema direito e o discurso de ódio contra a
imigração, transmitidos nas redes sociais.

10 DE NOVEMBRO - DEBATE ONLINE: O CRESCIMENTO DA EXTREMA DIREITO E O
DISCURSO DE ÓDIO CONTRA A IMIGRAÇÃO

Participamos de programa promovido pelo Fórum Popular da
Natureza e pelo Grito dos Excluídos Continental no dia 11/11, um
diálogo sobre o processo histórico para a  defesa da liberdade e da
democracia da Bolívia, que se tornou exemplo na América Latina.

11 DE NOVEMBRO - VOLVEMOS A BOLIVIA
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https://www.youtube.com/channel/UCvsW9Rk77LTE9c-KyC9qj7g?fbclid=IwAR0Drruv9uFl9Cci4_xM066Cz-Gy1divDohysP6yAwDG3OVumG6stkQWx7Y
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Como membro da CLADE, a Rede co-organizou no dia 17 /11 o
evento virtual "Características da situação internacional na
pandemia e pós-pandemia" no marco da  XI Asamblea Regional
CLADE que tem como objetivo a definição de estratégias de ação
política para a CLADE nos próximos dois anos.

17 DE NOVEMBRO - "CARACTERÍSTICAS DA SITUAÇÃO INTERNACIONAL NA
PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA" NO MARCO DA  XI ASAMBLEA REGIONAL CLADE

No dia 18/11, participamos da cerimônia de encerramento do Forum
Social de Economias Transformadoras

18 DE NOVEMBRO - FÓRUM SOCIAL DE ECONOMIAS TRANSFORMADORAS

Em novembro, ocorreu o primeiro webinar do Fórum Social
Europeu das Migrações sobre direitos laborais das pessoas
migrantes. Convidamos a ler matéria sobre o webinar, a conhecer e
acompanhar nossas redes sociais para participar de todas as
atividades.

NOVEMBRO - ATIVIDADES PRÉVIAS AO FSEM

ASSISTA

A RSF particiou de Seminário sobre Direitos Humanos Migrações e
Cidadania produzido pela Universidade Salvador (Unifacs) em 25/11

25 DE NOVEMBRO - SEMINÁRIO DIREITOS HUMANOS MIGRAÇÕES E CIDADANIA

LEIA MAIS

A RSF em parceria com a CBL e a Cretche - Associação
Caboverdeana de Almada, realizou um ciclo de debates
composto por sessões onlines de 
 debate/entrevista/conversa com os candidatos democratas
à presidência de Portugal. Iniciado em 19 de novembro, as
sessões estão sendo transmitidas ao vivo para o facebook das
instituições parceiras.

NOVEMBRO/DEZEMBRO - CICLO DE DEBATES COM OS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA
DE PORTUGAL

Em 14/12, a RSF participa de congresso propondo atividade
online para painel 1: estratégias de advocacy e articulação
internacional.

14 DE DEZEMBRO - CONGRESSO DE DIREITO MIGRATÓRIO E MOBILIDADE HUMANA
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