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Chegada de pessoas refugiadas apoiadas pela CRISP
Em 2021, foram contabilizadas 97
chegadas de pessoas refugiadas apoiadas
pela
Iniciativa
de
Reassentamento
Sustentável e Vias Complementares
(CRISP). Na Argentina, quatro refugiados
eritreus foram reassentados em caráter de
emergência em julho de 2021. A Agência
Adventista de Desenvolvimento e Recursos
Assistenciais (ADRA), parceira do ACNUR,
foi encarregada de prestar apoio à
integração.
Em agosto de 2021, um refugiado
venezuelano, que vinha de Trinidad e
Tobago, foi reassentado para o Uruguai por
motivos urgentes. Ele reuniu-se com dois
familiares pouco tempo depois. O ACNUR e
o seu parceiro Serviço Ecumênico para a
Dignidade
Humana
(SEDHU)
estão
prestando apoio à integração.
Entre outubro e dezembro de 2021, 90
pessoas, aceitas no regime de vistos
humanitários para afegãos, viajaram do
Paquistão para o Brasil. A OIM prestou
apoio na emissão de passagens aéreas, no
embarque, em trânsito, assistência na
chegada e procedimentos de admissão.
Também foram providenciadas verificações
pré-embarque de saúde (PEC), vacinas
contra poliomielite e sarampo, caxumba e
rubéola, além de testes de Covid-19.

Dezembro de 2021. Chegada de afegãos ao Aeroporto de Guarulhos no Brasil, @Periandro Morais/OIM Brasil

Essas chegadas estão recebendo apoio à
integração, tanto de patrocinadores e/ou da
organização da sociedade civil, Missão em
Apoio à Igreja Sofredora (MAIS), quanto da
Prefeitura de Cascavel, no estado do
Paraná, em coordenação com uma rede de
organizações
da
Coalizão
BrasilAfeganistão.
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O relatório de
mapeamento
global
foi
publicado em
setembro de
2021.
Leia aqui!

Em foco: Atividades de capacitação
Oficina Regional de Boas Práticas
Durante os dias 27 e 28 de julho, foi realizada uma
oficina virtual com o objetivo de permitir que os
Estados
compartilhassem
experiências,
intercambiassem boas práticas e lições aprendidas
na criação, na implementação, no monitoramento e
na avaliação de programas de reassentamento e
vias complementares de admissão na região.
Autoridades governamentais da Argentina, do Brasil
e do Uruguai participaram, assim como autoridades
da Itália e de Portugal, que foram convidadas a
compartilhar suas experiências de implementação
de programas de reassentamento durante a
pandemia da COVID-19. Como seguimento, os
participantes solicitaram mais informações sobre
modalidades de entrevistas remotas.

Julho de 2021. Oficina Regional @ACNUR/Argentina

Formação para mentores

Como funciona o projeto piloto
GROW na Argentina?
São identificadas e mobilizadas pessoas
adequadas dentro da base de doadores do
Parceiro Nacional do ACNUR (Fundação
ACNUR, Comitê Argentino). Os doadores
selecionados são contratados como mentores
voluntários para prestar apoio na recepção e
integração
de
pessoas
refugiadas
reassentadas.
As pessoas que oferecem a mentoria são
cuidadosamente
selecionadas,
avaliadas
quanto à segurança, recebem treinamento e
busca-se uma correspondência de perfis com
as pessoas refugiadas. A mobilização de
recursos do Parceiro Nacional no setor
privado será utilizada para preencher lacunas
nos programas e serviços de integração
existentes. Durante a primeira fase do piloto,
três famílias receberão apoio durante 12
meses.

Dezembro de 2021. Formação para mentores do projeto GROW @ACNUR/Argentina

A iniciativa CRISP está apoiando os aspectos estratégicos
de capacitação do projeto “GROW: Desenvolvimento de
soluções e financiamento para pessoas refugiadas”.
Iniciado em 2020 pela Divisão de Proteção Internacional
(DIP) e pela Divisão de Relações Externas (DER) do
ACNUR, o projeto visa impulsionar tanto as soluções de
terceiro país para pessoas refugiadas como os esforços do
setor privado do ACNUR para mobilizar apoio social e
financeiro para pessoas refugiadas.
O GROW amplia as soluções de terceiro país ao apoiar
Estados e comunidades para receberem pessoas
refugiadas e melhorarem os seus resultados de integração.
Atualmente, o GROW está sendo testado na Argentina e
as primeiras famílias refugiadas que receberão apoio
mediante essa iniciativa devem chegar no início de 2022.
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Durante o segundo semestre de 2021, o ACNUR e o seu
Parceiro Nacional, Fundação ACNUR, Comitê Argentino,
identificaram e selecionaram 15 mentores voluntários
adequados em sua base nacional de doadores. As
pessoas selecionadas para a mentoria passaram por uma
formação durante os meses de novembro e dezembro de
2021.
Esta formação liderada pelo ACNUR também incluiu
apresentações do Comitê Internacional de Resgate (IRC),
do Serviços Internacionais de Assentamento (SSI), da OIM
e da Iniciativa Global de Patrocínio de Refugiados (GRSI).
Membros da Rede Argentina de Apoio para o Patrocínio
Comunitário de Refugiados também foram convidados
para compartilhar as suas experiências de patrocínio de
pessoas refugiadas no marco do Programa Síria.
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Em foco: Atividades de capacitação
Intercâmbio entre pares sobre a realização de
entrevistas remotas de reassentamento
Tendo em vista a pandemia da COVID-19, alguns
Estados introduziram o uso de modalidades remotas
de entrevista para processar o reassentamento. Apesar
da pandemia, a Suécia conseguiu reassentar mais de
cinco mil pessoas refugiadas graças às entrevistas
remotas em 2021. Em 9 de novembro de 2021, um
representante da Agência Sueca de Migração recebeu
um convite para falar sobre a experiência do seu país
com a realização de entrevistas remotas. Autoridades
da Argentina, do Brasil e do Uruguai participaram da
reunião. Os participantes tiveram a oportunidade de
debater os benefícios e os desafios da realização de
entrevistas virtuais de seleção.
Novembro de 2021. Intercâmbio entre pares @ACNUR/Argentina

Apoio técnico do Brasil: Vistos humanitários para afegãos
Em setembro de 2021, o Brasil introduziu um visto •
humanitário para cidadãos afegãos, apátridas e
pessoas afetadas pela situação de grave ou iminente •
instabilidade institucional, de grave violação dos
Direitos Humanos ou do Direito Internacional
•
Humanitário no Afeganistão.
O ACNUR e a OIM estão prestando apoio técnico às
organizações da sociedade civil (OSC) e associações
interessadas que patrocinam cidadãos afegãos que
ingressam ao país sob este regime de visto
humanitário.

•

Desenvolver planos de assistência e integração;
Estabelecer parcerias locais com comunidades de
acolhida e governos locais;
Gerenciar expectativas; e
Desenvolver planos de monitoramento e avaliação.

Em coordenação com o Ministério das Relações
Exteriores (MRE), também está sendo prestado
apoio técnico à Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), que está patrocinando a
O apoio técnico foi prestado principalmente em integração de oito juízas afegãs e as suas famílias,
totalizando cerca de 30 pessoas.
relação a:

Argentina: Publicação sobre saúde mental e apoio psicossocial
Em setembro de 2021, a OIM Argentina
lançou o “Manual de saúde mental e
apoio psicossocial para o atendimento
da população migrante e refugiada na
Argentina” em um evento online, que
contou com a presença de 50
participantes. O manual inclui uma série
de atividades de capacitação.
Com base no manual, a OIM Argentina
desenvolverá um módulo de formação
para funcionários e profissionais do
governo, organizações da sociedade
civil,
comunidades
de
pessoas
refugiadas e migrantes.

•

Enfoques de saúde mental com base na
comunidade;

•

Contexto internacional e prioridades em
contextos regionais e nacionais;

•

Enfoques interculturais e interseccionais
sobre o acesso aos serviços de saúde,

•

Saúde mental e apoio psicossocial
durante os processos de integração; e

•

O impacto da pandemia.

Você pode acessar o manual aqui.

Setembro de 2021. Manual de saúde mental e apoio
psicossocial para o atendimento da população migrante e
refugiada na Argentina, @OIM/Argentina
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Argentina: Cursos de espanhol para pessoas refugiadas reassentadas
O ACNUR assinou um acordo com o Laboratório de Idiomas da
Universidade de Buenos Aires (UBA) para a oferta de aulas de
espanhol para pessoas refugiadas reassentadas.
A Universidade também instituiu um cronograma de
aprendizagem virtual, que utiliza um enfoque com base em
tarefas e metodologia, destinadas a desenvolver as habilidades
e a autonomia de estudantes.

Uruguai: Desenvolvimento de protocolo de saúde e material PDO
Protocolo de saúde

Agosto de 2021. Material de PDO para
a CRISP @OIM/Uruguai

Finalização dos materiais de orientação pré-partida

À luz da chegada de pessoas
reassentadas no Uruguai durante o ano
de 2021, a OIM Uruguai está trabalhando
em um protocolo de saúde com o
Ministério das Relações Exteriores e o
Ministério da Saúde, que será finalizado
em janeiro de 2022. Como etapa
essencial no processo de verificação de
saúde, o protocolo inclui testes de COVID19.

Em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores, a OIM
Uruguai está desenvolvendo documentos de orientação pré-partida
(PDO) para as pessoas refugiadas que chegam ao país. A PDO traz
informações sobre direitos, deveres, serviços básicos e acesso a
recursos estaduais e organizações. A PDO pretende ser abrangente
e útil para as pessoas refugiadas que chegam ao país, bem como
para migrantes, quando necessário. Em 2022, a OIM também usará
essas informações para desenvolver e melhorar o perfil e as
informações do Uruguai no aplicativo global da OIM, MigApp.
Os materiais de PDO estarão disponíveis em inglês e espanhol.

O protocolo estará disponível em inglês e espanhol.

Atualização: Saúde mental e apoio psicossocial no Brasil
Em julho de 2021, a OIM Brasil publicou o mapeamento das organizações
da sociedade civil que prestam serviços de saúde mental e apoio
psicossocial a pessoas refugiadas e migrantes. Os resultados do
mapeamento foram levados em consideração no desenvolvimento de um
curso online sobre saúde mental e apoio psicossocial, em parceria com a
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A formação, que contou
com a participação de 25 profissionais de saúde de organizações da
sociedade civil, inclui conceitos-chave, desafios e boas práticas para
fortalecer a assistência em saúde mental e o apoio psicossocial. Os
materiais de formação serão lançados em 2022 no formato de um guia de
saúde mental e apoio psicossocial no Brasil e serão amplamente
disponibilizados para outros profissionais.
Acesse o mapeamento aqui.
Julho de 2021. Chamada de inscrições para o curso de saúde mental e
apoio psicossocial @OIM/Brasil
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