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O Estado de São Paulo é a 36ª maior economia do mundo 
e a 2ª maior economia da América do Sul, ficando somente 
atrás do Brasil. Ciente de tamanha desenvoltura econômica, 
o governo estadual se tornou um verdadeiro player global 
e conseguiu colocar a política internacional ao serviço da 
população.

Vivemos em um mundo que, nas últimas décadas, tem passado por um processo de 

complexificação bastante abrangente. Refletindo uma sociedade mais plural e a 

maior valorização da diversidade, diferentes atores adquirem influência mundial. 

Apresentação
2ª maior 
economia da 
América 
do Sul

36º
maior economia   
      do mundo
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Institucionalização,  
internacionalização e informação 
estes são os três pilares da política implementada logo no início do primeiro mandato. 

Guiada por dois objetivos centrais - tornar São Paulo um player global reconhecido pelos 

seus pares e assegurar que a ação internacional impacte diretamente a população -esta 

política é hoje conhecida como “modelo internacional de São Paulo”. 

São Paulo segue o princípio “in foro interno foro externo”, ou seja, o governo tem 

capacidade de atuação no exterior nas áreas em que detém competências internas. 

Nesse sentido, a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais, assim como 

todas as secretarias estaduais, empresas, autarquias e fundações públicas buscam 

incansavelmente atrair recursos e boas práticas, em uma diplomacia pragmática, 

direcionada. São ações internacionais com impacto local. 

As relações internacionais abrem as portas aos estados federados, que injetam 

novo dinamismo na complexa rede global. A participação local tem o potencial de 

tornar a política externa brasileira, capitaneada pelo Ministério de Relações Exteriores, 

mais democrática, inclusiva e transparente, com maior abertura para a sociedade civil. 

A diplomacia subnacional não procura representar interesses gerais ou ser abrangente em 

sua cobertura, papel que cabe ao governo federal. Os estados federados não têm governos 

soberanos capazes de estabelecer sua definição do “interesse nacional”. Mesmo assim são 

entidades complexas contendo uma multiplicidade de grupos que podem compartilhar 

interesses comuns em diversas áreas e questões específicas da região. O espírito federalista 

da Constituição de 1988 criou oportunidades para que São Paulo desenvolvesse uma 

atuação internacional centrada na projeção dos seus interesses específicos. 

A atuação internacional do Estado de São Paulo é realizada em harmonia com o modelo 

constitucional e federativo brasileiro e pautada, como Estado da federação, pela observância 

dos princípios que regem a política externa brasileira e as relações diplomáticas do Brasil. 

Essa inserção internacional é um instrumento indispensável ao crescimento econômico e ao 

desenvolvimento humano do Estado e do País.
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A atuação da 
Assessoria 
Especial para 
Assuntos 
Internacional 
tem como base 
três pilares:

Institucionalização 

Adoção de instrumentos 

jurídicos e organizacionais 

e identificação de recursos 

humanos e orçamentários, 

que permitam a execução 

de uma política de estado 

de relações internacionais 

com metas a longo prazo, 

conduzida por todas as 

secretarias estaduais.

Internacionalização
 
Elevação da participação 

e do reconhecimento 

de São Paulo no cenário 

internacional por intermédio 

da adoção de um número 

crescente de programas 

e projetos de cooperação 

internacional e da 

organização de missões ao 

exterior, contribuindo, dessa 

forma, para a projeção 

internacional do Brasil.

Informação 

Democratização do acesso 

no exterior a informações 

sobre o Estado de São Paulo 

através de várias ferramentas 

de comunicação.



8 9

Institucional

A Assessoria Especial para  
Assuntos Internacionais 

A Assessoria Especial para Assuntos Internacionais é órgão 
lotado no gabinete do governador. Coordena as relações 
internacionais do governo de São Paulo, que são executadas em 
rede por vários órgãos e entidades governamentais – secretarias 
estaduais, empresas, autarquias e fundações públicas. 

2.1 - ATRIBUIÇÕES

I - analisar a evolução política internacional e eventos mais significativos 

e a evolução econômica de países e grupos regionais relevantes;

II - obter informações junto ao Ministério das Relações Exteriores sobre 

relações bilaterais e negociações multilaterais em curso;

III - preparar subsídios para palestras e apresentações internacionais a 

serem proferidas pelo Governador do Estado e pelo Vice-Governador;

IV - contribuir na preparação de programas de visitas de autoridades e 

delegações estrangeiras ao Estado de São Paulo;
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2.2 – OBJETIVOS

São Objetivos Gerais do Governo do Estado de São Paulo,  
nas Relações Internacionais:

Promover o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo, 

harmonizando seus pilares econômico, social e ambiental e 

garantindo o bem-estar das futuras gerações.

Elevar o nível de participação do Estado de São Paulo no contexto 

da intensificação do papel regional e global do Brasil.

Contribuir para a governança democrática e o desenvolvimento 

de parcerias entre os povos

V - assessorar o Governador do Estado e o Vice-Governador na recepção 

de delegações estrangeiras;

VI - promover a interlocução entre os órgãos do Governo do Estado 

de São Paulo e os seus homólogos estrangeiros por intermédio da 

Embaixada do Brasil no respectivo país;

VII - organizar programas de visitas do Governador do Estado e do 

Vice-Governador ao exterior;

VIII - sugerir, em coordenação com as respectivas áreas substantivas, 

programas de atividades internacionais do Estado de São Paulo, 

inclusive para atração de investimentos e promoção das exportações;

IX - contribuir na organização das atividades internacionais do Estado 

de São Paulo no exterior em coordenação com as respectivas áreas 

substantivas;

X - colaborar na organização de seminários internacionais em São Paulo 

que tenham a participação do Governo Estadual;

XI - iniciar interlocução com organismos multilaterais para negociar 

programas de cooperação em função dos interesses definidos pela 

respectiva área substantiva;

XII - receber diplomatas e delegações estrangeiras.

1
2
3
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2.3 – DADOS SOBRE  
SÃO PAULO

Como governo subnacional, o 

Governo do Estado de São Paulo 

tem participação em relevantes 

redes de governos. Essas estruturas 

promovem a cooperação multilateral, nas 

quais participam governos locais (cidades e 

estados). 

A organização Cúpula de Líderes Regionais, criada em 2002, e 

composta por 7 governos estatais, tem como objetivo estreitar as 

relações políticas, econômicas e culturais entre seus membros. É ponto de 

referência na discussão e disseminação de políticas de desenvolvimento 

sustentável, incentivo à inovação tecnológica, educação, saúde, meio 

ambiente, entre outros assuntos. Desde sua fundação, já foram adotados 

dezenas de programas e projetos de cooperação entre seus membros. 

Entre os participantes incluem-se: Baviera (Alemanha), Alta Áustria 

(Áustria), Quebec (Canadá), São Paulo (Brasil), Shandong (China), 

Geórgia (Estados Unidos) e Província do Cabo Ocidental (África do Sul). 

Estão representados 180 

milhões de habitantes em cinco 

continentes e juntos as regiões 

têm um PIB de US$3,3 trilhões, 

em dados de 2016. A rede 

foi fundada pelas regiões da 

Baviera, Québec e Alta Áustria 

que mantêm, desde 1999, um 

diálogo regular sobre o papel 

dos estados, regiões, e províncias 

nas relações internacionais. O 

Estado de São Paulo passou a 

integrar este grupo em 2005.

     de habitantes em 
cinco continentes

180 mi
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A Cúpula de Líderes Regionais, que acontece a cada 2 anos, é centrada em temas específicos. 

Em 2012, o Estado de São Paulo sediou a 6ª Cúpula sob o tema “Energia Sustentável e 

Desenvolvimento”. Na ocasião, o governador Geraldo Alckmin assinou termo para que as 

universidades, indústrias e institutos de pesquisa desenvolvessem produtos para aumentar 

a utilização de fontes de energia limpa e renovável. O compromisso fez parte da declaração 

final da Cúpula, sediada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Entre os dias 14 a 15 de julho de 2016 foi organizada a oitava edição da Cúpula 

de Líderes Regionais (Regional Leaders), em Munique, no estado da Baviera, 

na Alemanha. O evento bienal teve como tema “Digitalização e Inovação”. 

Participaram da Cúpula, as delegações dos governos membros. O vice-

governador também se reuniu separadamente com os representantes de cada 

estado para tratar de pautas nas áreas de ciências e tecnologia, desenvolvimento 

econômico, energia, investimentos, cultura, biodiversidade, entre outros.

A 9ª Cúpula dos Líderes Regionais foi realizada entre os dias 16 e 18 de maio de 2018 

em Quebec, no Canadá. Com o “Transição de Energia: Rumo a uma Economia de 

Baixo Carbono”, teve a participação do Secretário do Meio Ambiente, representando o 

Governo do Estado de São Paulo. Foi assinada declaração conjunta na qual os governos 

se comprometem a trabalhar juntos em projetos para ampliar as relações comerciais e 

institucionais com o objetivo da transição para uma economia de baixo carbono.

Em maio de 2015, o governo do Estado de São Paulo esteve presente no Congresso Anual 

de Metropolis realizado em Buenos Aires. O encontro, que reúne políticos e especialistas 

urbanos mundiais, tinha como objetivo discutir propostas para os desafios das grandes 

metrópoles. São Paulo esteve representada pelo secretário executivo do programa paulista 

de Parceria Público Privada (PPP) da Habitação, João Otaviano, e pelo secretário chefe da 

Casa Civil, Edson Aparecido. Otaviano apresentou a primeira PPP para a construção de 

moradias populares, para a construção de 3.683 casas na Barra Funda, região central da 

capital paulista.

A Rede de Áreas Metropolitanas das Américas (Rama) foi criada em novembro de 2014, 

em Montreal, no Canadá. O primeiro encontro oficial foi realizado em fevereiro de 2015 

em São Paulo, onde foram produzidos três documentos temáticos - sobre planejamento, 

financiamento e governança - que constituirão os primeiros insumos para a Rama e ajudarão 

a definir a metodologia de trabalho da Rede e a data do evento seguinte, na Colômbia. São 

Paulo é representada na Rede pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 

(Emplasa). Os representantes das RMs de quatro países participantes, além do 

Brasil, realizaram uma visita técnica ao Centro de Controle Operacional do 

Metrô, em São Paulo. A organização do evento, realizado pela Emplasa 

- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, contou com a 

participação da AEAI.
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São Paulo sediou, em março de 2018, a 13ª edição do Fórum Econômico Mundial 

Latino-Americano. Foi criado um grupo de trabalho com representantes de 

instituições relevantes para coordenar, apoiar e implementar os preparativos para a 

realização do evento, que não acontecia no Brasil desde 2011, quando teve a cidade 

do Rio de Janeiro como sede. A última vez que São Paulo sediou o Fórum foi na 

edição de 2006, a partir da qual passou a ser um encontro anual.

No plenário de abertura, o Governador Alckmin reforçou a importância dos 

investimentos em educação para acelerar o desenvolvimento brasileiro. O debate 

contou com a participação do ex-jogador de futebol Pelé, o presidente do Brasil 

Michel Temer, o prefeito de São Paulo João Doria, e o presidente-executivo do 

Fórum Econômico Mundial Klaus Schwab.

Com o tema “América Latina no Ponto de Inflexão: Criando uma Nova Narrativa”, os 

painéis desta edição contaram com mais de 700 participantes. O evento tinha como objetivo 

estabelecer um novo contexto, baseado na riqueza de recursos humanos e naturais que a região 

apresenta, com o foco principal em liderança responsável e no bem-estar da população. Foram 

ainda abordados a tecnologia e inovação, que serão fatores importantes para a modernização 

das economias regionais, o aumento da produtividade e o progresso econômico para todos.

O evento também contou com as participações de Isabel Saint Malo de Alvarado, vice-presidente 

do Panamá, Jorge Faurie, ministro de Relações Exteriores da Argentina, Cármen Lúcia Antunes 

Rocha, presidente do Supremo Tribunal Federal, e Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, 

além de outras autoridades da região.

A AEAI, em parceria com a IntegRI SP (Integração dos Cursos de Relações Internacionais 

de São Paulo) selecionou uma equipe de estudantes universitários de São Paulo para trabalhar 

na organização do evento, para trazer aos convidados do WEF o melhor atendimento, com 

qualidade, atenção, respeito e responsabilidade.

O fundador e presidente-executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus  Schwab, anunciou a 

intenção de realizar um encontro regional a cada dois anos na capital paulista e transformar São 

Paulo em uma Davos da América Latina.

13º             Fórum 
                Econômico Mundial 
para a América Latina
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2.4 – CONSELHO CONSULTIVO

O governador Geraldo Alckmin assinou, em 4 de julho de 2017, o decreto número 62673/2017, 

que instituiu o Conselho Consultivo de Relações Internacionais. De acordo com o decreto, são 

três as atribuições do CCRI:

  Informar o governo do Estado sobre as principais 
tendências nas relações internacionais;

  Formular recomendações sobre o posicionamento 
do Estado no exterior, com o objetivo de conciliar 
suas ações com os objetivos da Política Externa 
Brasileira; 

  Propor estratégias para o Estado paulista na 
área internacional até 2030.

Fazem parte do Conselho o Governador, o Vice-Governador, o Secretário-Chefe da Casa Civil, 

o Assessor Especial para Assuntos Internacionais, o representante da Investe SP e a chefia do 

escritório do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo. Compõem também o conselho 

representantes acadêmicos e representantes do setor privado e do poder público. Para a 

atual gestão, foram convidados o ex-embaixador 

Rubens Barbosa, o co-presidente do Conselho de 

Administração da Natura Pedro Luiz Barreiros Passos, o 

economista Roberto Giannetti da Fonseca e os acadêmicos 

Rubens Ricupero e José Augusto Guilhon Albuquerque.

A primeira reunião dos integrantes do conselho ocorreu em 26 de 

setembro de 2017. Nos encontros realizados desde então, discute-se temas 

como a atração de investimentos e tecnologia, as parcerias público-privadas, 

programas de concessões, bem como a organização da edição latino-americana do 

Fórum Econômico Mundial.



Visitas oficiais
A projeção de São Paulo e o seu reconhecimento no cenário 
internacional se refletem não apenas no número crescente de 
acordos de cooperação internacional, mas também pela vinda 
de missões de alto nível do exterior. Tudo isso colabora para 
uma maior promoção dos interesses do Estado no mundo.

Sua Santidade Patriarca Kirill 
I de Moscou, Primaz da Igreja 
Ortodoxa Russa

Príncipe Albert II de MônacoPresidente da Bulgária  
Rosen Plevneliev 

Presidente da Armênia  
Serzh Sargsyan

Ministra da Educação e  
Cultura da Finlândia Sanni Grahn 
Laasonen

2016

21

Governador da Província de 
Luanda, Angola General Francisco 
Higino Carneiro



Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação 
Internacional dos Emirados 
Árabes Unidos Abdullah bin 
Zayed bin Sultan Al Nahyan

Presidente do parlamento alemão 
Norbert Lammert

Ministro dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal 
Augusto Santos Silva

Rei Carl XVI Gustaf da Suécia e 
Rainha Sílvia da Suécia Primeiro-ministro de 

Portugal António Costa

Presidente da Hungria 
János Áder 

2017
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Presidente da República do 
Paraguai Horacio Cartes

Governador da província de 
Fukushima Masao Uchibori Presidente da Croácia 

Kolinda Graber-Kitarovic

Presidente do Chile 
Michelle Bachelet

Presidente da Espanha Mariano 
Rajoy

2018
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Cooperação 
Internacional    Entre 2015 e 

2018, o Governo 
do Estado de São 

Paulo celebrou 
28 acordos 

com parceiros 
internacionais.

Canadá

Estados Unidos

Colômbia

Alemanha

Reino Unido

México

Itália

França

Rússia

Japão

Austrália

Portugal

Chile
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Objetivos de  
      Desenvolvimento 
  Sustentável – ODS

Adotados em setembro de 2015, após negociações entre os países, os 
ODS deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação 
internacional nos próximos quinze anos, sucedendo e atualizando os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). O acordo contempla 
17 Objetivos e 169 metas, envolvendo temáticas diversificadas, como 
erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, 
educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, 
água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, 
mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável 
dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico 
inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança, e meios de 
implementação.

29
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O trabalho da AEAI, no âmbito dos ODS, está dividido 
em três pilares:

COORDENAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO NO GOVERNO

No dia 27 de junho de 2016, por meio do decreto número 62.063, foi criado o GTI, 

para implementação dos ODS. O GTI é responsável por coordenar a implementação 

subnacional dos ODS, por meio de iniciativas e conhecimento relacionado aos ODS, 

monitorando e avaliando resultados, entre outros objetivos. Todas as secretarias 

estaduais fazem parte do grupo, coordenado pela AEAI.

EDUCAÇÃO

A conscientização para os ODS em escolas da rede pública estadual é coordenada pela 

Secretaria de Educação com objetivo de elaborar projetos como concursos de redação, 

por exemplo, que envolvam crianças e jovens no tema.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A AEAI entende a importância de alinhar programas e projetos do estado 

com a agenda internacional. Por isso, a Fundação a SEADE analisa e adapta 

os programas do estado (Planos Plurianuais) no contexto dos ODS.

O governo do Estado de São Paulo assinou documento para a criação 
GTI, grupo que vai trabalhar as bases de implementação dos ODS. 

O documento foi assinado por representantes da Casa Civil, da Secretaria do Meio Ambiente 

e de Desenvolvimento Social, o embaixador da ONU no Brasil, e a representante do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Com o grupo de trabalho do governo 

estadual, São Paulo assume uma agenda própria e que reconhece as especificidades da região. 

Os governos estaduais e municipais são fundamentais para a implementação dos ODS por 

estarem mais próximos do cidadão, e são indispensáveis para a agenda e a capacidade de 

trabalho entre as secretarias com a finalidade de fomentar o desenvolvimento. Com essa 

iniciativa São Paulo reforça sua liderança no tema.

  Comissão Estadual para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável

  O decreto 62.792 que criou a Comissão Estadual foi 
assinado pelo governador Márcio França em 09 de 
novembro de 2018. Formada por 16 representantes 
do setor público, privado e sociedade paulista, a 
Comissão tem como meta principal monitorar a 
implementação dos objetivos globais no estado.
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Governo do Estado de SP reúne  
23 secretarias para cumprimento dos  

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

ODS Lab

Em março de 2018 a ONG Agenda Pública, em 

parceria com a AEAI, propôs a criação de um laboratório que utilizasse 

a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para refletir 

e sugerir caminhos para solucionar questões de interesse público. Neste 

ODS Lab foi apresentado o material “Desafios e Oportunidades da Inserção 
Econômica de Refugiados no Estado de São Paulo”. Membros das secretarias da 

Justiça e Defesa da Cidadania, da Cultura, do Emprego e Relações do Trabalho do Estado 

de São Paulo e organizações da sociedade civil como Migraflix, o Centro de Direitos 

Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), a Presença da América Latina (PAL), o 

“Estou Refugiado”, Projeto de Promoção dos Direitos de Migrantes (ProMigra/USP) e 

o Núcleo de Estudos de População (NEPO/Unicamp) se reuniram em um workshop para 

discutir formas de acolher e integrar refugiados no referido estado. 

Do encontro resultou a formação de uma comissão, que iniciou o mapeamento de 

serviços existentes no estado destinados ao atendimento da população de migrantes 

e refugiados. A ideia inicial de fazer um fluxograma ou um mapa de acolhimento e 

integração dos refugiados no Estado deu origem ao portal online Guia do Refugiado 

((www.guiadorefugiado.sp.gov.br).
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Workshop com Maurício de Sousa e crianças 
da creche do Palácio dos Bandeirantes.
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8º Fórum Mundial da Água
Workshop Estadual de GTI

Grupo de Trabalho  
Intersecretarial para ODS
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•  Promover a implementação dos direitos humanos no âmbito dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, respeitando 

o conceito mais importante da Agenda 2030: Não deixar ninguém para trás.

A programação intitulada “O mundo que queremos”, com apoio da Secretaria 

estadual da Cultura, foi composta por sete eventos realizados nos museus do governo 

do estado como o Museu da Imagem e do Som (MIS), a Pinacoteca do Estado de São 

Paulo, o Museu da Imigração, o Museu da Diversidade Sexual, Museu AfroBrasil, 

Memorial da América Latina e nos auditórios das Secretarias da Educação e do 

Desenvolvimento Social.

DIREITOS HUMANOS E AJUDA HUMANITÁRIA

O mundo que queremos
 

Em função do aniversário de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, uma série de parceiros internacionais entrou em contato com a AEAI para a promoção 

de eventos e ações de impacto social em datas internacionais comemorativas. De modo a 

direcionar essas ações e eventos para as necessidades do Estado de São Paulo, e de modo a 

garantir um planejamento anual coerente, para captação de recursos, a AEAI lançou a agenda 

de direitos humanos O MUNDO QUE QUEREMOS.

A agenda está sendo realizada em parceria com o Pacto Global da ONU. Com ações 

e eventos ao longo do ano, a agenda tem por objetivo:

•  Gerar conscientização, por meio de debates, palestras, comunicações em mídias sociais, 

programas e intercâmbio cultural, sobre a importância da inclusão de direitos humanos como 

base transversal em políticas públicas e privadas;

•  Promover debate e diálogo entre organizações e minorias de diferentes grupos;

•  Promover ações e programas com impacto positivo contínuo, para além de 2018;

•  Registrar as ações, debates e programas com uma perspectiva nova e participativa da 

população, para que estes tenham continuidade em próximas gestões públicas;
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As ações foram estruturadas nas 
seguintes temáticas:

  #SmashTheGlass – Igualdade de Gênero, no marco do Dia Internacional da 
Mulher (8 de março) – Pinacoteca.

  Abolição: 130 anos depois – Igualdade Racial e Trabalho Decente, no marco 
dos 130 anos da Abolição da Escravidão (13 de maio) – Museu Afro Brasil 

  Transdocumenta – Diversidade Sexual, no marco do Dia Internacional do Orgulho 
LGBT (28 de julho) – RedBull Station e museus do estado.

  Festival de Culturas Indígenas – Proteção dos Povos Indígenas e Valorização 
de sua Cultura, no marco do Dia Internacional dos Povos Indígenas (9 de agosto) 
– Memorial da América Latina 

  Semana Pela Paz – Integração de migrantes e refugiados, Jornalismo pela Paz, 
Combate de Discurso de ódio, Empregabilidade para Grupos Minorizados – 
Casa das Rosas, Secretaria do Desenvolvimento Social, Secretaria da Educação 
e Auditório da FAAP ( de 16 a 21 de setembro) 

  70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos – TEDx no Theatro 
São Pedro (10 de dezembro)
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Seminário Abolição 130 anos depois: 
a Lei e o exercício da lei

Sempre com entrada gratuita, o objetivo de cada uma das ações era envolver 

integrantes da sociedade civil, representantes do governo e empresas, comunidade 

acadêmica e lideranças estrangeiras para o debate de pautas polêmicas como 

o assédio sexual, as cotas raciais, a homofobia, a causa de refugiados e 

imigrantes, entre outras que tratam os artigos da Declaração Universal 

estabelecidos como direitos fundamentais e ainda violados pelo 

mundo afora.
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Preciso dizer que te amo 
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#SmashTheGlass 

Semana Pela Paz

Festival de Cultura Indígena
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TRANSdocumenta Serviços para refugiados

O governo paulista possui várias ações que atendem 

refugiados. A Casa de Passagem Terra Nova, 

gerenciada pela Secretaria de Desenvolvimento 

Social, recebe migrantes, vítimas de tráfico de 

pessoas ou solicitantes de refúgio. No CIC (Centro de 

Integração da Cidadania) do Imigrante, da Secretaria 

da Justiça, inaugurado em dezembro de 2014, 

estão concentrados serviços para o acolhimento e 

regularização dos imigrantes que chegam ao Estado 

em situação vulnerável. 

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento 

Social do Estado de São Paulo participaram da 

mesa redonda “Diálogo sobre Solidariedade, 
Convivência e Integração de Refugiados em São 
Paulo”, realizada em junho de 2015, no Centro Cultural de São Paulo (Espaço Oficinas). O evento 

foi promovido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e reuniu 

refugiados, representantes do Poder Público e da sociedade civil para discutir e propor soluções 

aos desafios de integração desta população na maior cidade da América Latina. Foram anunciados 

dados recentes sobre o perfil do refúgio em São Paulo, no Brasil e no mundo e também as ações 

feitas pelo Poder Público no acolhimento e integração destes refugiados. 
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O Governo do Estado de São Paulo comemorou, em outubro 

de 2015, o primeiro aniversário de funcionamento da Casa de 

Passagem “Terra Nova”, equipamento estadual coordenado 

pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social que atende 

refugiados e vítimas de tráfico de pessoas. Durante o evento o 

público pôde ouvir depoimentos e também assistir a um desfile 

de moda africana promovido pelas próprias refugiadas. Em seu 

primeiro ano de funcionamento, a Casa acolheu 144 pessoas. 

As famílias com filhos de até 18 anos têm atendimento prioritário. 

O local conta com 10 quartos com banheiros internos, área de 

convivência, brinquedoteca, refeitório, lavanderia, copa e salas 

de atendimento individualizado. Além disso, oferece apoio social, 

psicológico e jurídico, atividades de convivência 

e ocupacionais, orientação profissional, 

atividades culturais, oficina de idioma (língua 

portuguesa), auxílio para inclusão produtiva e 

encaminhamentos a redes de políticas públicas 

necessárias ao empoderamento e fortalecimento 

dos usuários e da garantia de seus direitos.
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Somos Todos Imigrantes

Uma ação da Assessoria Internacional e Secretaria da Cultura promoveu a mostra Somos Todos 
Imigrantes do fotógrafo e psicólogo Chico Max, em dezembro de 2015. A exposição teve estreia 

no Museu da Imagem e do Som (MIS) e foi apresentada  em outros equipamentos do estado como 

Palácio dos Bandeirantes e estação Luz do Metrô.

Composta por 19 imagens de homens, mulheres e crianças, a exposição, segundo o fotógrafo, 

pretendeu retratar os imigrantes e refugiados de forma humanizada e dignificante.

A exposição contou ainda com o apoio da Missão Paz, instituição de referência no atendimento a 

migrantes em São Paulo.

Durante o evento de abertura no MIS, aconteceram dois debates vinculados à exposição. O primeiro 

com o professor Clóvis de Barros Filho sobre o acolhimento de imigrantes e refugiados. Em seguida, 

o fotógrafo e o padre Paola Parise, que dirige a Missão Paz, fizeram um bate-papo com o público 

presente e alguns dos imigrantes retratados na mostra. 
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Guia do Imigrante

A Assessoria Especial para Assuntos Internacionais com a colaboração da Secretaria da Justiça, 

sociedade civil, organizações não governamentais e da academia elaborou a plataforma online 

Guia do Imigrante.

Durante um ano, foi realizada uma série de entrevistas com imigrantes e refugiados, além de 

consultas a organizações que prestam atendimento a essas populações para o desenvolvimento 

do portal.

O Guia do Imigrante (www.guiadoimigrante.sp.gov.br) divulga ações e serviços fundamentais 

para a completa inserção social do migrante e refugiado que chega ao estado paulista, entre eles:

•  Documentação (protocolo de solicitação de refúgio, naturalização, carteira de trabalho e 

previdência social, cadastro de pessoa física, carteira de registro nacional migratório, carteira 

nacional de habilitação, cartão SUS - Sistema Único de Saúde, revalidação de diploma)

• Hospedagem (locais que oferecem acolhida e acomodação)

• Assistência básica (alimentação)

• Assistência financeira

• Cursos de Português

• Educação (creche, educação infantil/fundamental, educação superior, cursos profissionalizantes)

• Saúde (carteira de vacinação, cartão sus, atendimento psicológico, pessoas com deficiência)

• Trabalho (revalidação diploma, vagas de emprego, cursos profissionalizantes)

• Informação sobre doações

• Orientação jurídica (reunião familiar, auxílio jurídico)

• Empreendedorismo (abertura de empresa, cursos, empréstimos)

• Transporte público

• Abertura de contas

•  Opções de lazer (parques, atrações turísticas, museus, teatros, casas de cultura, eventos 

e atividades culturais)

Feirão do Emprego para o Imigrante e Refugiado, realização  
da Assessoria Internacional no CIC do Imigrante
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De 2015 a 2018, trabalharam na  
Assessoria Especial para Assuntos Internacionais:

Alcineia Emmerick de Almeida 

Aline Victoria

Ana Paula Fava 

Ana Carolina Conde

Andrey Pereira Brito

Carol Blandino

Cássia Inácio

Cintia Ruiz

Danielle Scarpassa do Prado

Éder Souza

Fernanda Borges Carrer

Helena Monteiro

Irina Frare Cezar

Isabela Messias

Ingrid Aguiar Schlindwein

Izabel Hiar

Kika Oliveira

Layla Palis Pinheiro

Liliane Varanda

Pedro Barreto Ranciaro

Raphael Camargo

Sabrina Batel

Stella Monlevade

Stéphanie Harnois

Sulimara Takahashi

Tatiane Araújo.
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Relatório de Atividades da AEAI
(Assessoria Especial para Assuntos 

Internacionais do Estado de São Paulo).

www.saopauloglobal.sp.gov.br
www.facebook.com/globalsaopaulo

Twitter: @globalsaopaulo
Flickr: www.flickr.com/people/globalsaopaulo

sp.gov.br/aeai


