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As migrações  
 

 
A migração é o movimento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas do lugar onde vivem 
para outro lugar. É uma mudança de residência. 

No caso da partida de pessoas de uma região ou país, o termo emigração é usado, e a 
chegada de pessoas de outros países é chamada imigração. 

As migrações não são novidade. Existem desde o início da humanidade, continuam a existir 
hoje e favoreceram “o encontro dos povos e o nascimento de novas civilizações”1. Isto é 
normal, porque os seres humanos são capazes de buscar maneiras de viver melhor e em 
melhores condições. Por esta razão, os seres humanos se movem e já se moveram por toda 
a Terra.  

 

As migrações na atualidade 
 

De acordo com o Portal de Dados sobre Migração2, existem 7,8 bilhões de pessoas no mundo, 
das quais 280,6 milhões são migrantes, ou 3,6% da população. Este é um fato extremamente 
importante para se pensar, analisar e abordar este fenômeno, pois as diferentes culturas do 
mundo nunca antes se encontraram tanto, fisicamente, através da presença de pessoas de 
outras culturas, e virtualmente, através da mídia. Isto já fala de um mundo interligado por um 
número infinito de pontes culturais, ou seja, um mundo diversificado que coexiste. É por isso 
que “hoje a migração não pode ser compreendida sem a globalização”3.  

 
1 O Santo Padre Francisco, 2020: Carta Encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre Francisco Sobre a Fraternidade e 
a Amizade Social. 
2 Mais informações em espanhol: https://www.migrationdataportal.org/es.  
3 Luis González-Carvajal Santabárbara, 2005: En defensa de los humillados y ofendidos. 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.migrationdataportal.org/es


 
 

 

A migração tornou-se uma das questões mais importantes nos assuntos internacionais de 
hoje.  Este é um compromisso humanitário que diz respeito não só aos governos do mundo, 
mas também para a sociedade em geral, para organizações internacionais e, naturalmente, 
para a Igreja Católica. 

É por isso que os Papas recentes se referem a eles como “sinais dos tempos” que, portanto, 
devem ser observados e interpretados à luz do Evangelho, a fim de compreender e tentar 
encontrar soluções. 
                            

Evolução do total de migrantes no mundo 
População residente em um país que não seja seu país de origem 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Organização Internacional para as Migrações (OIM), Gráfico: epdata 

 

Tipos de migração humana  
 

Migração humana de acordo com sua escala geográfica: interna quando as pessoas se 

mudam ou mudam de residência dentro de seu próprio país. Externa ou Internacional 

quando as pessoas migram para outros países. 

Migração humana por origem e destino: É a migração entre as áreas rurais e urbanas. 

Migração por grau de liberdade: Nem toda migração é livre e voluntária. Muitas vezes as 

pessoas são forçadas a deixar seus países devido a causas econômicas, desastres naturais, 

conflitos armados ou perseguição por diferentes razões. 

Migração por idade: A mais comum é a migração de adultos, mas há também a migração 

de crianças e a migração de idosos. 

Migração regular e irregular: As primeiras incluem aqueles que entram legalmente em um 

país receptor.  Os migrantes irregulares são pessoas que, devido a várias circunstâncias, 

quase sempre devido à pobreza, migram para outros países e entram ilegalmente e sem 

qualquer tipo de documentação.   

https://www.epdata.es/evolucion-total-migrantes-mundo/bb55ec47-c9ea-4ab0-b416-43b89861b172


 
 

 

A igreja católica e o seu papel na questão da migração 
 

Diante deste panorama, a Igreja considera que é necessário insistir no reconhecimento e 
defesa dos direitos dos migrantes para garantir um grau básico de proteção e 
reconhecimento àqueles que se encontram nesta situação. 

 Papa Francisco no Fórum Internacional sobre Migração e Paz realizado em fevereiro de 
2017  falou de como a questão da migração pode ser resumida em quatro verbos: acolher, 
proteger, promover e integrar. 

Na Encíclica Fratelli Tutti, o Papa escreveu: “não se trata de abandonar os programas de 
assistência social, mas de caminhar juntos por um caminho através destas quatro ações, 
para construir cidades e países que, embora preservando suas respectivas identidades 
culturais e religiosas, estão abertos às diferenças e sabem valorizá-las em nome da 
fraternidade humana”4. 

Acolher migrantes não se trata apenas de prover alimentação e abrigo, pois a Igreja não 
pretende ser uma “mera assistência”, mas, a fim de proporcionar um genuíno acolhimento, 
ela também visa fornecer o necessário para garantir a segurança pessoal básica, como 
saúde, educação, emprego e até mesmo segurança religiosa, mesmo diante de 
inconvenientes ou obstáculos. 

Proteger. Acolher então, vai sempre de mãos dadas com a proteção, ou seja, assegurar o 
reconhecimento e a defesa dos direitos humanos e da dignidade pessoal de cada pessoa 
migrante. 

A experiência migratória frequentemente torna as pessoas mais vulneráveis à exploração, 
abuso e violência. Falamos de milhões de trabalhadores migrantes, particularmente 
aqueles em situação irregular, de refugiados e requerentes de asilo, de vítimas de tráfico. 
Defender seus direitos inalienáveis, garantir suas liberdades fundamentais e respeitar sua 
dignidade são tarefas das quais ninguém pode se eximir. Proteger esses irmãos e irmãs é 
um imperativo moral. 

Promover. “Para proteger não é suficiente, é necessário promover o desenvolvimento 
humano integral dos migrantes, refugiados e deslocados, que ‘esse desenvolvimento se dê 
através do cuidado com os bens imensuráveis da justiça, da paz e da proteção da criação’. 
O desenvolvimento, segundo a doutrina social da Igreja, é um direito inegável de todo ser 
humano”5.  

É necessário acolher e proteger as pessoas, envolvendo-as ao mesmo tempo em seu 
processo de desenvolvimento e, assim, “tornando-as protagonistas de seu próprio resgate. 
Por razões óbvias, em nenhum caso isto está separado do dever de proteger e defender 
contra qualquer tipo de discriminação social, seja no emprego, na família ou em qualquer 

 
4 O Santo Padre Francisco, 2020: Carta Encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre Francisco Sobre a Fraternidade e 
a Amizade Social, §129. 
5 O Santo Padre Francisco, 2017: Discurso do Papa Francisco aos Participantes no Fórum Internacional Sobre 
“Migrações e Paz”. 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html


 
 

 

tipo de exploração, tendo em mente que um migrante é um ser humano, um filho de 
Deus”6. 

Integrar. “A integração, que não é assimilação nem incorporação, é um processo 
bidirecional, essencialmente baseado no reconhecimento mútuo da riqueza cultural do 
outro: não é o achatamento de uma cultura sobre a outra, nem é o isolamento recíproco”7.  

A integração inclui a religiosidade e a cultura de cada indivíduo e também de cada país. Em 
outras palavras, integrar implica aceitar o outro e estar aberto a aceitá-lo como membro de 
uma comunidade, respeitando sua cultura e religião. Por outro lado, o migrante também 
deve trabalhar para aceitar outros com seus próprios costumes e adaptar-se a um novo 
modo de vida. 

O processo de integração dos migrantes não deve ser visto como “tolerância” e 
“generosidade”, mas, por um lado, como a ação de ver, ouvir e conhecer quem chega e, 
assim, ajudá-los como vizinhos, com o respeito que esta condição merece e, por outro lado, 
como a abertura do migrante para conhecer e respeitar a cultura do lugar que o recebe. 

O Papa nos diz: “conjugar estes quatro verbos, na primeira pessoa singular e na primeira 
pessoa plural, representa hoje um dever, um dever para com nossos irmãos e irmãs que, 
por diversas razões, são obrigados a deixar seu lugar de origem: um dever de justiça, de 
civilização e de solidariedade”. 

Nossa sociedade globalizada de hoje se tornou intercultural. Este é também um fenômeno 
que devemos assumir e administrar se quisermos evitar conflitos futuros. Para este fim, 
nossa visão destas pessoas talvez possa mudar se descobrirmos em cada uma delas o 
próprio Cristo, como São Vicente de Paulo nos ensinou. 

*** 

Uma das consequências da migração é o tráfico de pessoas e o desabrigo. As pessoas 

frequentemente têm que deixar seus locais de residência, como já mencionamos, por falta 

de trabalho, pobreza extrema ou por causa de guerras e conflitos armados. Quando os 

migrantes não têm recursos para encontrar um lugar decente para viver, eles têm que se 

contentar em ficar em um abrigo ou talvez até mesmo na rua.  Então os traficantes de 

pessoas enganam os migrantes, oferecendo-lhes empregos altamente remunerados que se 

revelam fraudulentos e que são explorados. 

É por isso que quisemos lidar com estas três questões - migração, tráfico humano e 

desabrigo - em um único documento, a fim de ter uma visão global e inter-relacionada 

destes problemas, que são tão atuais em todo o mundo.  

 
6 O Santo Padre Francisco, 2017: Discurso do Papa Francisco aos Participantes no Fórum Internacional Sobre 
“Migrações e Paz”. 
7 Ibidem. 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170221_forum-migrazioni-pace.html


 
 

 

“O tráfico de pessoas [...] é uma ferida aberta no corpo 

de Cristo, no corpo de toda a humanidade; é uma ferida 

profunda que também afeta cada um de nós. [...] 

[Encorajo mulheres e homens a trabalharem juntos 

para] nos opormos com todas as nossas forças a toda 

forma de exploração através do tráfico humano”   

- Papa Francisco 

 

 

                8 

 

 

O tráfico de pessoas  
 

 

O tráfico de pessoas é uma das mais graves violações dos direitos humanos. É um problema 

global e um dos crimes mais vergonhosos que existem, privando milhões de pessoas em 

todo o mundo de sua dignidade. Os traficantes atraem mulheres, homens e crianças de 

todos os cantos do globo para situações de exploração diariamente. Enquanto a forma mais 

conhecida de tráfico de pessoas é a exploração sexual, centenas de milhares de vítimas 

também são traficadas para trabalhos forçados, servidão doméstica, mendicidade infantil 

ou remoção de órgãos. 

 

Sexo e idade das vítimas do tráfico 

 

Este tópico reflete a dramática situação dos diferentes tipos de vítimas do tráfico, mas deve-

se ter em mente que igualmente graves e desastrosos são os efeitos que este fenômeno 

tem sobre estas mesmas pessoas, sobre suas famílias, sobre a saúde da sociedade, como 

acaba de ser mencionado, sobre a exploração sexual e do trabalho e sobre todos os tipos 

de escravidão, pois são um ataque à dignidade humana, à equidade e à civilização do amor. 

Globalmente, uma em cada cinco vítimas de tráfico é uma criança, embora nas regiões e 

sub-regiões mais pobres, como a África, a maioria das vítimas sejam crianças. As crianças 

são traficadas para fins de mendicidade forçada, pornografia infantil ou exploração sexual 

ou recrutamento forçado, como no caso de crianças-soldados. 

Dois terços das pessoas traficadas em todo o mundo são mulheres. A grande maioria delas 

são mulheres jovens que foram atraídas com falsas promessas de emprego e depois 

estupradas, drogadas, presas, espancadas ou ameaçadas de violência, ou que foram 

forçadas a se endividar ou tiveram seus passaportes roubados ou chantageados. 

 
8 O Santo Padre Francisco, 2022: Mensagem em Vídeo do Papa Francisco para o 8° Dia Mundial de Oração e 
Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2022/documents/20220208_videomessaggio-contro-trattapersone.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2022/documents/20220208_videomessaggio-contro-trattapersone.html


 
 

 

A porcentagem de casos descobertos de homens que foram traficados é desproporcional-

mente menor do que a das mulheres por várias razões. 

O fato de haver muitos tipos de tráfico de pessoas também significa que não existe um perfil 

único e típico de vítima de tráfico. Há casos de tráfico em todo o mundo, e a escolha das 

vítimas não leva em conta gênero, idade ou origem. Por exemplo, crianças da Europa 

Oriental são levadas para a Europa Ocidental para serem forçadas a mendigar ou a roubar 

carteiras; meninas, por exemplo da África, são atraídas com promessas de emprego como 

modelos, ou para trabalharem como au pairs  (cuidadoras de crianças em troca de 

acomodação) e depois se veem presas em um mundo de exploração sexual e pornografia; 

muitas mulheres asiáticas são falsamente prometidos trabalho legítimo, o que na realidade 

se traduz em confinamento virtual e abuso, e tanto homens como mulheres, como os 

trazidos da América do Sul para a América do Norte, podem ser forçados a trabalhar em 

condições deploráveis nos campos. 

Tráfico no mundo   Tipos de exploração 

• 49% são mulheres  Mulheres:  70% sofrem exploração sexual 

• 21% são meninas          20% sofrem exploração no trabalho 

• 18% são homens                                  10% sofrem outras formas de exploração  

• 12% são meninos  

     Homens:    89% sofrem exploração de trabalho 

             7% sofrem exploração sexual 

             4% sofrem outro tipo de exploração    

 

Como ajudar? 

 

O tráfico de pessoas é combatido por vários meios a nível nacional e internacional. Em 2000, 

a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção contra o Crime Organizado 

Transnacional e o Protocolo para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, 

especialmente Mulheres e Crianças, e entrou em vigor no final de 2003. Sendo o único 

instrumento jurídico internacional que trata o tráfico de pessoas como um crime, o 

Protocolo é o principal instrumento disponível para prevenir e combater o tráfico de 

pessoas, especialmente mulheres e crianças. 

 O tráfico de pessoas, para proteger e assistir as vítimas e para promover a cooperação entre 

países a fim de enfrentar este crime.  

Em nível nacional, os países continuam a implementar o Protocolo e a fazer esforços para 

incorporar a legislação sobre tráfico de pessoas em seu direito interno. O número de países 

com legislação antitráfico e unidades policiais também está aumentando ano a ano. 

Entretanto, apesar do aumento o número de condenações pelo crime de tráfico, o número 



 
 

 

de condenações permanece baixo. Uma implementação mais efetiva do Protocolo em nível 

nacional e uma maior cooperação em nível regional e internacional são essenciais para 

abordar esta questão. 

O combate ao tráfico de pessoas não deve ser visto como responsabilidade exclusiva das 

autoridades. Os cidadãos comuns podem ajudar a combater este crime, estando 

conscientes do problema e assegurando que a situação das vítimas não passe despercebida. 

Há muitas maneiras de ajudar a combater este crime e de alcançar bons resultados: 

• Mantenha-se alerta: se você vir algo que possa estar relacionado ao tráfico humano, 

notifique a polícia ou use a linha de ajuda da unidade local antitráfico, se disponível. 

As suspeitas podem surgir no local de trabalho ou na vida privada. Se você não tem 

certeza, é melhor estar errado do que deixar outra vítima permanecer escravizada. 

• Investigue: Descubra o que está sendo feito em sua comunidade, veja se você pode 

fazer algo a respeito e incentive seus amigos, família e vizinhos a se tornarem mais 

conscientes do crime. Muitas autoridades nacionais e organizações não 

governamentais estão envolvidas na luta contra o tráfico de pessoas. 

• Inteire-se: consulte as  Fichas de formação da AIC sobre o tráfico de pessoas que 

compartilhamos com você em 2018 e 2019 (AIC website em espanhol: 

Publicaciones/Documentos de formación/Documento n°29 em português PT). Lá 

você conhecerá a Campanha Coração Azul contra o tráfico humano, liderada pelo 

UNODC, e poderá visitar o site: www.unodc.org/blueheart. Esta iniciativa 

internacional funciona aumentando a consciência pública sobre a situação das 

vítimas e ganhando apoio político para processar os criminosos envolvidos no tráfico 

de pessoas.  

• Ajude a verificar as ofertas de trabalho: Muitas pessoas são atraídas por ofertas de 

empregos com altos benefícios e salários, incluindo viagens e mudança do país em 

que vivem. Em muitos casos, estes são métodos usados por criminosos para atrair 

as vítimas para situações de tráfico. 

• Use corretamente a Internet: É importante informar aos pais e jovens que 

acompanhamos em nossos serviços AIC sobre a questão do tráfico de pessoas e 

como as redes digitais são o espaço ideal utilizado pelas redes de tráfico para fazer 

contato com as vítimas. Em muitos casos, apenas com informações pessoais, eles 

conseguem recrutar crianças e adolescentes. Os pais devem ensinar a seus filhos 

como cuidar de sua imagem e como usar as redes digitais.  

• Redes sociais: Os traficantes muitas vezes parecem amigáveis nessas redes e 

começam a se interessar pela vida das vítimas potenciais 

 
Fontes: UNODC Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime; Programa de Treinamento AIC Julho de 

2018-Janeiro de 2019 Contrabando de Migrantes e Tráfico de Pessoas. 

https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/AIC-Reflexos-de-treinamento-Tr%c3%a1fico-de-pessoas-2018-completo-PORT.pdf
https://www.unodc.org/blueheart


 
 

 

 

 

 

 

Sem teto 
 

 

O que é os “Sem teto” 

 

A falta de moradia refere-se ao fenômeno social das pessoas que não têm um lugar decente 
para viver permanentemente, onde possam descansar, abrigar-se ou ter privacidade e 
sejam forçadas a viver ou nas ruas ou em abrigos temporários.  Os sem-teto também são 
chamados de “pessoas sem-teto”. 

Algumas das causas dos sem-teto são: migração, pobreza, desemprego, distúrbios mentais 
devido ao uso de drogas, violência doméstica, divórcio, ruptura de laços familiares, 
deficiências.  

Como consequência do desabrigo, os sem-teto podem às vezes se encontrar nas seguintes 
situações: 

• Sem comida: uma pessoa sem teto não tem nada para comer, depende da boa 
vontade de um vizinho, de uma sopa dos pobres ou de qualquer coisa que possa 
encontrar em um caixote do lixo. 

•  Sem calor social: um sem-teto não tem família para acolhê-los nem amigos para 
ajudá-los. Falta-lhe calor humano e isso os faz sentir-se mal e abandonados. 

• Sem autoestima: os sem-teto perdem sua autoconfiança e sua vontade de viver e 
se recuperar. 

• Sem direitos: uma pessoa sem teto não tem moradia, não tem emprego e muitas 
vezes não tem serviços sociais. 

• Sem uma morte digna: Um sem-teto morre na rua, sozinho, sem ninguém ao seu 
lado. Espero que alguém perceba, ligue para os serviços de emergência e pegue o 
corpo. 

 

 

  

“Não pode haver caridade se ela não 

for acompanhada pela justiça”  

- São Vicente de Paulo 



 
 

 

O que as pessoas sem teto enfrentam? 

 

Extrato do artigo “O drama dos sem-teto em nossos tempos”9: 

“Toda pessoa desde o nascimento tem direitos e dignidade. Entretanto, quando se sofre de 
desabrigo, muitas vezes se entra em um processo de desesperança. As pessoas nunca 
perdem sua dignidade, mas às vezes perdem sua capacidade de defendê-la. Muitos deles 
acumularam experiências traumáticas [...] que prejudicam seu estado psicológico e os 
afetam ao tomarem decisões em suas vidas. Além disso, durante esta jornada, as principais 
fontes de apoio, tais como recursos econômicos, familiares e amizades, se esgotam. 

Nestas circunstâncias, as esperanças das pessoas desaparecem quando veem que seus 
esforços não são suficientes para resolver os problemas que surgem e que estes, por sua 
vez, se tornam mais complexos, gerando mais sofrimento. Desta forma, a ‘motivação para 
a mudança’ está sendo substituída por uma mera ‘necessidade de adaptação para 
sobreviver’, criando a falsa ilusão de que eles não merecem mais. [...] 

Ao mesmo tempo, a rejeição da sociedade aos sem-teto contribui para a criação de ideias 

superficiais e às vezes incertas sobre o problema. Como resultado, os sem-teto enfrentam 

preconceitos, discriminação e perda de direitos.” 

 

São Vicente de Paulo, Santa Luísa de Marillac e os sem-teto  

 

Padre Michael Carroll CM em seu artigo “Sem-teto: nossa herança e nosso desafio” 
publicado no site Famvin10, menciona como São Vicente de Paulo, consciente do problema 
dos sem-teto na França, voltou-se para suas relações para encontrar uma solução para a 
situação. Aqui está um breve resumo: 

Em várias ocasiões, a Rainha Ana da Áustria destinou a São Vicente grandes somas de 
dinheiro para o estabelecimento das missões de sua Congregação. Uma delas foi em Sedan 
durante a terrível Guerra dos Trinta Anos. 

Em outras ocasiões, Vicente escolheu usar o dinheiro para construir 13 pequenas casas 
perto de São Lázaro, a casa mãe da Congregação da Missão. Essas casas foram alugadas às 
Senhoras da Caridade para abrigar crianças abandonadas. 

“No ‘Hospício do Nome de Jesus’ São Vicente, agora com 72 anos de idade, realizou 
programas de alívio maciço fornecendo sopa duas vezes ao dia para milhares de pessoas 
pobres e necessitadas e  alimentando milhares de outras nas casas das Filhas da Caridade. 
Organizou coletas, coletando 5-6.000 libras de carne, 2-3.000 ovos, e suprimentos de 
roupas e utensílios a cada semana. Abrigava os desalojados. [...] 

 
9 Partido por un mundo más justo (M+J), 2021: “El drama del sinhogarismo en estos tiempos” 
10 Michael Carroll, CM, 2022: “Sinhogarismo: nuestra herencia y nuestro desafío”. 

https://www.porunmundomasjusto.es/el-drama-del-sinhogarismo-en-estos-tiempos/
https://famvin.org/es/2022/09/26/sinhogarismo-nuestra-herencia-y-nuestro-desafio/


 
 

 

Embora a terminologia ‘mudança sistêmica’ não fosse familiar a Vicente e Luísa, ambos 

reconheceram, em um nível básico, que a educação e o treinamento profissional eram 

extremamente importantes para transformar a vida dos sem-teto e dos pobres. 

Vicente e Luísa de Marillac estavam profundamente comprometidos com a educação e a 

formação moral dos jovens que viviam nas ruas ou em condições precárias. Eles queriam 

que eles desenvolvessem as habilidades necessárias para conseguir um emprego. É por isso 

que, com o apoio de São Vicente, Santa Luísa fundou as ‘petites écoles’ (pequenas escolas) 

e fez da instrução dos jovens pobres uma das principais obras das primeiras Filhas da 

Caridade.” 

O Padre Robert Maloney CM comenta: “A falta de moradia foi um dos principais focos do 

trabalho caritativo de São Vicente: desde acolher crianças abandonadas por seus pais, até 

ajudar os desalojados pelo conflito na Lorena, passando pelo fornecimento de sopa a 

milhares de cidadãos mais pobres de Paris. Em muitos aspectos, as iniciativas de São Vicente 

foram centrais para estabelecer os princípios de caridade estruturada e bem gerenciada 

que conhecemos hoje. Também foram centrais os valores que sustentaram este trabalho: 

São Vicente exigia diligência e responsabilidade daqueles que cuidavam dos pobres sob sua 

guarda”11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
11 Robert Maloney, CM, 2018: “San Vicente y las personas sin hogar”. 

https://vfhomelessalliance.org/es/blog/2018/06/15/san-vicente-y-las-personas-sin-hogar-robert-maloney-cm/


 
 

 

Ações da AIC com as pessoas migrantes, 

Vítimas do tráfico e/ou sem teto  
 

Vários grupos de voluntárias da rede AIC acompanham migrantes, vítimas de tráfico e/ou 

sem teto.    

Em seus serviços, eles realizam ações destinadas a atender suas necessidades em uma 

ampla gama de áreas: 

• Nutrição  

- Serviço de café da manhã, almoço e/ou jantar  

- Distribuição de alimentos e refeições  

- Horta social 

• Saúde e higiene 

- Acesso a banhos e lavandeiras 

- Distribuição de artigos de higiene 

- Assistência médica e enfermaria 

- Distribuição de medicamentos  

- Acompanhamento emocional  

- Distribuição de colchões e cobertores 

- Desde o início da pandemia: Fornecimento de máscaras e outras protecões, 

testes e vacinação  contra Covid 

• Alojamentos (temporários ou definitivos) 

• Educação  

- Ensino do idioma do país (cursos para estrangeiros) 

- Conversas educacionais sobre vários assuntos 

- Apoio e classes de reforço escolar  

- Oficinas de treinamento profissional  

• Orientação sócio-ocupacional  

• Fortalecimento dos vínculos sociais: 

- Atividades recreativas para crianças 

- Reconexão com as famílias 

- Atividades esportivas e de lazer  

- Excursões  

• Segurança:  Apoio integral às vítimas de violência e/ou tráfico de pessoal  

• Serviço de armazenagem de bagagens 

 
  



 
 

 

    
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

  Oficinas de capacitação ocupacional para migrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hortas comunitárias com pessoas migrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Alojamento e alimentação para pessoas sem teto,  após a destruição  de suas casas   

 
 

 
 

AIC Colômbia AIC Itália 

AIC Nigéria AIC Itália 

AIC Madagáscar AIC Colômbia 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Atividades recreativas com crianças migrantes          Distribuição de alimento 
 para pessoas sem teto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 Café da manhã para pessoas sem teto        Comidas para pessoas migrantes 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Alojamento para pessoas migrantes    Centro de dia para mulheres desabrigadas 

 
  

AIC Ucrânia AIC Ucrânia AIC Polónia 

AIC França AIC Espanha 

AIC Itália AIC Ucrânia 



 
 

 

 
 

 Perguntas para reflexão sobre os 3 temas dessa ficha de Formação 
 

Sobre as migrações   

1. Quais são os problemas mais graves nos lugares de origem que a migração reflete 
(máximo três)? 

2. Quais são os benefícios que a migração traz para os locais de destino (máximo 
três)? 

3. Quais são os principais traumas sofridos pelos migrantes durante o trânsito dos 
lugares de origem para os lugares de destino? (Máximo três) 

4. Quais são as principais ações da AIC com os migrantes (máximo três)? 

Sobre o tráfico de pessoas  

1. Quais são os efeitos mais graves do tráfico para as vítimas e suas famílias? (Máximo 
de três) 

2. Que apelos o tráfico de pessoas faz ao nosso compromisso humano, cristão e           
vicentino? (Máximo três) 

3. Quais são as principais ações da AIC contra o tráfico e em favor das vítimas?         
(Máximo quatro) 

 Sobre os sem teto 

1. Que problemas os sem-teto refletem e produzem em nossos contextos sociais? 
(Máximo quatro) 

2. Quais atividades típicas dos Fundadores ainda hoje são válidas para os sem-teto?  
(Máximo três) 

3. Quais foram as principais realizações e as principais dificuldades na implementação   
da “Campanha das 13 Casas”? (Máximo quatro) 

4. Quais são as principais ações da AIC em favor das pessoas e famílias afetadas pelo   
desabrigo? (Máximo três) 

Em geral  

1. Quais dos efeitos da pandemia tiveram um impacto direto sobre a migração, o 
tráfico e os sem-teto? (máximo de seis) 

2. Que ligações são identificadas entre Migração, Tráfico e Sem-teto? (Máximo Seis) 
 
 


