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1. Чому Бразилія?

● Безвізовий в'їзд
● Спрощений режим легалізації для біженців та можливість отримання дозволу на 

проживання та роботу, спеціальні програми для біженців.
● Великі громади української діаспори у декількох штатах – Парана (м. Курітіба, м. 

Прудентополіс та інші міста штату), Санта Катаріна, Ріу-Гранді-ду-Сул, - що вже готові 
надавати комплексну підтримку українським біженцям.

● Сан-Паулу – глобальне місто, що пропонує конкурентоспроможні робочі місця для 
кваліфікованих спеціалістів та бізнес-можливості для підприємців. Спеціальна програма 
штату Сан-Паулу для адаптації та інтеграції в Бразильське суспільство (житло, 
харчування, мовні та професійні курси). 

2. Переїзд до Бразилії

Українцям, як туристам, дозволено безвізовий в'їзд до Бразилії на термін до 90 днів упродовж 180 
днів з моменту перетину бразильського кордону.

Постанова  про надання гуманітарної візи для українців набула чинності з 03/03/2022 та має 
дію до 31/08/2022. Тривалість цієї візи від 6 місяців до 2-х років (далі може бути подовжена за 
певних умов). Ця віза дає статус резидента та дозволяє працювати в країні. 
 

Оригінал постанови португальською мовою:
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-mjsp/mre-n-28-de-3-de-marco-de-2022-
383558437

Переклад :
https://docs.google.com/document/d/14TPZqlUS52ygLR18_ii6hW5V8v-
mfTv764YP9kYDGn8/edit?fbclid=IwAR1qw9xToxM_bNsFIFTOh9x64L35aDUaB4c

Отримання гуманітарної візи
Спосіб 1. Для отримання гуманітарної візи необхідно звернутися до консульства Бразилії у 
Варшаві, Будапешті, Бухаресті, Празі або Братиславі.

Необхідні документи: 
● Документ для здійснення подорожі  (закордонний паспорт)
● Наявність квитка на літак або гарантійний лист від організацій, про можливість придбання 

такого квитка (в разі подання документів до посольства за межами Бразилії).
● Заповнена заявка на отримання гуманітарної візи 
● Довідка про несудимість (за 5 попередніх років) або декларація про відсутність судимості, 

у разі неможливості отримати довідку.  
● Свідоцтво про народження (для неповнолітніх), свідоцтво про шлюб – будуть прийняті 

незалежно від перекладу та нотаріального засвідчення.

“У мене немає жодного з документів”. В цьому випадку, Держсекретар закордонних справ 
проаналізує ситуацію та «може» надати гуманітарну візу за відсутності одного або кількох 
необхідних документів.
Влада Бразилії «може» відмовитися від співбесіди для надання гуманітарної візи (тобто 
видати вам візу без проведення співбесіди).

Спосіб 2. Українці також можуть в’їхати до країни як туристи і подати запит на виду на 
проживання для мігрантів вже на території Бразилії. Для цього потрібно буде звернутися 
до місцевого офісу Федеральної Поліції.



Після подачі документів до посольства або до приїзду до Бразилії, будь ласка, заповніть 
Форму реєстрації українських мігрантів для Посольства України в Бразилії: 
https://forms.gle/3Rr5D3mM2SBWZoNQ8 

На цьому етапі ви також можете зв’язатись із організацією HUMANITAS BRASIL-UCRÁNIA за 
телефоном: +55 41 98740 0508 або на веб-сайті http://humanitasbrasilucrania.ong.br. Там вам 
зможуть надати всю подальшу необхідну підтримку та інформацію щодо подальших кроків (пошук 
житла, отримання бразильських документів, адаптація у Бразилії, курси португальської мови 
тощо).

Перетин кордону – митні правила Бразилії 

COVID

Подорожуючі до Бразилії повинні пред’явити на бразильському кордоні дійсний міжнародний 
сертифікат повної вакцинації (2 дози) проти COVID-19 із застосуванням затвердженої вакцини. 
Остаточна доза повинна бути введена щонайменше за 14 днів до вильоту. 

Документ (для українців - це сертифікат-підтвердження із додатку ДІЯ) має бути представлений у 
електронному форматі англійською, португальською або іспанською мовами. Сертифікати  
вакцинації, в яких дані про вакцини доступні виключно у форматі QR-коду або будь-якою іншою 
кодованою мовою, не приймаються. Довідки про одужання від Covid-19 також не будуть 
прийматися замість підтвердження повної вакцинації. 

Невакциновані громадяни України - дорослі та підлітки від 12 років - також можуть в'їхати до 
Бразилії  - але в цьому разі вони зобов’язані зробити тест ПЦР до вильоту. Проте, в разі 
оформлення гуманітарної візи, разом із візою Бразильське Посольство має право звільнити таких 
громадян від необхідності робити тест. 
Після після прильоту до Бразилії такі громадяни мають перебувати на карантині впродовж 14 днів. 
Але, починаючи з 5-го дня карантину можна зробити RT-PCR або тест на антиген, і якщо буде 
отримано негативний результат, ці особи можуть звільнені з подальшого періоду карантину. 

Невакциновані діти від 2 до  12 років, які подорожують у супроводі, звільняються від пред’явлення 
тестів ПЦР або тест на антиген, за умови, що всі дорослі супутники пред’являть тест ПЦР з 
негативними або невиявленими результатами, що проводиться за добу до вильоту/в’їзду в країну.

Дітям віком від 2 до 12 років, які подорожують без супроводу, необхідно пред’явити документ з 
негативним або невиявленим результатом, лабораторного типу RT-PCR або тесту на антиген, 
проведеного за одну добу до моменту виїзду/в’їзду. країна.

Дітям до 2 років не потрібно робити ПЦР. 

Детальніше про правила в’їзду та ковід:  https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-
anvisa/2022/orientacao-aos-viajantes-portaria-altera-regras-para-entrada-no-pais 

Митні правила
Згідно з бразильськими митними правилами, немає необхідності декларувати наступні елементи:

● одяг та речі мандрівника для особистого чи професійного використання.
● книги, листівки та газети
● товари, придбані за кордоном, вартістю до 500 доларів США (подорожі повітряним або 

морським транспортом), або до 300 доларів США (перетин кордону наземним, річковим та 
озерним)

● товари, придбані в магазинах безмитної торгівлі після прибуття в країну



ЕЛЕКТРОННА ДЕКЛАРАЦІЯ ВАЛЮТИ (e-DPV)
 e-DPV повинні заповнювати мандрівники, які перевозять понад 10 000 реалів або еквівалент в 
інших валютах, готівкою, дорожніми чеками або чеками.
 Її можна заповнити перед відправленням через Інтернет
(www.receita.fazenda.gov.br/dpv ) або на терміналах RFB, доступних в аеропортах. Форму 
необхідно пред’явити працівникам митниці для перевірки.

Більш детальна інформація (англійською): https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Capetown/en-
us/file/accompained%20baggage%20info.pdf 

Інформація стосовно спрощення ввозу котів і собак

Внаслідок збройного конфлікту в Україні собаки та коти, які супроводжують репатрійованих 
громадян Бразилії та іноземних громадян-біженців, звільняються від пред’явлення Міжнародного 
ветеринарного сертифіката (CVI), виданого або завіреного ветеринарними органами країн 
походження цих тварин, та пред’явлення. довідку про вакцинацію або будь-яку іншу медичну 
довідку при в’їзді в країну.
Після прибуття пасажири будуть проінструктовані Міжнародним агентством з 
сільськогосподарського нагляду (Vigiagro) щодо внутрішніх санітарних процедур, які мають бути 
прийняті щодо тварин. 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-facilita-o-ingresso-de-caes-e-gatos-de-
cidadaos-repatriados-e-refugiados-do-conflito-russia-e-ucrania 

3. Після прибуття до Бразилії – ключові кроки, які 
потрібно зробити

Консульський облік у Посольстві України в Бразилії
Заповніть форму реєстрації українських мігрантів для Посольства України в Бразилії (якщо 
Ви не зробили раніше, до прильоту): https://forms.gle/3Rr5D3mM2SBWZoNQ8 
У формі вкажіть інформацію про всіх членів родини, що приїхали до Бразилії, в тому числі дітей.
У останньому полі Коментарі, якщо необхідно, вкажіть,яка допомога вам потрібна.

Це важливо зробити, щоб у нашому Посольстві знали, хто із українських громадян приїхав до 
Бразилії як мігрант, чи кому потрібна якась нагальна допомога, щоб була можливість із Вами 
зв’язатися, надати важливу інформацію тощо. 

Ви також можете зареєструватися у ДРУГ - системі добровільної реєстрації громадян України, 
що виїхали за кордон, на сайті https://friend.mfa.gov.ua/#/ чи у мобільному додатку. Там ви 
знайдете контакти українських посольств, корисну інформацію про різні країни, інформацію про 
матеріальну допомогу для українських мігрантів тощо.

Реєстрація у Федеральній Поліції (вид на проживання)

Коли мігрант прибуває в країну, він/вона має зареєструватись у бразильських органах влади 
(Федеральній Поліції), вимагаючи документи для легалізації міграції. Будучи особою, яка 
перебуває в регулярній міграційній ситуації, полегшує запит на інші документи в Бразилії та 
доступ до державних прав і послуг, таких як охорона здоров’я, освіта та робота. Ці документи 
повинні мати при собі всі члени сім’ї, включаючи дітей та підлітків.



Після в’їзду до Бразилії як турист, Ви повинні зареєструватися у Федеральній Поліції протягом 90 
днів після в’їзду в Бразилію (якщо в’їхали за гуманітарною візою - то максимум протягом 180 днів). 
Після реєстрації мігранту буде надано тимчасове проживання для гуманітарного прийому 
терміном на 2 роки. Після закінчення цього терміну мігрант може подати заявку на проживання 
на невизначений термін.

Громадянин України, який уже перебуває на території Бразилії, може подати заяву на отримання 
дозволу на проживання для гуманітарного прийому в одному з підрозділів Федеральної поліції.

Із заяви про дозвіл на проживання отримують номер Національного міграційного реєстру (RNM) та 
Національну міграційну реєстрову картку (CRNM).
Національний міграційний реєстр – RNM: буквено-цифровий реєстраційний номер у CRNM, що  
ідентифікує кожного іноземця за допомогою його особистої інформації та відбитків пальців.
Національна міграційна реєстраційна картка - CRNM: це фізичний ідентифікаційний документ 
іноземців (пластикова картка), зареєстрованих у Бразилії та дійсний на всій території країни.

Перелік документів, що необхідні для подачі запиту до Федеральної поліції - PF для отримання 
дозволу на проживання, поданий нижче: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/autorizacao-
residencia/autorizacao-de-residencia-para-fins-de-acolhida-humanitaria-aos-nacionais-ucranianos-e-
aos-apatridas-que-tenham-sido-afetados-ou-deslocados-pela-situacao-de-conflito-armado-na-ucrania 

● Заява через електронну форму, належним чином заповнена на веб-сайті PF: 
https://servicos.dpf.gov.br/sismigra-
internet/faces/publico/tipoSolicitacao/permanenciaRegistroEmissaoCie.seam 

● 1 (одна) фотографія розміром 3x4, нещодавня, кольорова, білий фон, звичайний папір, 
лицьова частина (на випадок, якщо система збору біометричних даних Федеральної 
поліції буде несправна в день Вашого візиту, то може знадобитися це фото);

● Декларація електронної адреси та інших засобів зв’язку, бажано разом із простою копією 
підтвердження місця проживання (натисніть тут);

● Проїзний документ - тобто, або український закордонний паспорт, або український 
національний паспорт + документ із гуманітарною візою, отриманий Вами у Бразильському 
посольстві, за якими ви в’їхали до країни;

● Свідоцтво про народження або шлюб або консульське свідоцтво, якщо вони не входять до 
поданого проїзного документа (Свідоцтва про народження та шлюб можуть бути прийняті 
незалежно від легалізації та перекладу, за умови, що вони супроводжуються декларацією 
заявника щодо справжності документа: https://www.gov.br/pf/pt-
br/assuntos/imigracao/declaracoes-e-formularios/declaracao-sob-as-penas-da-lei-da-
autenticidade-da-certidao-ou-de-casamento.pdf );

● Заява про відсутність судимостей у Бразилії та за кордоном за останні п’ять років до дати 
подання заяви про дозвіл на проживання (https://www.gov.br/pf/pt-
br/assuntos/imigracao/declaracoes-e-formularios/declaracao-sob-as-penas-da-lei-de-ausencia-
de-antecedentes-internacionais-penais-ou-policiais-nos-ultimos-cinco-anos.pdf );

 

Тобто, початку Вам необхідно заповнити вищевказану електронну форму.

Після цього необхідно записатися на прийом до Федеральної поліції - PF через веб-сайт 
https://servicos.dpf.gov.br/agenda-web/acessar . У Сан-Паулу та інших великих містах Бразилії 
можливі черги, тому записуйтесь на прийом заздалегідь!

Після відвідування ПФ із заповненою формою та необхідною документацією на заплановану дату 
Ви чекаєте на отримання CRNM упродовж приблизно 1-1,5 місяців. 

Отримання CPF - податкового коду фізичної особи



Цей документ видається Податковою Службою (Receita Federal - RF) для ідентифікації платників 
податків. Отримати CPF може будь-хто, незалежно від віку та національності. Номер CPF 
необхідний для відкриття місцевого банківського рахунку та для доступу до низки послуг, таких як 
отримання кредиту, купівля, продаж і оренда нерухомості тощо. Кожна особа може подати заявку 
лише один раз, тобто, номер CPF є унікальним і остаточним для кожної особи. 

Ви можете замовити свій номер CPF онлайн. У RF є служба, яка видає документ одразу, 
достатньо заповнити форму. Послуга безкоштовна та працює 24 години на добу, включаючи 
суботу, неділю та святкові дні. Перейдіть за цим посиланням, щоб зареєструватися як іноземець: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp 

SUS - картка для користування державними медичними послугами

Національна карта здоров'я (Cartão Nacional de Saúde - CNS ) є документом, що ідентифікує 
користувача Єдиної системи охорони здоров’я, тобто універсального та безкоштовного медичного 
обслуговування. Її можна оформити за посиланням: https://cartaosus.com.br/cartao-sus-online.html 

Наразі, ви також можете отримати доступ до своєї CNS  через мобільний додаток Conecte SUS. Ці 
реєстри містять інформацію про фізичних осіб -  наприклад персональні дані, загальний стан, 
здоров’я, алергія і документи (CRNM, паспорт тощо). Кожна особа має номер CNS, що полегшує 
доступ до SUS і узгоджує інформацію для більш уважного обслуговування.

Додаток Connect SUS також пропонує інформацію про місцеву мережу охорони здоров’я, 
наприклад медичні пункти, служби екстреної допомоги та лікарні. Доцієї інформації також можна 
отримати доступ за посиланням www.conectesus-paciente.saude.gov.br . 

Ще один спосіб отримати картку - звернутися до найближчого медичного відділення (Posto de 
Saúde SUS), пред’явивши свій вид на проживання та CPF. Картку видадут одразу (або за кілька 
днів, якщо в той день у них не буде нових карток у наявності). 

CPTS - трудова та соціальна картка/ трудова книжка



Картка для праці та соціального страхування (CTPS) є документом, який фіксує професійну 
кар’єру працівника та гарантує доступ до прав на працю, передбачену законодавством. На даний 
момент робоча картка буде видаватися першочергово в цифровому форматі і виключно у 
фізичному форматі.
Перш ніж отримати CTPS, ви повинні бути зареєструванні у Реєстрі фізичних осіб – платників 
податків – CPF та на веб-сайті Електронного Уряд Бразилії: https://www.gov.br/governodigital/pt-
br/conta-gov-br/conta-gov-br 
Після цього Ви можете оформити свою трудову книжку: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-
carteira-de-trabalho 

Інші потреби та корисні ресурси

● Тимчасове проживання:
○ Зв’язатись із організацією HUMANITAS BRASIL-UCRÁNIA за телефоном: +55 41 

98740 0508 або на веб-сайті http://humanitasbrasilucrania.ong.br
○ Прихисток - прихисти своїх (prykhystok.gov.ua)
○ Home (ukrainetakeshelter.com)
○ Більше - нижче у розділах про Сан-Паулу і організації, що допомагають мігрантам.

● Медичні консультації онлайн українською:
○ Безкоштовні онлайн консультації з лікарями | doctors4ua.com
○ Digital Clinic for Ukraine | Digital Clinic for Ukraine (digital-clinic.net)
○ Безкоштовні психологічні консультації. Ваша підтримка поруч! (tellme.com.ua)

● Курси португальської мови - додатки та онлайн:
○ Безкоштовне вивчення мов для українців - Busuu
○ Duolingo - Найкращий спосіб вивчати мову
○ Відомі платформи для вивчення мов надали українцям безкоштовний доступ: 

список - ШоТам (shotam.info)
○ Більше - нижче у розділах про Сан-Паулу і організації, що допомагають мігрантам

● Працевлаштування:
○ Як написати резюме правильно: покрокова інструкція (happymonday.ua)
○ Шаблон резюме (португальською, англійською, українською): CV_Nome 

Sobrenome_POR_ENG_UKR.docx
○ Пошук вакансій (happymonday.ua) - дистанційна робота чи в європейських містах
○ Hire Ukrainians (supportukrainenow.org) - перелік сайтів із вакансіями, дистанційна 

робота та у різних країнах за кордоном.
○ Брошура ‘Трудові права мігрантів та біженців у Бразилії’ 

https://docs.google.com/document/d/1dPT7NIwm_y-uwcRsCwsyP-
gsER3PGB4W/edit?usp=sharing&ouid=108242472085984774808&rtpof=true&sd=true  

○ Бразилія відкриває Програму інтеграції українських вчених | Міністерство освіти і 
науки України (mon.gov.ua)

○ FoxTime - бразильська рекрутингова агенція, що фокусується на вакансіях 
для мігрантів та біженців. 

■ Вакансії: 
https://foxtime.peoplenect.com/ats/external_applicant/?page=view_all_jobs 

■ Заповнити анкету кандидата: 
https://foxtime.peoplenect.com/ats/external_applicant/?page=create_profile 

○ Більше - нижче у розділах про Сан-Паулу і організації, що допомагають мігрантам.



● Освіта та перекваліфікація:
○ Відкриваємо всі наші професійні курси для українців безкоштовно (genius.space)
○ 120 безкоштовних онлайн-курсів від українських навчальних платформ: 

Prometheus, Edera, ВУМonline, Wisecow | Українська правда _Життя 
(pravda.com.ua)

○ Cursos, webinars e treinamento para os profissionais online — EBAC Online Одна з 
провідних бразильських онлайн-шкіл дає можливість українцям навчатися 
безкоштовно. Весь матеріал португальською - тому це чудовий варіант підтягнути 
професійну лексику і зрозуміти місцеві особливості, а також спробувати для себе 
новий професійний напрям. Щоб отримати безкоштовний доступ, треба буде 
відправити запит із копією свого українського паспорту і CPF, вказавши посилання 
на конкретний обраний курс, який ви хочете вивчати. 

○ Більше - нижче у розділах про Сан-Паулу і організації, що допомагають мігрантам.

4. Життя у різних штатах і містах Бразилії  - вибір міста

● Стаття про відмінність міст для життя в Бразилії: https:// www.supportadventure.com/best-
places-to-live-in-brazil-for-expats-in-2021  

● Розповіді про те, як жити у Бразилії: https://otvetus.com/kak-zhizn-v-brazilii -159989 
● Українська діаспора у Бразилії: https://metropolia.org.br/cultura-ucraniana/etnia/ucranianos-

no-brasil/ 

Життя у штаті Сан-Паулу: 
● Місто Сан-Паулу: https://wikiway.com/brazil/san-paulu/
● Про безпеку в Сан-Паулу: https://otvetus.com/kak-zhizn-v-brazilii-159989
● Вартість життя в Сан-Паулу: https://ua.traveltables.com/country/brazil/city/sao-paulo/cost-of-

living/
● Сан-Каетано-ду-Сул – велике промислове місто, де є осередок української діаспори: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_do_Sul 

Життя у штаті Парана:
● м. Курітіба (Curitiba): https://en.wikipedia.org/wiki/Curitiba 
● м. Прудентополіс (Prudentopolis) – найбільший осередок української діаспори у Бразилії: 

Prefeitura Municipal de Prudentópolis (prudentopolis.pr.gov.br)
● м. Маллєт (Mallet)
● м. Ріо Азул (Rio Azul): 

https://drive.google.com/file/d/1dErTeaswPCic3B_UWJIFoQP4JdhUq5h0/view?usp=sharing 
● м. Пато Бранко (Pato Branco): 

https://docs.google.com/document/d/16MROEGelRBuwn5G3eeC7bAyk6eJe34ac/edit?usp=sharing
&ouid=108242472085984774808&rtpof=true&sd=true 

● м. Марінґа (Maringá):
● м. Толєдо (Toledo):
● м. Уніао да Віториа (União da Vitória): 

https://docs.google.com/document/d/165z_G5K1SwGzxcvAneb-
ViaymLQaJ60J/edit?usp=sharing&ouid=108242472085984774808&rtpof=true&sd=true 

Життя у штаті Ріо-Гранді-ду-Сул:
● м. Каноас (Canoas)

Життя у штаті Санта-Катарина
● м. Флоріанополіс

Життя у штаті Мінас-Жерайс
● м. Белу-Орізонте

Життя у штаті Ріо-де-Жанейро



● м. Ріо-де-Жанейро

5. Сан-Паулу: Організації, що допомагають мігрантам 
та біженцям

Штат Сан-Паулу має умови для того, щоб надати підтримку українським мігрантам, шляхом 
суттєвого внеску на трьох основних напрямках: житло, оформлення документів та професійне 
навчання / включення до ринку праці.

Проживання для мігрантів та біженців (Сан-Паулу)

1) Casa do migrante (Будинок мігрантів)
Організація, що надає тимчасове проживання (важливо - перевірити наявність вільних місць 
заздалегідь):

https://missaonspaz.org/casa-do-migrante/
емейл: contato@missaonspaz.org
телефон: +55 (11) 3340-6950
адреса: Rua Glicério , 225 - Liberdade - São Paulo/SP

Послугами можуть користуватися особи без громадянства, мігранти, особи, які запросили статус 
біженця, та біженці відповідно до їх індивідуальних потреб. Місткість до 110 осіб, поділ на 
чоловічий та жіночий гуртожитки, зони змішаної інтеграції, що включають ТБ-зал, бібліотеку, 
конференц-зал, ігрову кімнату та пральню. Максимальне перебування – 3 місяці.
Перебування в Casa do Migrante включає харчування, уроки португальської мови, психологічну 
підтримку та допомогу соціальних працівників. Усі мешканці будинку отримують засоби особистої 
гігієни та одяг, а також можуть використовувати свою адресу для отримання кореспонденції.

2) O Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes – CRAI (центр допомоги 
мігрантам

Соціальна підтримка іммігрантів, загалом 572 місця. 
Детальна інформація про послуги: CRAI folder POR UKR
Адреса: Rua Major Diogo, 834, Bela Vista
Телефон: +55 (11) 2361-3780 / +55 (11) 2361-5069
Email: crai@sefras.org.br

3) Casa de Passagem 
Casa de Passagem – підзвітний секретаріату соціального розвитку уряду штату Сан-Паулу - це 
єдиний будинок прийому на рівні штату, призначений виключно для мігрантів і біженців. Його 
завдання полягає у наданні повного спектру послуг з прийому та допомоги мігрантам і біженцям, 
які опинилися у вразливих ситуаціях, зокрема, послуг із забезпечення їхнього захисту, 
відновлення автономії та інтегрування у місцеву громаду. Він працює цілодобово і пропонує 
соціальну, психологічну і правову допомогу, а також соціальну, освітню та культурну діяльність. 
Мігранти також отримують професійні та юридичні консультації, беруть участь у вивченні мови, 
отримують допомогу для включення у виробничу діяльність та спрямовуються до мережі 
державних закладів, що забезпечують підтримку та гарантування прав. Служба в першу чергу 
обслуговує сім’ї з дітьми до 18 років та вагітних жінок.
R. Abolição, 145 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01319-010 São Paulo, SP
https://web.facebook.com/Casa-de-Passagem-Terra-Nova-305312139821237 

Організації, які можуть допомогти з інтеграцією (Сан Пауло)



Adus: інститут інтеграції біженців
Уроки португальської, юридична допомога, документи, працевлаштування, допомога у пошуку 
тимчасового притулку.
Контакти: 
E-mail: http://www.adus.org.br/fale-conosco/
Telefone: +55 (11) 3225-0439 / +55 (11) 94744-2879
Website: http://www.adus .org.br/

Caritas Arquidiocesana de São Paulo
Організація "Карітас" архієпархії Сан-Паулу. Юридична, соціальна та психосоціальна допомога, 
взаємодія із державними службами та партнерами, працевлаштування та підприємництво, 
навчання португальської мови, професійні курси, термінова фінансова допомога для найбільш 
уразливих верств населення.
WhatsApp: +55 11 97630-8023
E-mail: caritassp@caritassp.org.br
Telefone: +55 11 4873-6363
Website: http://www.caritassp.org.br

CIC do Imigrante 
Центр інтеграції іммігрантів (CIС) Секретаріату юстиції та громадянства, який має на меті сприяти 
доступу до прав для іммігрантів через надання різних державних послуг. Основні послуги, які 
може запропонувати CIC, пов’язані з документацією та професійним навчанням;
https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/integracao-da-cidadania-cic/
Pátio do Colégio, 148 / 184 – Centro 
CEP 01016-040 – São Paulo – SP 
Horário do Funcionamento: Seg a Sex – 08h às 19h. 
Protocolo: Seg a Sex – 09h às 18h. 
PABX (11) 3291 – 2600.

Здійснення «запиту на притулок» громадянином України. Цей запит робиться в CIC через 
платформу SISCONARE — Систему Національного комітету у справах біженців Міністерства 
юстиції. SISCONARE – це платформа, на якій обробляються всі справи, пов’язані з притулком у 
Бразилії. Зокрема, Верховний комісаріат УВКБ ООН у справах біженців уклав партнерство з CIC 
do Imigrante щодо цього етапу попередньої документації, що здійснюється волонтерами, які 
працюють щодня з 9 до 16 години. Після реєстрації в SISCONARE громадянин України 
направляється до Федеральної поліції для видачі Протоколу притулку.
https://sisconare.mj.gov.br/conare-web/login?1# 

PAT (Центри допомоги працівникам) 
Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) — це мережа обслуговування уряду штату Сан-
Паулу, яка зосереджує безкоштовні послуги для населення, будучи довідковими центрами 
державної політики щодо створення робочих місць і доходу. Вони присутні у всіх регіонах штату, в 
тому числі в підрозділах PoupaTempo. В PAT надають інформацію та рекомендації працівникам та 
допомагають роботодавцям у пошуку людських ресурсів, сприяючи зустрічі як шукачів роботи, так 
і тих, хто шукають роботу:

+ Посередництво на ринку праці - ІМО
Сприяти (пере)міщенню працівників на ринку праці шляхом пошуку за допомогою Національної 
системи зайнятості – SINE. Таким чином, вона прагне зменшити витрати та час очікування як для 
працівника, так і для роботодавця.



В Інтернеті вакансії доступні на веб-сайті www.gov.br/trabalho  або через додаток SINE Fácil. 

+ Видача трудової та соціальної картки (CTPS)
Послуга видачі картки зайнятості пропонується в усій мережі PAT у штаті Сан-Паулу.

Щоб скористатися послугою PAT у вашому муніципалітеті, необхідно мати при собі посвідчення 
особи (RNE), CPF та CTPS. Консультацію можна запланувати на веб-сайті 
http://pat.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/PAT  або звернувшись до найближчого посту (можна 
знайти тут: https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats/ ).  Послуга надається за 
попереднім записом через мобільний застосунок, телефон, WhatsApp або особисто.

Онлайн-курси португальської мови
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/fundacao-oferece-curso-de-portugues-para-refugiados/ 
Курси португальської для людей, які перебувають у статусі біженців, що проводяться у 
партнерстві з Uninove та Caritas
Дата: початок у середу (12 березня); Середа, четвер та п’ятниця з 14:00 до 17:00
Реєстрація: Архієпископський Карітас Сан-Паулу, Rua José Bonifácio, 107, Centro – São Paulo/SP 

Професійні курси від Fundo Social de São Paulo - FUSSP 
Соціальний фонд Сан-Паулу пропонує ряд курсів професійної кваліфікації - краси та здоров'я,  
цивільного будівництва та сталого розвитку, менеджменту та підприємництва, моди та мистецтва, 
гастрономії, інформатики.
Щоб зареєструватись на курс, перейдіть за посиланням:  http://www.cursofussp.sp.gov.br Після 
реєстрації дочекайтеся контакту команди Школи соціального фонду.
Заповнення вакантних місць на обраний курс відбувається за порядком за датою черги. Після 
реєстрації просимо вас почекати. Соціальний фонд зв’яжеться з вами по телефону для реєстрації 
та повідомить про початок занять. 

PARR – Програма з працевлаштування біженців
Платформа пошуку роботи, створена спеціально для біженців
Призначити співбесіду: https://bit.ly/31ZLPTl
WhatsApp: 96641-3156 (Valéria)
Website: http://www.refugiadosnobrasil.org/

Послуги Управління державного громадського захисту (юридичні консультації)
https://www.defensoria.sp.def.br/

Procon (консультації щодо гарантування прав споживача) 
https://www.procon.sp.gov.br/ 

Clube Eslavo

6. Організації, які можуть допомогти з інтеграцією (інші міста)

Бразиліа:
Instituto migrações e Direitos Humanos
Телефон: +55 (61) 3340 2689



Фос-ду-Іґуасу:
Centro de acolhimento dos refugiados (центр турботи про мігрантів)
Контакт: Сестра Терезінья (португальська). Телефон: +55 (45) 91389372

7. Контакти організацій, які здійснюють допомогу 
українським мігрантам

На території Бразилії 
1) Посольство України в Бразилії 

Телефон + 55 61 3365 1457 
WhatsApp для зв'язку в ситуаціях, пов'язаних з загрозою для життя
+55 61 982685291
Email: consul.ucr.emb@gmail.com

2) Відділ консульств Міністерства закордонних справ Бразилії
Divisão de Assistência Consular to Ministerio das Relações Exteriores
Черговий телефон: +55 61 98260-0610

3) Central Ucraniano-Brasileira (Українська-Бразилійська Центральна Репрезентація) 
web: http://www.rcub.com.br/rcub/
rcubras@gmail.com
+55 (41) 99981 5402

4) Humanitas Brasil Ucrania - альянс організацій і установ, створений для допомоги 
українським мігрантам у Бразилії
Email: humanitasbrasilucrania@gmail.com
Whatsapp: +55 41 98740-0508
Site: https://humanitasbrasilucrania.ong.br/hbu/

Контакти за межами Бразилії:

Україна
Львів - офіс допомоги
Черговий телефон: + 380 95 876   76 64
Київ - офіс допомоги
Черговий телефон +380 50 384 5484
Telegram: https://t.me/s/embaix adabrasilkiev
Facebook: https://www.facebook.com/Brasil.Ukraine

Молдова
Кишинів - пункт допомоги
Черговий телефон: +373 607 53530

Румунія
Бухарест - Посольство
Черговий телефон: +400 722 219236
Сирет - пункт обслуговування
Черговий телефон: +400 72

Словаччина
Братислава - Посольство
Черговий телефон: +421 907 852 689
Кошице - Пункт обслуговування
Черговий телефон: +421 905 943 325 



Польща
Варшава - Посольство
Черговий телефон: +48 608 094 328

Угорщина
Будапешт
Черговий телефон: +36 30 219-2150

Москва - Посольство
Черговий телефон: +7 903 960 8148

Білорусь
Мінськ - Посольство
Черговий телефон: +375 29 602 4466


