
INFORME
ANUAL

2021

Português



A Rede Sem Fronteiras (RSF) é uma associação civil sem fins lucrativos criada em
abril de 2008 durante o II Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo
(FIBEMYD), inicialmente com o nome “Espacio Sin Fronteras” em Cuenca,
Equador. A rede nasceu da percepção da necessidade de integração entre as
organizações  que trabalham na defensa dos migrantes, da urgência de uma
maior participação nas políticas migratórias e na luta contra o aumento da
xenofobia e da descriminação no mundo.

Em 2017, se formalizou  como pessoa jurídica e secretaria na cidade de São
Paulo, Brasil. Em junho de 2019, foi criada uma representação permanente em
Cascais, distrito de Lisboa, Portugal.

02 |  Informe Anual - 2021

CONTEXTO

MISSÃO

Incidir politicamente nos órgãos de decisão a nível local, regional e
internacional, propondo políticas públicas de cooperação para o
desenvolvimento sustentável e para a superação das assimetrias e da pobreza,
baseadas na proteção e promoção dos Direitos Humanos, o direito de migrar e a
migrar com direitos.

OBJETIVOS

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

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

Defender e apoiar propostas alternativas de políticas públicas, projetos de
lei e programas baseados nos direitos humanos, com ênfase na diversidade
de gênero, étnica e geracional.

Incidir nos órgãos de toma de decisão para o pleno reconhecimento dos
direitos laborais, econômicos, sociais, culturais, ambientais, políticos e civis
dos migrantes e suas famílias. 

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

Articular a Diáspora Latino Americana, defender políticas de cooperação 
 entre os povos, para o desenvolvimento sustentável , para superar
assimetrias, pelo direito a migrar e a migrar com direitos. 
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REDES INTERNACIONAIS

Comitê Internacional do Fórum Social Mundial sobre Migrações
Comitê Latino Americano do Congresso Mundial sobre Tráfico de Pessoas
Organização para uma cidadania universal (OCU)
Comitê Internacional do Fórum Social sobre Migrações América
Comitê Internacional do Fórum Social Europeu sobre Migrações 
SOLIDAR
Iniciativa social para América Latina e o Caribe (ISALC)

ESTRUTURA
A RSF é formada por um Conselho Internacional, uma Junta Diretora,
Coordenação Executiva, Redes Internacionais e membros.

MEMBROS

ARGENTINA
Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)
BRASIL
Grito dos Excluídos/as Continental
Associação Latino Americana 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)

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

PARAGUAY
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)
Diaspora Sin Fronteras

URUGUAY
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Derechos/Cultura/Diversidad/Migración - Re*
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Desde o ano 2020 se desenvolveram projetos, campanhas e ações de iniciativa própria ou
em aliança. Depois da definição da Agenda Comum, RSF passou a atuar em três frentes
com suas próprias comissões autogestionadas: PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO DE SABERES
e POLÍTICA.

Para as ações da frente de PARTICIPAÇÃO, foi priorizada a participação nos comitês
organizadores do Fórum Popular da Natureza, Fórum Social Mundial, Fórum Social
Américas das Migrações e Fórum Social Europeu sobre Migrações. Além disso, a
importante participação da Aliança Migratória, Campanha Latino Americana pelo Direito
a Educação (CLADE) e nas redes as quais pertencemos: ISALC e Solidar.

Na frente DIÁLOGO DE SABERES, a elaboração de projetos com organizações e
entidades financiadoras para a apresentação de propostas, entre elas a Comissão
Europeia e para o Fundo de Asilo, Migrações e Integração (FAMI), produção de materiais
informativos, artigos de opinião, investigação, seguimento 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 a definição dos aspectos
institucionais e legais da RSF.

Além das atividades definidas na Agenda Comum, as atividades da Secretaria Executiva
da RSF, incluiu articulações institucional entre governos locais, membros e migrantes,
representação em espaços de ação, tomada de decisões, elaboração e participação em
campanhas, elaboração de pesquisas, projetos e artigos de reflexão.

INCIDÊNCIA PARTICIPATIVA E CONSTRUÇÃO CONJUNTA
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A R T I G O SA R T I G O S   

POSICIONSMENTOS DA REDE SEM FRONTEIRAS NA
DEFENSA DAS PESSOAS MIGRANTES E REFUGIADAS

CARTA ABERTA AOS
GOVERNOS DO PERU E

EQUADOR

CRISE
HUMANITÁRIA

NA BÓSNIA-
HERZEGOVINA
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CAMPANHA: MARÇO -
MÊS DE LUTAS DAS

MULHERES

NOTA DE REPÚDIO CONTRA A
VIOLÊNCIA DOS GOVERNOS

PERUANO E BRASILEIRO A
MIGRANTES NO ACRE

CARTA AO ATUAL
PRESIDENTE DOS
EUA, JOE BIDEN

PANDEMIA, GÊNERO E O
RETROCESSO DE

DIREITOS NA AMÉRICA
LATINA E O CARIBE

 

CARTA DE REPÚDIO À
CONSTRUÇÃO DO MURO

ENTRE A REPÚBLICA
DOMINICANA E O HAITI.

A CRISE
HUMANITÁRIA NA

ERA PÓS-CONFLITO
 

NOTA DE
SOLIDARIEDADE:

TERREMOTO HAITI
 

CAMPANHA
CONTRA A

VIOLÊNCIA A
MULHER 

POR QUE É
IMPORTANTE UMA
ALIANÇA PARA AS

MIGRAÇÕES?

A AGENDA BIDEN E NOSSA
DEFESA DA POLÍTICA DE

MIGRAÇÃO DO PARLAMENTO
ANDINO”

C A M P A N H A SC A M P A N H A S

C A R T A S ,  N O T A S  E  P O S I C I O N A M E N T O SC A R T A S ,  N O T A S  E  P O S I C I O N A M E N T O S

clique para
acessar

PARTICIPAÇÃO EM
AÇÕES QUE ATENTAM

CONTRA A DEFENSORIA
PÚBLICA NO BRASIL



CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, PARTICIPAÇÕES EM
EVENTOS E PROJETOS
A Rede Sem Fronteiras (RSF) em 2021 formou parte da coordenação do Comitê Organizador
do Fórum Social Mundial e também do Fórum Social Europeu sobre Migrações, Lisboa, em
março 2021.

Em abril, a RSF participou do encontro com a sociedade civil na Consulta do Pacto Global
sobre as Migrações, promovido pela OIM e CEPAL, tendo sido responsável por mediar as
mesas de trabalho e pelo informe final.

Em março, a Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (ISALC) da Rede Sem Fronteiras
(RSF), participou de debates junto a movimentos da sociedade civil de toda a região,
pautando a temática das migrações nos espaços onde eram discutidos estratégias de ação
para afrontar as consequências da pandemia nas cidades latino americanas.

Finalmente, RSF, a convite da OREALC-UNESCO, juntamente com a CLADE, trabalhou na
atualização do Informe sobre Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina y el Caribe:
El derecho a la educación de las personas migrantes, publicado en noviembre de 2020.
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FÓRUM SOCIAL EUROPEU DAS MIGRAÇÕES (FSEM)

A Rede Sem Fronteiras (RSF) compôs, em 2021, o Comitê
Organizador do Fórum Social Mundial além da coordenação
do Fórum Social Europeu sobre Migrações (FSEM) Lisboa, o
qual foi realizado em maço de maneira virtual.

Foram 11 dias de evento envolvendo uma diversidade de atores sociais de 31 países e mais de
mil participantes. A Declaração da Assembleia do I Fórum Social Europeu das Migrações
(FSEMLISBOA 2021) foi ratificada no dia 26 de março de 2021 durante a assembleia de
encerramento do evento e traz 8 Reivindicações Gerais e 12 propostas de ação conjunta.

Clique aqui para conferir todos os detalhes do FSEM Lisboa 2021. 

Como um espaços de troca e construção entre a sociedade civil e os mais diversos
movimentos sociais envolvidos na temática migratória, o FSEM, através de atividades
autogestionadas, com especial atenção ao espaço de fala das pessoas migrantes, incitou
discussões em quatro eixos temáticos: Direitos (1) Econômicos; (2) Humanos; (3) Ambientais,
Sociais e Culturais; e, (4) Políticos.
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CONSULTA SOBRE O PACTO GLOBAL

No mês de abril, a Rede Sem Fronteiras foi convidada a participar da Consulta Aberta a
Sociedade Civil para revisão regional do Pacto Mundial para as Migrações. O evento foi
coordenado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)  e pela
Organização Internacional para as Migrações (OIM), e reunindo membros de organizações
sociais que atuam na área de migração, academia, sindicatos e representantes do setor
público da América Latina. Desde a RSF participamos da mediação de mesas de debate que
culminaram na produção de um documento com os principais temas em suas intervenções, 
 o qual foi apresentado, posteriormente, na Reunião Intergovernamental. 

http://www.fsemlisboa.org/
https://fsemlisboa.org/
https://brazil.iom.int/


Em 2020, juntamente a lideranças sociais e políticas, representantes acadêmicos e
organizações de direitos humanos, a RSF dirigiu-se a Comissão Econômica para América
Latina e o Caribe (CEPAL) para liderar a construção de um Plano Estratégico de
Reconstrução Econômica e Social da região, antes da crise associada a COVID -19. 

A partir deste intercambio, um passo foi dado na constituição da Iniciativa Social para
América Latina e o Caribe (ISALC), em que participaram diferentes indivíduos e
organizações interessadas em abordar a gestação de uma estratégia para transformação
social da região desde a pluralidade e a riqueza da academia e organizações de movimentos
social.

INICIATIVA SOCIAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (ISALC)
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Em 2021, entre as atividades desenvolvidas, foi criado o Fórum Virtual "Rumo a uma nova
América Latina e o Caribe na pós pandemia: Propostas desde a sociedade civil frente a a
crise" realizado em agosto de 2021 com a participação da Secretaria Técnica da CEPAL,
além do lançamento do livro “Pandemia e crises sociais na América Latina e no Caribe.
Propostas desde a sociedade civil para um plano de transição e transformações estruturais”,
documento o qual contém propostas elaboradas pelas redes de organizações sociais,
organizações populares e academias bem como uma diretriz para um plano estratégico
alternativo, concebido a partir de um enfoque de ação e cidadania latino-americana e do
Caribe. Veja a publicação: https://cutt.ly/MnhCGEu

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FMnhCGEu%3Ffbclid%3DIwAR1jC6fgvbkPcw3VGCc3mRjvGkParYPGlbhFP65hmMDLhKOAb0BWk4u3yu8&h=AT1GXlIyQSR7pe18khLgr9EE4XDqN8YvxDImmn9D4v6voAPteVZ_IfKzgwWh1rEdn_H5mQLW-9MWf7pduDK9nClU5BycFPHGoh7PBK51HOk6WWxURikGdWglQvgsQ3yfJeC7kynQ4w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1zaJQTVxhg1CskthOGDuq64-5uOjUxJu91Co4l6pWA2F_w-LOvn8L_dlJVKybGiTnvw_8BMjK1T1kv1JT600fXMFymb6wXgwvGT2s4ZJpmHum7B9KePSVg0Q6Y6vjsj0pO66-n241Gqnl6t62DxkFHjQBRmrlgtCuQ8jHGtkOE1Z1f7Dw7Q8drM3KmyY6Gu1JI1pCgy8gxT21zrvNgxI2XShHe2PJSthEwMixvXY8br7YVRfXfaK5t


EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE: O
DIREITO À EDUCAÇÃO DOS MIGRANTES

A convite do Escritório Regional de Educação para a
América Latina e o Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) em
julho deste ano, Campanha Latino Americana pelo Direito à
Educação (CLADE) e a RSF trabalharam juntas na
atualização do Relatório sobre a educação de jovens e
adultos na América Latina e no Caribe: o direito à educação
dos migrantes, apresentado em novembro de 2020, a fim
de formular recomendações para o desenvolvimento de
políticas e práticas consistentes com os direitos dessas
populações.

Este relatório atualizado servirá como subsídio para o
evento regional a caminho da Conferência Internacional
sobre Educação de Adultos (CONFINTEA VII) que
acontecerá em 2022.
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Em Tempos de Covid-19, a Primeira Plenária
Nacional sobre  Saúde e Migração do Brasil foi
dividida em duas fases: a primeira, de nível
regional, foi realizada nos meses de junho e julho
em todas as cinco regiões do país (Norte,
Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul), e teve
como objetivo pautar os debates da etapa
nacional, a ser realizada em agosto. Ao final, foi
aprovado o documento com as propostas de
cada região. As organizações, migrantes,
coletivos, sindicatos, associações, pesquisadores
e outros grupos interessados puderam propor
atividades autogestionadas para oito eixos
temáticos propostos.

PRIMEIRA PLENÁRIA NACIONAL SOBRE SAÚDE E MIGRAÇÃO (BRASIL)

As etapas regionais contaram com
324 participações de 19 diferente
nacionalidades, além de 36 atividades
autogestionadas e 148 propostas
aprovadas para a Etapa Nacional a
qual foi realizada no espaço de uma
semana, sendo no ultimo dia
aprovado seu próprio documento de
propostas.



A Rede Sem Fronteiras (RSF) em conjunto o Centro de
Derechos y Desarrollo (CEDAL) e a Consultoría para los
derechos humanos y el desplazamiento (CODHES) realizaram
o projeto “Pacto Global sobre as Migrações: Informe de
Monitoramento e Acompanhamento do Processo de
Implementação na Região Andina”, promovido pela União
Europeia e Fundação SOLIDAR.

PROJETO: "PACTO GLOBAL SOBRE AS MIGRAÇÕES: INFORME DE
MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
NA REGIÃO ANDINA" 

Com duração de 16 semanas e implementado na Bolívia,
Colômbia, Equador e Peru o projeto constitui um plano de
ação que promove o monitoramento e acompanhamento de
políticas, baseando-se em reuniões virtuais, um seminário
andino e relatórios, com o objetivo de salvaguardar a proteção
dos direitos humanos dos migrantes, alinhando os esforços de
desenvolvimento entre as organizações não governamentais,
o governo e a sociedade civil em geral.

O projeto teve como objetivo principal mapear
os avanços, desafios e obstáculos para a
implementação do Pacto Global, atualmente em
curso, na região andina, particularmente no que
diz respeito aos direitos sociais e econômicos
dos migrantes. Com base no instrumento
potencial dos 17 ODS, a proposta será baseada
especificamente nas metas 5.2, 8.7, 8.8, 16.2 e
Meta 10, dada a natureza transversal que
permeia a migração internacional.
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O Seminário Andino foi realizado em
setembro e contou com 98 pessoas
inscritas de 10 países diferentes: Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador,
Espanha, Peru, Venezuela e Uruguai, além
de diversos palestrantes representantes
dos Governos e de Organizações da
Sociedade Civil intercambiando diferentes
abordagens sobre mobilidade humana, os
avanços, dificuldades e desafios da
implementação do Pacto Global.



Realizado majoritariamente de maneira virtual, a iniciativa prevê como atividades em três
cidades latino americanas, Cuiabá e Recife no Brasil, e, Catamarca, Argentina:

Realização de entrevistas com representantes do poder público, organizações da
sociedade civil e lideranças migrantes;  Apresentação do panorama, discussão e base
comum em Reunião de Trabalho com representantes da sociedade civil e do poder local
das 3 cidades; um  Debate internacional sobre governança das migrações em Reunião
virtual de troca de aprendizagem com cidades europeias, experiências pilotos da Aliança
Migração; e, por fim, a Publicação de um Informe (por cidade e uma base comum). 
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PROJETO: AMPLIANDO AS REDES DE CIDADES SOLIDÁRIAS

Em Novembro de 2021, a Rede Sem Fronteiras deu
início ao Projeto Cidades Solidárias, o qual se
estenderá até Abril de 2022. A iniciativa possui, como
objetivo central, a criação de redes de cidades
solidárias através da coleta de boas práticas e
promoção de redes entre essas cidades, com base em
4 princípios fundamentais: interculturalidade,
transversalidade, protagonismo migrante
(participação) e sustentabilidade - os quais são parte
de um amplo processo envolvendo a iniciativa Aliança
Migrações, realizada desde 2018 na Europa e América
Latina.

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2021

Na assembleia autogestionária denominada “Por uma Agenda Global: O Direito Humano à
Educação desde os Movimentos”, foi possível promover um amplo e diversificado diálogo
entre os representantes das organizações presentes na América Latina e no Caribe sobre
as estratégias de lutar pelo Direito Humano à Educação e promover um documento a
partir do encontro e da proposta de criação de um observatório, que visa divulgar uma
educação libertadora na presença do centenário de Paulo Freire, abrir espaços para a
expressão da as novas gerações e a ideia do Bem Viver. Ao final da Assembleia, foi
aprovado um texto a ser incluído na declaração final do Fórum Social Mundial 2021.

A Rede Sem Fronteiras (RSF) participou do Fórum Social
Mundial 2021 junto com a Campanha Latino Americana
pelo Direito à Educação (CLADE) e as redes membros
regionais, o Conselho de Educação Popular da América
Latina e do Caribe (CEAAL), o Agência Pressenza, Rede
Espacio sin Fronteras, Marcha Global contra o Trabalho
Infantil, Rede Global / Glocal pela Qualidade Educacional,
Rede de Educação Popular entre Mulheres (REPEM),
Organização Mundial para a Educação Pré-escolar (Omep)
e Fe y Alegría.



02 DE FEVEREIRO - ENCONTRO LABORATÓRIO DAS MIGRAÇÕES - PORTUGAL

Com participação de Paulo Illes, coordenador da Rede
Sem Fronteiras, o encontro promovido pelo Laboratório
das Migrações versou sobre migrações voluntarias, o
estudo das migrações nos documentos internacionais e
nacionais e um pouco mais sobre o compromisso de
transpor Direitos dos migrantes na prática.

El CEMIR - Centro da Mulher Imigrante e Refugiada
promoveu o Seminário “Mulheres Imigrantes pela vida e
pelo trabalho digno” junto a representantes da sociedade
civil, poder público e a academia. A Rede Sem Fronteiras
esteve presente como palestrante apresentando as
características da situação das mulheres migrantes
residentes na Cidade de São Paulo e os principais desafios e
oportunidades da construção de estratégias promovidas
pelas comunidades na formação de redes de apoio e
solidariedade para a luta por condições de trabalho dignas.

10 DE FEVEREIRO -  "MULHERES IMIGRANTES PELA VIDA E PELO
TRABALHO DIGNO"
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A atividade online do Fórum Social Europeu das Migrações: "Políticas
Públicas Locais de Acesso a Direitos e Serviços Públicos aos
Imigrantes: um Diálogo com a Câmara de Cascais. teve organização
Rede Sem Fronteiras, de seu membro Diáspora Sem Fronteiras e do
Observatório Internacional de Carreira.

20 DE MARÇO -  DIÁLOGO COM A CÂMARA DE CASCAIS - PORTUGAL

17 DE MARÇO -  WEBINÁRIO FRONTEIRAS E MIGRAÇÕES 

Em conjunto com o Centro de Direitos Humanos e
Cidadania do Imigrante (CDHIC), a Associação Brasileira
de Antropologia e o Laboratório de Pesquisas sobre
Migrações, Nação e Fronteira (LIMINAR),  a RSF promoveu
um encontro virtual com atores da sociedade civil e
acadêmicos envolvidos nas questões migratórias em áreas
de fronteira, buscando trocar experiências e construir
agendas e redes comuns na luta pelos direitos dos
migrantes, tornando visíveis as situações que ocorrem no
situação atual de imobilidade devido à pandemia nas
fronteiras das Américas e da Europa. 

https://www.facebook.com/cemir.mulher.imigrante/?__cft__[0]=AZWhG8MwovzKY7KKn6lX5Wl5A5gPw4ZRcpEVgi53a31DPdb9hPDxPh8xS3XlaR4UPixoYsMHXk3aJcKNeReJi2AUvLN-FMEbl65HoV1GZlo8HTK-vV-660QwjjTL9bDpspRQBGzJ9s95vz6T-c7bEUT26hv8JwTMd-J3CQaI0_NSv5l8FJ9E6SqMUTp0iANMPas&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fsemlisboa/?__cft__[0]=AZVcA0cKEgjdY63R_kPmK0OI9YugR2e98DyYQi5xHTa_FMeocIdg230inAXRlrIW19a4JQnpMGtnmz3CaW4O7bdHo81rqoGlEpXs4KjE7wFmun0l7P1gzll_NWpNUGy8zZ3toApXq0bZJgsowk7coCYSB60hflTteQJQLZ33GEnIDBRUgGm6Le35bA-_p5S0Rtg&__tn__=kK-R


03 DE ABRIL - WEBINAR "O PAPEL DO PARLAMENTO ANDINO NAS POLÍTICAS DE
MIGRAÇÃO

Representantes da Rede Sem Fronteiras
participam da instalação do Conselho Municipal
de Migrações da Cidade de Catamarca, o primeiro
Conselho de migrantes da região noroeste da
Argentina.

14 DE ABRIL - INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MIGRAÇÕES DA CIDADE
DE CATAMARCA. ARGENTINA

O webinário O Papel do Parlamento Andino nas
políticas migratórias teve debateu, em conjunto com
membros da sociedade civil e do poder público, o papel
do Parlamento Andino nas políticas migratórias
implementadas pelos países membros. 

O debate faz parte do atual processo eleitoral dos
parlamentares no Peru, uma análise essencial para
discutir a proteção dos processos democráticos na
região. 
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A RSF integrou a Roda de Conversa: Fronteiras
Militarizadas - Criminalização e racialização de
imigrantes e populações/ povos transfronteiriços,
webinário realizado pela ABA (Assosiação Brasileira de
Antropologia).

17 DE ABRIL - WEBINÁRIO COMITÊ MIGRAÇÕES E DESLOCAMENTOS E
COMISSÃO DE ASSUNTOS INDÍGENAS

A EUDiF e o Sistema Econômico Latino-Americano e
Caribenho (SELA) realizaram o webinar da região da
América Latina e Caribe (LAC) com o tema: "a
digitalização no engajamento da diáspora", uma
tendência-chave na região. O webinar contou com
painéis de Paulo Illes, Coordenador da Rede Sem
Fronteiras.

20 DE ABRIL - WEBINAR "A DIGITALIZAÇÃO NO ENGAJAMENTO DA DIÁSPORA"
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Aconteceu em Nantes, França um encontro com o objetivo
de debater e construir juntos a Universidade de Verão dos
movimentos sociais e de solidariedade. O evento contou
com a presença de movimentos sociais franceses,
europeus e convidados internacionais. Paulo Illes,
coordenador da Rede Sem Fronteiras participou no evento
com movimentos de migrantes em oficinas sobre políticas
de co construção de políticas locais, de um fórum de
movimentos sem papéis e da marcha de migrantes e de um
módulo sobre a situação política, económica e social do
Brasil.

24 E 28 DE AGOSTO - L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES MOUVEMENTS SOCIAUX ET DES
SOLIDARITÉS

A Rede Sem Fronteiras esteve presente na primeira
reunião de trabalho com a sociedade civil promovida
pela ONU na América Latina e Caribe (OIM, CEPAL,
OIT, PNUD, UNFPA, ONUSIDA, ACNUDH).  A reunião
teve como objetivo profundar o envolvimento da
sociedade civil no processo de implementação,
monitoramento e revisão do Pacto Mundial para as
Migrações, bem como do FEMI 2022.

06 DE OUTUBRO - REUNIÃO DE TRABALHO COM A SOCIEDADE CIVIL PARA A
CRIAÇÃO DE UM MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO PERMANENTE

Foi proposto a criação de um mecanismo de diálogo aberto e permanente que promova a
participação e o intercâmbio de informações bem como de conhecimentos com a sociedade
civil sobre os avanços, desafios e oportunidades da implementação do PMM na região.

Durante os meses de agosto, setembro e outubro, a Rede Sem
Fronteiras participou como organização referencia em Portugal, da
realização da pesquisa para elaboração do Monitor de Direitos
Sociais 2021, da SOLIDAR. O monitor visou fomentar a discussão
com formuladores de políticas da UE, pesquisadores, bem como
sindicatos e representantes da sociedade civil a fim de se ter uma
ideia mais clara do estado dos direitos sociais nos países europeus.
A publicação avalia a implementação do Pilar Europeu dos Direitos
Sociais a nível nacional e contextualiza a discussão, identificando
quais desafios que devem ser levados em consideração. 

16 DE OUTUBRO -  CONSTRUINDO MELHOR: DIREITOS SOCIAIS E BEM-ESTAR NO
CENTRO DE UMA NOVA GOVERNANÇA ECONÔMICA DA UE - MONITOR DIREITOS
SOCIAIS SOLIDAR



A RSF participou nos dias 22 e 23 de novembro
do Webinário Diálogo das Sociedades Civis da
União Europeia e Brasil sobre Direitos
Humanos. Nos dias dias as discussões foram
norteadas por dois pontos: Justiça Climática e a
Perspectiva Interseccional nas pautas dos
Direitos Humanos em 2021; e Experiências,
Desafios e Perspectivas na Defesa dos Direitos
Humanos em 2021.

22 E 23 DE NOVEMBRO - WEBINÁRIO DIÁLOGO DAS SOCIEDADES CIVIS E  UNIÃO
EUROPEA E BRASIL 
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Antecedendo o encontro de membros da União Europeia com políticos brasileiros, o
webinário, que acontece uma vez por ano, reúne membros da sociedade civil para
discussão, a nível multilateral, da situação atual em matéria de direitos humanos no Brasil.
Nessa décima edição do evento, a RSF integrou o Grupo de Trabalho que elaborará o
documento apresentado, em nome da sociedade civil, na reunião Brasil-UE, no dia 01 de
dezembro de 2021, em Brasília.

17 DE DEZEMBRO -  RODA DE CONVERSA: 5º ANIVERSÁRIO DA POLÍTICA DE
ACOLHIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS MIGRANTES

O que podem as outras cidades aprender com esta lei municipal? Como reforçar as políticas
alternativas face à retirada, repressão e criminalização levadas a cabo pela maioria dos
Estados da Europa e América? Quão importante é para as cidades construir políticas locais
em coordenação com os atores da sociedade civil? Foram temas debatidos no webinário. 

São Paulo foi a primeira cidade no Brasil a ter uma
legislação co-construída entre o governo local e a
sociedade civil, definindo o papel da cidade no
acolhimento e integração das pessoas migrantes. 

No contexto do Dia Mundial do Migrante, a
Organização para uma Cidadania Universal (O.C.U.) a
qual a RSF é membro, promoveu um diálogo entre o
Brasil e a França sobre políticas migratórias
alternativas. A roda de conversa destacou as
experiências que inspiraram o seu trabalho e levaram
ao lançamento da Aliança das Migrações. 
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