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O projeto Oportunidades é uma iniciativa da Organização Internacional
para as Migrações (OIM), financiada pela Agência dos Estados Unidos

para o Desenvolvimento Internacional (USAID), com o objetivo de
impulsionar a integração econômica de venezuelanos e migrantes de
outros países vizinhos ao Brasil. Veja a seguir as iniciativas que estão

sendo implementadas com parceiros da sociedade civil, setor privado e
poder público no Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande

do Sul, Santa Catarina e São Paulo.



CAPACITAÇÕES

Português Online
Novo curso faz sucesso online!
UniCesumar - Brasil

Aprender ou aprimorar um ofício pode ser a chave da inserção laboral. Por meio de cur-
sos à distância ou presenciais, venezuelanos e migrantes de países vizinhos ao Brasil adqui-
rem novos conhecimentos e se preparam melhor para o mercado de trabalho brasileiro.

Em junho foi lançado um curso de português, 
resultado de uma parceria entre a OIM e a 
UniCesumar. O curso, online e totalmente gratuito, 
é dividido em três módulos de 80 horas cada e 
compreende os níveis intermediário e avançado. 
Desde o lançamento, mais de 1.800 beneficiários de 
28 nacionalidades já se inscreveram na capacitação! 
Diolennys B., 32, venezuelana e residente no Brasil há 
três anos, é uma das inscritas.

Segundo ela “o idioma é muito necessário tanto para 
conseguir melhores empregos, como na integração social 
no Brasil”. 

Acesse o curso aqui

Cursos Livres SENAI
SENAI - Santa Catarina - Brasil

A OIM e o SENAI Santa Catarina estão 
oferecendo, em parceria, 16 cursos livres em 
diversas áreas de qualificação profissional para 
venezuelanos e migrantes de países vizinhos 
em situação de vulnerabilidade.  Os cursos são 
gratuitos e online. Nas primeiras turmas, mais de 
mil pessoas foram beneficiadas. Duas rodadas de 
inscrições já foram ofertadas e mais devem ser 
abertas em breve. 

https://www.universoead.com.br/portugues-para-imigrantes


Fortalecimento das Capacidades Locais
A OIM atua no fortalecimento de capacidades
em matéria migratória junto a parceiros de
governos, setor privado e sociedade civil
em todo o Brasil, promovendo intercâmbio
de boas práticas, treinamentos e apoio
às estruturas de coordenação locais. O
objetivo dessas atividades é fomentar a boa
governança migratória de maneira geral
e contribuir para o aprimoramento do
atendimento à população venezuelana e
migrante e para a sua integração efetiva na
sociedade brasileira. No final de agosto, foi
realizado um treinamento sobre migração e a
atuação da OIM para a equipe da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos do Rio de Janeiro.

Capacitação Acolhimento de
Refugiados e Migrantes
Ministério da Cidadania, OIM, ACNUR - Brasil

Em julho, a Secretaria Nacional de
Assistência Social (SNAS/SEDS - Ministério
da Cidadania) organizou, com o apoio da
OIM e ACNUR, o Mini-Curso Introdutório
online sobre acolhimento para refugiados e
migrantes nos serviços socioassistenciais.
O evento, voltado para os profissionais da
rede socioassistencial de todo o Brasil,
contou com a participação de mais de mil
participantes, que puderam fortalecer os
seus conhecimentos em matéria migratória.



Projeto Esperançar
OIM e Cáritas - Santa Catarina

Projeto em parceria com a Cáritas Brasileira 
Regional Santa Catarina está implementando
‘Espaços Oportunidades’ em cinco municípios 
do estado. Nesses locais, 160 venezuelanos e 
migrantes de países vizinhos têm acesso a cursos 
profissionalizantes, aulas de português, formação 
em economia solidária online por conta da 
COVID 19, orientação sobre direitos
e preparação para inserção no mercado de 
trabalho.

Histórias de Transformação
Círculos de Hospitalidade de Santa Catarina

Nancy participou da 1ª edição do
Programa de Empreendedorismo Impulso!,
oferecido pela ONG Círculos de Hospitalidade,
e desenvolveu um projeto de ensino online de
“Espanhol como segunda língua”.  A professora
ganhou um computador e acessórios para
lecionar por meio de plataformas digitais.
  “Agora posso preparar mais conteúdos e 
material didático de melhor qualidade para 
minhas aulas.  A melhora no meu negócio é muito 
grande.”
Quem quiser aprender espanhol com uma
falante nativa, pode obter mais informações pelo
Whatsapp: (48) 92000-9945.



Economia Solidária
OIM e Cáritas - Paraná

Pessoas que desejam empreender com foco na
Economia Popular Solidária e desenvolver
negócios para geração de renda ampliaram seus
conhecimentos durante capacitação online
promovida pela Cáritas Brasileira Regional
Paraná, organização parceira da OIM.  Ao todo,
60 pessoas da Venezuela, Haiti, Cuba e República
Dominicana foram beneficiadas com esta
formação!

Saiba mais sobre a iniciativa aqui

MigraLab
OIM e Migraflix - São Paulo, Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, Rio Grande do Sul
Mais de mil venezuelanos e migrantes de países
vizinhos participam do programa de fomento à
empregabilidade e ao empreendedorismo. O
projeto desenvolve competências e conecta os
participantes ao mercado por meio de uma
plataforma digital, contando também com a
mentoria por empresários e empreendedores.

Saiba mais sobre a iniciativa aqui

Revalidação de Diplomas
Compassiva - Brasil

A revalidação de diplomas emitidos no exterior 
ainda é uma das barreiras mais significativas 
para a inserção sustentável de venezuelanos e 
migrantes de países vizinhos no mercado de 
trabalho. Considerando esta dificuldade, a OIM se 
juntou à Compassiva para facilitar o processo de 
revalidação de diplomas de 50 venezuelanos em
todo o país.

https://brazil.iom.int/news/capacita%C3%A7%C3%A3o-online-em-economia-popular-e-solid%C3%A1ria-beneficia-60-migrantes-no-paran%C3%A1
https://brazil.iom.int/news/migralab-digital-apoia-empreendedores-venezuelanos-e-migrantes-de-outros-pa%C3%ADses-vizinhos-ao


EMPREENDEDORISMO

“Tamo Junto” em Espanhol
OIM e Aliança Empreendedora - Brasil

A OIM e a Aliança Empreendedora estão
desenvolvendo a versão em espanhol da
plataforma “Tamo Junto”, com informação e
treinamentos gratuitos para apoiar venezuelanos
e migrantes de países vizinhos 
microempreendedores no desenvolvimento e
sustentabilidade de atividades de geração de
renda. Estará disponível também o curso online
“Como adaptar seu negócio para sobreviver à
crise da COVID-19?”, composto por 10
vídeoaulas e material de suporte para download.

Saiba mais sobre a iniciativa aqui

Apoio também aos venezuelanos e migrantes de países vizinhos que desejam começar
a empreender ou já têm negócios próprios. Cursos, mentoria e capital semente são
ferramentas para impulsionar a geração de renda desse público.

Empregadorismo 
OIM e Mawon - Rio de Janeiro

Para preparar empreendedores venezuelanos e de países
vizinhos ao Brasil durante a pandemia de COVID-19,
a Associação Mawon está realizando a 3ª Edição do
projeto Empregadorismo, com apoio da OIM. Os 40
beneficiários estão participando de encontros virtuais e
desfrutando de um conteúdo pedagógico intensivo, que
combina sessões teóricas e aulas práticas com mentorias
individuais. O venezuelano Luis Eduardo, que comercializa
laticínios nas ruas de Maricá, sonha em abrir uma loja.
“Vou precisar de alguns equipamentos, mas não é
impossível”, diz Luis, que batizou seu negócio como
Queijaria Maricá Venezuela-Brasil.

Saiba mais sobre o projeto aqui

https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/
https://brazil.iom.int/news/capacita%C3%A7%C3%A3o-em-empreendedorismo-no-rio-de-janeiro-impulsionar%C3%A1-neg%C3%B3cios-de-40-de-venezuelanos-e


Apoio para Empreender
OIM e Besouro Agência de Fomento Social - Rio Grande do Sul

Um projeto recém-lançado, em parceria com a Besouro
Agência de Fomento Social, está empoderando 150
empreendedores da Venezuela e de países vizinhos ao
Brasil que vivem em todo o Rio Grande do Sul. Além de
capacitação específica sobre como empreender, os
beneficiários, a maioria mulheres, passam por mentoria
e incubação dos negócios criados, de forma a estarem o
mais preparadas possível para ganhar o mercado.

Unisinos
OIM e Unisinos - Rio Grande do Sul

Através da parceria entre OIM e Unisinos, 40 mulheres
venezuelanas estão recebendo capacitação em
empreendedorismo, além de mentoria e suporte para
formalização das suas empresas, e auxílio financeiro
para investimento nos negócios.
Através desta parceria também será disponibilizado
um curso online de português básico, no qual até
2.000 venezuelanos e nacionais de países vizinhos ao
Brasil poderão ser beneficiados (as).

¡Adelante! 
Um Mundo de Novas Oportunidades
OIM e Visão Mundial - Distrito Federal, Rio de Janeiro, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

O projeto beneficia 1.125 mulheres venezuelanas e
migrantes de países vizinhos que participam de
capacitações em educação financeira, elaboração de
planos de negócio e formarão grupos de poupança
coletiva. O objetivo é que cada participante possa
iniciar seu próprio negócio de acordo com seus
interesses e habilidades, criando e vendendo produtos
ou serviços a partir dos recursos já disponíveis,
promovendo assim maior autonomia financeira entre
as beneficiárias.



EMPREGABILIDADE

Diversidade para a Tecnologia
OIM e Toti - Rio de Janeiro e São Paulo

Venezuelanos capacitados e trabalhando como
desenvolvedores na área de tecnologia da
informação: esse é o objetivo de um projeto que
está beneficiando 30 pessoas, no Rio de Janeiro e
em São Paulo, em parceria com a Toti. Os
venezuelanos e migrantes de países vizinhos que
completarem a capacitação serão indicados a
empresas que estão em busca de desenvolvedores. 
Para ajudar a aprimorar a equidade de gênero na 
área de tecnologia da informação, mais da metade 
da turma é formada por mulheres.

Como Contratar 
Webinar para Empresas
OIM, Trabalho sem Fronteiras, Grupo +Unidos, 
Sodexo, USAID - Brasil

A presença de migrantes no ambiente de trabalho
é um elemento que promove a diversidade e deve
ser encarada como uma vantagem competitiva. O
migrante, em geral, traz para as empresas novas
formas de pensar, busca se adaptar ao contexto
local e está altamente motivado. Com isso em
mente, a OIM, o Trabalho sem Fronteiras, o Grupo
+Unidos, a Sodexo e a Agência dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional (USAID se
uniram em um webinar para mostrar os benefícios
da inclusão de migrantes e refugiados no mercado
de trabalho, esclareceram mitos e tiraram dúvidas
sobre o processo de contratação.

Através do estreitamento de vínculos com o setor privado, impulsionar o acesso
dos venezuelanos e migrantes de países vizinhos a oportunidades de trabalho em
diversas áreas da economia.



Connect Brasil
OIM e ADRA - Rio Grande do Sul
O Espaço Oportunidades estabelecido com a
ADRA conta com uma cozinha industrial e uma
sala com computadores para capacitações à
distância. O projeto beneficia 160 venezuelanos
e migrantes de países vizinhos nas áreas de 
gastronomia, panificação e confeitaria. É possível
participar de uma plataforma de intermediação 
laboral ou tornar-se microempreendedor. Já foram 
contratados 49 (quarenta e nove) beneficiários a 
partir desta iniciativa.

Facilitação para Contratação
em Santa Catarina
OIM e ADRA - Santa Catarina

Dezenove migrantes foram empregados na Fábrica
Círculo, em Gaspar (Santa Catarina), com o apoio da
OIM, em parceria com a ADRA, o Serviço Pastoral
dos Migrantes de Santa Catarina e da Círculos de
Hospitalidade. Eles se somaram a outros funcionários,
de diferentes nacionalidades, contribuindo para
um ambiente de trabalho culturalmente diverso na
empresa. Essa é uma ação que irá continuar em 
diversos estados.

Autonomia Migrante
OIM e CDHIC - São Paulo

Projeto da OIM em parceria com o Centro de
Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante
(CDHIC), na região de São Paulo, visa inserir 100
venezuelanos e migrantes de países vizinhos no
mercado de trabalho e promover a geração de
renda, com formação multidisciplinar em direitos
civis e laborais, inovação e desenvolvimento
profissional, e busca ativa de postos de trabalho.

Saiba mais sobre a iniciativa aqui

https://brazil.iom.int/news/autonomia-migrante-projeto-prev%EA-capacita%E7%E3o-online-para-100-benefici%E1rios


INFORMAÇÃO E APRENDIZAGEM

Educação no Contexto da COVID-19
Apoio no Ensino à Distância

Mais de 4 mil crianças migrantes e refugiadas de
até 8 anos matriculadas na rede de ensino da
cidade de São Paulo receberam o material
educacional ‘Trilhas de Aprendizagens’ em inglês,
espanhol e francês.  A iniciativa da Secretaria
Municipal de Educação, em parceria com OIM e
UNICEF, buscou garantir maior inclusão da
população estudantil que não tem o português
como primeira língua, e apoiá-la durante o
período de ensino remoto, devido ao fechamento
das Unidades Educacionais ocasionado pela
pandemia.

Acesso a direitos e informação
Ministério da Cidadania, Ministério da 
Economia Banco Central, OIM, OIT,  
ACNUR, UNICEF, ONU Mulheres - Brasil

A OIM apoiou o Ministério da Cidadania na
produção de um informe sobre como solicitar 
e receber o Auxílio Emergencial em diferentes 
idiomas, em parceria com ACNUR, ONU 
Mulheres e UNICEF.  Também disponibilizou 
informação de proteção para migrantes e 
refugiados, e para empresas sobre medidas de 
prevenção contra a COVID-19. Além disso, 
o Ministério da Economia desenvolveu, em
parceria com OIM, ACNUR e OIT materiais
de proteção ao trabalho - para saber mais:
“Proteja o Trabalho”

O acesso à informação de qualidade é chave para a garantia dos direitos humanos dos
venezuelanos e migrantes de países vizinhos. A OIM trabalha na disseminação de
informações e promovendo o acesso a aprendizagem para fomentar a inclusão destas
pessoas no Brasil.

https://www.gov.br/trabalho/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/proteja


Acesso à informação
Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, Banco Central, Operação 

Acolhida, OIM, OIT,  ACNUR, UNICEF, ONU Mulheres - Brasil

Acesse nossos materiais clicando nas imagens abaixo!

Capacidades Locais Proteção e Covid-19

Direitos Laborais

Acesso ao 
Auxílio

Emergencial

Bancarização

https://brazil.iom.int/sites/default/files/Publications/%5BFINAL%5D%20Apoios%20por%20perda%20de%20renda%20Mobile%20-%20PT%20%282%29.pdf
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/proteja/arquivos/reducao_proporcional_de_jornada.pdf
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/proteja/arquivos/flyer.pdf
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/proteja/arquivos/direitos_gestante.pdf
https://brazil.iom.int/sites/default/files/Publications/ES%20-%20A4%20-%20Apoio%20Mulheres%20COVID%20vf.pdf
https://brazil.iom.int/sites/default/files/Publications/MMICD-Conjunto-Ferramentas-Integrando-Migracao-Resposta-COVID-19-Agosto-PT.pdf
https://brazil.iom.int/sites/default/files/Publications/OIM%20Flyer%20Oportunidades%20COVID19%20Impress%C3%A3o%20-%20Espanhol.pdf
https://brazil.iom.int/sites/default/files/Publications/COVID%2019%20Orienta%C3%A7%C3%B5es%20para%20empregadores%20e%20empresas.pdf
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/proteja/arquivos/ctps.pdf
https://brazil.iom.int/sites/default/files/Publications/cartilha%20BC%20-%20Espanhol_vers%C3%A3o%202.0.pdf


O Caso de Sucesso da Sodexo
O projeto ‘Somos Todos Cuidadores’, realizado pela Sodexo On-Site Brasil e a OIM, 
em parceria com Instituto Venezuela e Senac, tem ajudado migrantes a se recolocarem 
profissionalmente no Brasil por meio de formação como copeiros(as) hospitalares.

“Investir em ações e programas que trazem oportunidades de capacitação e 
crescimento profissional é fundamental para estimular uma cultura inclusiva no 
mercado de trabalho e na sociedade como um todo. O programa ‘Somos Todos 

Cuidadores’, da Sodexo, tem gerado impactos muito positivos em nossa empresa. 
Ampliamos a diversidade de nossas equipes e apoiamos a integração com os 

refugiados e migrantes, promovendo um extraordinário intercâmbio de cultura.”

Lilian Rauld, gerente de Diversidade e Inclusão da Sodexo On-site Brasil

“Agradeço que a OIM exista e tenha esse cuidado e atenção com os migrantes e 
apoie nossa integração no Brasil.”

 Edith Q, venezuelana de 34 anos, beneficiária do projeto com a Sodexo em São Paulo, SP

BOA PRÁTICA



EM BREVE, MAIS INICIATIVAS DE

- Qualificação Profissional

- Ensino de Português

- Educação Financeira

- Capacitação e Mentoria
em Empreendedorismo

- Inserção Laboral

- Geração de Renda

A inclusão de venezuelanos e migrantes de países vizinhos no ambiente de trabalho 
promove a diversidade e deve ser encarada como uma vantagem competitiva, 

fortalecendo a imagem corporativa e aumentando a inovação e a produtividade. 
Porém, eles ainda encontram dificuldades de inserção no mercado de trabalho, 

muitas vezes relacionadas ao desconhecimento das empresas sobre o processo de 
contratação e integração desses profissionais. Por isso oferecemos:

Capacitações sobre como atrair, contratar e integrar migrantes

Apoio para acessar talentos e intermediar processos seletivos

Capacitações de língua portuguesa e outros temas para profissionais
migrantes contratados

O QUE A OIM OFERECE PARA AS EMPRESAS



Integração no Bras i l

Oportunidades – Integração no Brasil é uma
iniciativa da Organização Internacional para
as Migrações (OIM) que visa contribuir para
o processo de integração econômica de
nacionais da Venezuela e de migrantes de
outros países vizinhos que vivem em situação
de vulnerabilidade no Brasil.
A integração econômica é a solução duradoura
para migrantes que desejam permanecer no
Brasil e recomeçar suas vidas de maneira
independente. A fim de favorecer e ampliar
esse processo e facilitar o acesso dessa
população ao mercado formal de trabalho e a
oportunidades de geração de renda, buscamos
apoiá-los(as) com:

Deseja apoiar a integração sustentável de venezuelanos e migrantesde países vizinhos no Brasil? 
Fale com a OIM e siga nas redes!

FALE CONOSCO!

PARCEIROS

A OIM agradece a USAID e todos os parceiros do Governo Federal, governos estaduais e municipais, setor privado, 
organizações da sociedade civil e agências irmãs da ONU que permitem que nós trabalhemos em parceria para alcançar 

uma integração econômica sustentável, e assim garantir que a migração ocorra de forma segura, ordenada e humana.

/OIMBrasil   @OIMBrasil  oportunidades@iom.int brazil.iom.int

Distrito Federal
ADRA

Migraflix
Visão Mundial

SENAI

Rio de Janeiro
Mawon
Migraflix

Mulheres do Sul 
Toti

Visão Mundial

São Paulo
CDHIC
Migraflix
Sodexo

Toti

Paraná
ADRA

Aliança Empreendedora
Cáritas

Visão Mundial

Santa Catarina
ADRA
Cáritas

Círculo de Hospitalidade 
SENAI

Visão Mundial

Rio Grande do Sul
ADRA

Besouro Agência de Fomento Social 
Migraflix
Unisinos

Visão Mundial

Projetos nacionais: 
Aliança Empreendedora, SENAI, Unicamp, Unicesumar

Acesso a Direitos
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Treinamentos
e Capacitações

Fomento ao 
Empreendedorismo

Inserção e 
Integração Laboral 

https://www.facebook.com/OIMBrasil/
https://twitter.com/OIMBrasil
mailto:oportunidades@iom.int
https://brazil.iom.int/



