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O pacote de treinamento CRISP sobre reassentamento e vias 

complementares foi desenvolvido pela OIM e pelo ACNUR em 2020. 

O conteúdo do treinamento corresponde às respectivas funções e 

responsabilidades de cada agência. O treinamento assume várias 

formas: a primeira é modular, que pode ser adaptada às 

necessidades dos países ou partes interessadas que o recebem; e a 

segunda é um pacote de treinamento que cobre todo o continuum 

do programa, incluindo a integração. Neste último formato, o 

treinamento é composto por três cursos direcionados a públicos 

distintos com base no contexto: 

Curso 1: Destina-se a gestores estatais envolvidos na concepção 

do programa de reassentamento que têm um papel consultivo 

sobre políticas e tomada de decisões (ou seja, Ministério da 

Justiça, do Interior, etc.). 

Curso 2: Destina-se a profissionais técnicos estatais. 

Curso 3: Destina-se a partes interessadas envolvidas no apoio à 

recepção e à integração de refugiados reassentados. Este curso foi 

desenvolvido em conjunto com o Comitê Internacional de Resgate 

(ICR, em inglês). 

O treinamento foi inicialmente projetado para ser ministrado 

presencialmente. No entanto, devido à pandemia de COVID-19, foi 

adaptado para ser ministrado on-line no início de 2021. O segundo 

curso foi apresentado como piloto, no período entre 6 e 27 de maio, 

e contou com a participação do Programa Irlandês de Proteção aos 

Refugiados (IRPP, em inglês) e da Unidade de Desempenho em 

Assistência Infantil e Trabalho Social pertencente ao Departamento 

de Crianças, Igualdade, Deficiência, Integração e Juventude, do 

Serviço Internacional de Acomodação de Proteção (IPAS, em 

inglês) e de Tusla, a Agência da Criança e da Família. Cada sessão 

foi adaptada ao contexto irlandês e aos requisitos de treinamento 

por meio do envolvimento de especialistas temáticos e dos 

escritórios nacionais da OIM e do ACNUR na Irlanda. 

Aspectos de reassentamento e vias complementares, patrocínio 

comunitário, identificação de refugiados, adjudicação e missões do 

estado, arranjos pré-partida, assistência à saúde continuada, 

comunicação intercultural e saúde mental e atenção psicossocial 

(SMAPS), proteção de dados e trabalho com intérpretes foram 

discutidos durante o piloto. O Centro de Desenvolvimento e 

Aprendizagem Global do ACNUR (GLDC, em inglês) prestou apoio 

logístico e facilitou a realização do curso de maneira virtual. Quem 

participou também teve acesso à plataforma de aprendizagem do 

ACNUR, a fim de concluir um e-learning sobre proteção. 

Treinamento-piloto CRISP na Irlanda 

https://resettle.org/
https://resettle.org/training
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Há 16 anos, o ACNUR Brasil trabalha com a Cátedra Sergio Vieira 
de Mello (CVSM), uma Rede Acadêmica com 28 Universidades , 

que possui diversas iniciativas educacionais de apoio a pessoas 
refugiadas. Em linha com o Pacto Global sobre Refugiados, 
algumas Universidades da CSVM analisam a possibilidade de 

oferecer oportunidades de educação em países terceiros para 
pessoas refugiadas. No final de 2020, foi organizado o primeiro 
Grupo de Trabalho conjunto ACNUR/CSVM com a participação de 

cinco universidades interessadas em discutir o desenvolvimento de 
programas-piloto. 

Durante o primeiro trimestre do ano, cada instituição realizou um 
mapeamento inicial das capacidades dos componentes essenciais 

de um programa de educação como terceiro país, como a seleção 
de estudantes a partir de candidaturas de pessoas refugiadas, 
viagens e documentação, hospedagem, bolsas de estudo, 

treinamento em idiomas, orientação cultural e apoio psicossocial 
para identificar desafios e oportunidades. Essa avaliação lançou as 

bases para a identificação de necessidades e lacunas, incluindo a 
necessidade de envolver outras partes interessadas e incorporar o 
aprendizado de iniciativas semelhantes em nível internacional, com 

a assistência da Força-Tarefa Global sobre Vias de Educação em 
Terceiro País. 

CRISP

 O aumento de vias complementares por meio do ensino superior é 

uma forma tangível para os Estados e a comunidade internacional 

de ensino superior de oferecerem soluções duráveis e seguras 

para estudantes refugiados. Com o apoio do pacote de treinamento 

da CRISP (em inglês, Sustainable Resettlement and 

Complementary Pathways Initiative), a Força-Tarefa Global sobre 

Vias de Educação em Terceiro País promove e apoia a expansão 

do ensino superior como uma via complementar. Com uma adesão 

diversa, incluindo representantes de ONGs, órgãos internacionais e 

regionais, agências da ONU e Estados, a Força-Tarefa está bem 

posicionada para defender um apoio mais amplo de vias 

complementares de educação no mundo todo. 

Depois de desenvolver os "Padrões Mínimos sobre Vias de 
Educação de Terceiro País” e as diretrizes de associação para 
identificar as partes interessadas que compartilham e promovem a 

missão da Força-Tarefa no início de 2021, a Força-Tarefa se 
concentrará no desenvolvimento de um site para aumentar a sua 

visibilidade e o seu alcance, a construção e a manutenção de uma 
Comunidade de Prática (em inglês, Community of Practice - CoP) 
global, a implementação de treinamentos de capacitação para 

membros da CoP e o engajamento na promoção dirigida para criar 
oportunidades adicionais para estudantes refugiados acessarem 
vias de educação em terceiro país.  

A Força-Tarefa é copresidida pelo World University Service of 

Canada (WUSC) e pela Open Society University Network (OSUN). 
O Secretariado da Força-Tarefa está a cargo do WUSC.  

Para saber mais sobre como engajar-se na Força-Tarefa, entre em 
contato com edpathwaystf@wusc.ca. 

                        

    Em foco: expansão das oportunidades de educação de terceiro país para refugiados 

CRI

           

Atualização na Plataforma de Oportunidades: oportunidades de bolsas de estudo para pessoas refugiadas 

Brasil: Grupo de trabalho de universidades em oportunidades de educação como soluções de 
terceiro país para pessoas refugiadas na Cátedra Sérgio Vieira de Mello 

Força-Tarefa Global sobre Vias de Educação em Terceiro País 

Até o momento, o site oferece 48 programas de bolsas de estudo, 13 
dos quais são oportunidades de educação em um terceiro país. Até 

o momento, o site tem em média 185 usuários por dia, a maioria 
(64%) com idade entre 18 e 34 anos. Com base nos comentários 
recebidos de 950 dessas pessoas, pelo menos 38% delas 

encontraram uma oportunidade que lhes interessavam e se 
inscreveram ou pretendem se inscrever no futuro. O ACNUR está 
trabalhando para envolver ainda mais os provedores de educação 

para expandir o número de oportunidades apresentadas no site e, ao 
mesmo tempo, melhorar a experiência do usuário. 

O site pode ser acessado aqui. 

Com o apoio da CRISP, o ACNUR lançou a Plataforma de 
Oportunidades em outubro de 2020, cujo objetivo é ajudar as 

pessoas refugiadas a buscarem bolsas de estudo para o ensino 
superior. 

Maio de 2021. Universidades da CSVM e ACNUR no GT Oportunidades de 
Educação @ACNUR/Brasil   

https://csvm.ufg.br/
https://csvm.ufg.br/
https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html
https://wusc.ca/
https://wusc.ca/
https://opensocietyuniversitynetwork.org/
https://services.unhcr.org/opportunities/
https://www.unhcr.org/news/press/2020/10/5f7709524/unhcr-launches-new-portal-verified-higher-education-opportunities-refugees.html


 
CRISP NEWSLETTER September 21,2020 3 

A OIM Brasil, em colaboração com o Ministério da Justiça e 

Segurança Pública (MJSP), por meio da Coordenação Geral 

do Comitê Nacional para Refugiados (CG-CONARE), realizou 

um mapeamento de organizações da sociedade civil que 

prestam apoio em saúde mental e atenção psicossocial 

(SMAPS ou em inglês, MHPSS) para pessoas refugiadas e 

migrantes no Brasil. Uma pesquisa online foi compartilhada 

com 53 organizações para identificar as capacidades 

existentes, as necessidades e os desafios. Em dezembro de 

2020, foi realizada uma oficina que contou com a participação 

de 23 organizações da sociedade civil e universidades para 

validar os resultados da pesquisa. As principais áreas 

destacadas durante a oficina de validação incluem: o impacto 

dos desafios da integração socioeconômica na saúde mental 

das pessoas refugiadas e migrantes; a falta de conhecimento 

sobre o sistema único de saúde (SUS); as dificuldades de 

acesso aos serviços de saúde; as necessidades de 

capacitação para prestadores de serviços psicossociais; e o 

impacto da COVID-19 nas necessidades em matéria de 

SMAPS. Os resultados serão publicados em meados de 2021 

para informar os esforços de capacitação, as intervenções do 

programa e as políticas desenvolvidas na área de SMAPS. 

Leia mais aqui. 

CRI SP 
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Treinamento em prestação de 

contas às populações afetadas 

Em novembro de 2020, a OIM conduziu um 

treinamento virtual para apresentar a prestação 

de contas (accountability) às populações afetadas (AAP, em 

inglês) e integração de proteção a 18 membros das equipes da 

OIM Argentina, Brasil, Uruguai, do escritório regional da OIM em 

Bruxelas e da sede da OIM. Desde o treinamento, os membros 

das equipes da OIM na Argentina, no Brasil e no Uruguai 

contribuíram para o estabelecimento de Mecanismos de 

Comentários e Reclamações (CFMs, em inglês) eficazes em 

2021, com o apoio de especialistas internos da AAP e de 

proteção.  

As próximas etapas serão:  

• Desenhar um mecanismo que seja adequado ao propósito e 

leve em consideração as contribuições das pessoas 

beneficiadas; 

• Implementar um sistema de documentação e estrutura de 

encaminhamento para processar reclamações; 

• Desenvolver protocolos para registrar comentários e 

reclamações recebidos; 

• Estabelecer os CFMs; 

Brasil: 
mapeamento de 
organizações da 
sociedade civil 
que atuam em 
SMAPS 

Dezembro de 2020. Oficina de validação com 
organizações da sociedade civil @OIM/Brasil  

 
 

Com o apoio da CRISP, o ACNUR começou a desenvolver um 
marco geral de monitoramento e avaliação (M&A) para a Estratégia 

Trienal e a CRISP. Para informar o processo, foram realizadas 
duas oficinas no início de 2021 para reunir declarações dos 

Estados e das principais partes interessadas, de modo a se criar 
uma Teoria da Mudança (em inglês, Theory of Change - ToC) de 
alto nível. 

A ToC e o marco de indicadores que a acompanha são projetados 

para refletir toda a gama de contribuições das partes interessadas 
para a Estratégia Trienal e as parcerias necessárias entre 
governos, sociedade civil, parceiros do setor privado e outros para 

realizá-la. Seguindo em frente, os indicadores desenvolvidos 
precisarão ser validados com os Estados e as partes interessadas 
externas. 

O ACNUR realizará uma oficina nos próximos meses para 

consultar sobre o plano de M&A — especificamente, os 
indicadores, frequência de relatórios e análise. A avaliação efetiva 
da Estratégia Trienal e da CRISP será realizada em 2022. 

Em junho, a OIM 
Argentina organizou 

uma sessão de 
capacitação para 16 
membros da Rede 

Argentina de Apoio ao 
Patrocínio 
Comunitário de 

Pessoas Refugiadas 
com foco no 
fortalecimento das 

perspectivas interculturais e dos direitos humanos. A sessão, 
realizada de maneira virtual, foi facilitada conjuntamente pela 

OIM e pelo diretor da Secretaria Nacional de Equidade Étnico
-Racial, Migrantes e Refugiados, Carlos Alvarez. Condições 
estruturais para desigualdades, tipos de discriminação, 

estereótipos e preconceitos, abordagem intercultural e 
diálogo foram alguns dos tópicos abordados. Quem 
participou também desenvolveu habilidades para conduzir os 

seus próprios treinamentos por meio de atividades práticas e 
reflexões em grupo. 

Marco de monitoramento e avaliação para a 
Estratégia Trienal e a CRISP 
 

Argentina: capacitação para rede de 
apadrinhamento comunitário de pessoas 
refugiadas 

Junho de 2021. Rede de patrocínio 
comunitário @ OIM/Argentina 

https://brazil.iom.int/news/primeiros-resultados-de-mapeamento-sobre-saúde-mental-e-atenção-psicossocial-de-refugiados-e


 

A CRISP é apoiada pelos 
seguintes doadores:  

   

 

 

 
Portugal         Estados                        
                         Unidos 

   

 

 

 

CRISP NEWSLETTER EDIÇÃO 2, junho de 2021                                                                              4 

Projeto GROW: oportunidades crescentes de terceiro país no mundo todo por meio de parcerias 

inovadoras e financiamento 

 

 
 

Apoiado pela CRISP, o ACNUR contratou o Comitê Internacional 
de Resgate (IRC) para realizar um metaestudo de evidências 
disponíveis relacionadas ao impacto dos programas de 
reassentamento liderados pelo governo em seis países 
receptores. O relatório “O Impacto do Reassentamento de 
Pessoas Refugiadas Patrocinado pelo Governo: Um Metaestudo 
de Descobertas de Seis Países”, examina as constatações de 
uma pesquisa sobre os resultados da integração e os impactos 
resultantes nas sociedades de acolhida do reassentamento de 
pessoas refugiadas liderado pelo governo em seis contextos 
nacionais. 
 
O estudo pode ser acessado aqui. 

 
 

Pesquisa sobre o impacto positivo do 
reassentamento em países terceiros  

ACNUR 
Rue de Montbrillant 94, 
1201 Geneva 
Switzerland 
 
+41 22 739 8111  
dipcrisp@unhcr.org  
www.unhcr.org 

OIM 
Route des Morillons 17, 
1211 Geneva 
Switzerland 
 
+41 22 717 9111 
rmm@iom.int 
www.iom.int 

 
 

 
Este Manual de Integração é um texto de referência fundamental sobre a integração de pessoas 
refugiadas reassentadas. Recentemente, foi atualizado com a ajuda de ONGs, pessoas refugiadas, 

governos, círculos acadêmicos, colegas do ACNUR e outras organizações internacionais. Foi 
financiado pela Iniciativa de Reassentamento Sustentável e Vias Complementares (CRISP). O 
Manual de Integração foi atualizado para refletir a natureza dinâmica dos processos e programas de 

integração e uma gama cada vez mais ampla de partes interessadas envolvidas no 
reassentamento. O site está disponível aqui. 
  

Atualização do Manual de Integração do ACNUR para Pessoas Refugiadas Reassentadas 

    

Links 

CRISP website  

GCR em ação  

Estratégia Trienal 

Março de 2021. Reunião no Ministério do Interior. @Min. Interior/ 
Argentina 

 

 
 

 Apoiado pela CRISP, o ACNUR encomendou uma pesquisa para 

mapear as oportunidades globais para aumentar o 
reassentamento e avançar nas vias complementares. Este 
projeto gerará evidências que ajudam a orientar e aprimorar o 

trabalho das partes interessadas relevantes para expandir o 
acesso a soluções de terceiro país para pessoas refugiadas. A 
pesquisa foi conduzida pelo Migration Policy Institute Europe em 

parceria com o Refugee Hub da Universidade de Ottawa, 
Canadá. As constatações foram apresentadas nas ATCR de 

2021 em junho e também serão publicadas no relatório 
“Reassentamento de Pessoas Refugiadas e Vias 
Complementares: Oportunidades de crescimento a ser 

divulgado em setembro”. 
 

Atualização sobre mapeamento global 

A Divisão de Proteção Internacional do ACNUR (–DIP, em inglês) e a 
Divisão de Relações Externas (–DER, em inglês) iniciaram um 
processo para fortalecer a recepção e a integração de pessoas 
refugiadas reassentadas, envolvendo mentorias voluntárias locais para 
prestar apoio prático à integração de recém-chegados, enquanto os 
recursos do acordo de patrocínio privado seria arrecadado por meio de 
um financiamento coletivo (crowdfunding) facilitado em cooperação 
com parceiros e estruturas do setor privado do ACNUR. O título de 
trabalho atual deste processo é “Projeto GROW: oportunidades 
crescentes de terceiro país no mundo todo por meio de parcerias 
inovadoras e financiamento”. 
O projeto-piloto será testado inicialmente na Argentina em 2021 com o 
apoio da CRISP em aspectos de capacitação estratégica relevantes 
para a expansão institucional para outros países. Uma missão 
multifuncional composta por autoridades do DIP e um representante de 
España con ACNUR viajou para a Argentina em março de 2021 com o 
objetivo de discutir o projeto-piloto com o governo e a Fundação 
ACNUR Argentina. O GROW foi apresentado à comunidade de 
Consultas Tripartites Anuais sobre Reassentamentos (–ATCR, em 
inglês) em junho de 2021. Está prevista para os próximos meses a 
chegada de um grupo de pessoas refugiadas que receberão apoio por 
meio do projeto-piloto. 

https://www.unhcr.org/603e5d344
mailto:hq@iom.int
http://www.iom.int/
https://www.unhcr.org/handbooks/ih/
https://resettle.org/
https://www.globalcompactrefugees.org/
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/5d15db254/three-year-strategy-resettlement-complementary-pathways.html

