
Com o apoio de

Dados atualizados em 27/08/2021

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), está 
gerenciando o espaço de acolhimento institucional para refugiados e migrantes indígenas 
venezuelanos, localizado na rodovia do Tapanã. 

Em coordenação com a FUNPAPA, o ACNUR, Agência da ONU para Refugiados e a 
organização parceira Aldeias Infantis realizaram um exercício de verificação no abrigo 
nos dias 25 e 26 de agosto de 2021. O exercício foi realizado utilizando o sistema de 
registro do ACNUR, o ProGres, bem como o sistema biométrico do ACNUR, o BIMS. O 
sistema é utilizado em diversas localidades do Brasil, principalmente no norte, nos 
estados de Roraima e Amazonas. Antes do exercício foi realizada uma análise de todos 
os 165 individuos atualmente acolhidos pela FUNPAPA para verificar quais já haviam 
sido registrados no ProGres no momento de sua chegada ao Brasil. Portanto, o exercício 
teve como objetivo atualizar informações de perfis já inseridos no sistema e realizar o 
registro inicial daqueles que ainda não estavam cadastrados. Entre os 165 indivíduos 
atualmente acolhidos, o ACNUR e a Aldeias Infantis atualizaram ou registraram os perfis 
de 150 deles. As 15 pessoas restantes não estavam presentes durante o exercício por 
diferentes razões, principalmente por motivos de trabalho. No entanto, a Aldeais Infantis 
estará responsável por manter os perfis atualizados no ProGres e registrar no sistema as 
pessoas recém-chegadas. O registro do ACNUR trata-se de um cadastro detalhado e 
abrangente, com dados coletados de cada membro das familias, incluindo dados 
biométricos. Esta atividade busca facilitar a gestão de casos por parte das equipes que 
atuam diretamente com esta população, em especial as equipes de proteção. É 
importante notar que este relatório não substitui fontes oficiais do governo sobre dados 
populacionais no Brasil.

Fonte dos dados: Sistema de registro proGres

A fonte de dados desse painel é o sistema de registro global do ACNUR, proGres, onde estão 
registrados todas as pessoas apoiiadas pelo ACNUR e parceiros implementadores no Brasil.

Contato: torrescv@unhcr.org

Exercício de Verificação abrigo municipal de Belém

mailto:torrescv@unhcr.org
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Pessoas registradas

Pessoas registradas por sexo e faixa etária
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Status legal das Pessoas de Interesse
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Solicitante de Refúgio

Outras Pessoas de Interesse

Refugiado

Brasileiro

Nacionalidade

96,00%
Brazil

Venezuela

Etnia

100,00%Warao

Entre os indivíduos cadastrados, 6 são crianças nascidas 
no Brasil e com nacionalidade brasileira.

150 Pessoas registradas

38 Grupos familiares

Média de pessoas 
por familia3,9

Crianças entre 0 e 17 anos

Adultos entre 18 e 59 anos

Idosos acima de 60 anos

Registro individual - Perfil demográfico, Status legal, Etnia, Nacionalidade
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Necessidades específicas das Pessoas de Interesse
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Criança em Risco

Necessidades de proteção legal e física específicas

Problemas de Saúde

Crianças desacompanhas ou separadas

Idosos em Risco

Mulher em Risco

Pais ou Mães Solteiros

Violência Baseada em Sexo e Gênero

Necessidades específicas

Nível educacional mais alto das Pessoas de Interesse

Sem educação formal
3º série - 4º ano
1º série - 2º ano
5º série - 6º ano
6º série - 7º ano
2º série - 3º ano

3º ano
7º série - 8º ano
4º série - 5º ano
8º série - 9º ano

Jardim de infância
Ensino técnico ou vocacional
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2º ano

Nível superior
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56 Indivíduos com pelo menos uma necessidade especifíca

O ACNUR reconhece que alguns indivíduos ou grupos de pessoas em situação de deslocamento forçado possuem 
necessidades específicas de proteção pois enfrentam maiores riscos devido a suas características individuais ou a fatores 
mais amplos no ambiente de proteção. Essas pessoas enfrentam barreiras específicas a depender de critérios de idade, 
gênero e diversidade, além de outros fatores que as impedem de desfrutar plenamente de seus direitos e as tornam mais 
suscetíveis a exploração, abuso e outras violações. A condição indígena desempenha um papel crítico na definição das 
necessidades e capacidades de uma pessoa no contexto do deslocamento forçado.

Os indivíduos indígenas podem enfrentar riscos e desafios distintos devido a considerações étnicas, linguísticas ou 
culturais, dando origem a necessidades específicas de proteção que requerem atenção diferenciada A identificação 
oportuna e de forma continuada de indivíduos com necesidades específicas é crucial para para garantir resposta e suporte 
adequados a esses casos.

É importante notar que o número total de indivíduos com necessidades específicas de proteção não é similar ao número total 
de necessidades específicas, visto que o mesmo indivíduo pode ter múltiplas necessidades específicas.

Educação

Perfil laboral

Registro Individual - Necessidades Específicas, Nível educacional e Experiência profissional

Top 3 experiências laborais mais comuns*
1º Artesã/o
2º Agricultor
3º Profissional de educação

*As experiências laborais mais comuns se referem as experiências das pessoas maiores de 
idade e que não são estudantes
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Os locais de origem na Venezuela indicam a 
região de onde as Pessoas de Interesse 
saem para o Brasil;

As rotas representadas no mapa indicam os 4 
destinos principais onde as Pessoas de 
Interesse viveram antes de seguirem para 
Belém. Os caminhos por onde as pessoas 
transitaram na viagem até chegar em Belém 
não estão representados no mapa;

Daqueles que informaram o ponto de entrada 
no Brasil, todos entraram no país pelo ponto 
de entrada formal em Pacaraima.

Registro Individual - principais pontos de entrada e moradia


