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Consultas Tripartidas Anuais sobre Reassentamento 2022
A conferência de Consultas Tripartidas Anuais sobre
Reassentamento (em inglês Annual Tripartite Consultations on
Resettlement - ATCR) foi realizada em Genebra, na Suíça, de
20 a 22 de junho, e contou com mais de 260 participantes que
trabalham no contexto de soluções de países terceiros,
incluindo representantes de governos, organizações não
governamentais, organizações internacionais, setor acadêmico,
setor privado e pessoas refugiadas. Como presidente da
ATCR, os EUA abriram a conferência com uma mensagem
gravada do secretário de Estado Antony Blinken, que reafirmou
o compromisso dos Estados Unidos em aceitar as pessoas
refugiadas. Também pediu aos governos que intensifiquem as
atividades de reassentamento e tornem seus programas mais
eficientes e eficazes.
No segundo dia da ATCR, houve uma sessão de discussão
que explorou o fortalecimento de capacidades por meio da
Iniciativa
de
Reassentamento
Sustentável
e
Vias

Complementares (em inglês Sustainable Resettlement and
Complementary Pathways Initiative) e outras iniciativas. A
sessão delineou o papel de capacitações no apoio à expansão
de soluções de países terceiros e apresentou abordagens
promissoras a partir de uma gama de perspectivas globais e
por diferentes partes interessadas. A sessão foi moderada por
um representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública
do Governo do Brasil (MJSP). O ACNUR e a OIM
apresentaram atividades realizadas no âmbito da CRISP, com
intervenções da Agência da União Europeia para o Asilo (em
inglês European Union Agency for Asylum - EUAA) e do
Comitê Internacional de Resgate (em inglês International
Rescue Committee - IRC) a partir de suas respectivas áreas de
trabalho. A sessão enfatizou a importância de fortalecer as
capacidades de comunidades e indivíduos, de instituições e de
infraestrutura como crucial para a expansão de soluções de
países terceiros.

Apoio a chegadas em 2022

Movimentos totais apoiados pela CRISP em julho de 2022 @OIM/Genebra

Durante o primeiro semestre de 2022, a CRISP
apoiou um total de 110 pessoas refugiadas
recebidas pelo Brasil (92), Argentina (16) e
Uruguai (2). Desde o início do projeto, 221
refugiados receberam apoio da CRISP. A OIM
prestou suporte no pré-embarque e no translado,
que incluiu a compra de passagens aéreas
internacionais e domésticas, atividades de saúde
pré-migração, vacinação, testes de COVID-19,
assim como a facilitação no processo de
imigração e alfândega. A população afegã que
recebeu apoio da CRISP foi assistida por
organizações da sociedade civil no Brasil com
acomodação e ações de integração.

Em foco: Apoio aos afegãos que chegam com o visto humanitário do Brasil
Monitoramento de proteção de afegãos com o visto humanitário no Brasil
Desde o estabelecimento do visto humanitário para
afegãos, apátridas e pessoas afetadas pela situação no
Afeganistão em setembro de 2021, houve um aumento
de chegadas ao Brasil. Segundo dados oficiais, cerca de
cinco mil vistos foram emitidos por embaixadas
brasileiras em países como Paquistão, Irã e Turquia. A
CRISP apoiou o deslocamento de 191 afegãos para o
Brasil, cuja integração é assegurada por ONGs locais.

situação dos afegãos no Brasil e monitorar sua situação
de proteção. Este exercício de monitoramento foi
realizado para a população afegã não deslocada pela
CRISP para o Brasil. Através de visitas in loco a abrigos
e espaços de apoio, assim como consultas a grupos
focais de refugiados, autoridades locais e ONGs que
prestam apoio à população refugiada, foram identificados
os principais desafios enfrentados por pessoas recémchegadas. O ACNUR está mobilizando as partes
Com o apoio da CRISP, uma missão de campo a São interessadas para aprimorar as capacidades existentes
Paulo e arredores foi realizada pelo ACNUR entre 4 e 7 para responder melhor às necessidades dos refugiados.
de julho para avaliar as necessidades em relação à

Desenvolvimento de materiais de divulgação
A CRISP apoiou a
redação e a tradução
para as línguas pastó e
dari de materiais sobre
acesso a direitos no
Brasil e os principais
serviços disponíveis para
os
recém-chegados.
Também foi realizada a
tradução para o pastó e o
dari
do material já
existente de comunicação
com as comunidades. O
material aborda temas © ACNUR/Brasil
como acesso à documentação e como solicitar
refúgio, acesso a benefícios sociais e outros temas
de interesse da população refugiada.
Os materiais de comunicação foram divulgados
digitalmente, via e-mail, pela plataforma de Ajuda
do ACNUR e por WhatsApp.

Oficina de Comunicação Intercultural
Em
maio
de
2022,
a
OIM
Brasil
e
o
Ministério
da
Justiça
e
Segurança
Pública (MJSP),
por
meio
da
Coordenação
Geral do Comitê
Oficina Brasil, maio de 2022 ©OIM/Brasil
Nacional para os
Refugiados (CG-Conare), realizaram uma oficina sobre
Comunicação Intercultural. Participaram 20 funcionários de
organizações de acolhida de Curitiba e Jundiaí, além de
funcionários e voluntários da Missão em Apoio à Igreja
Sofredora (MAIS). A oficina estava voltada para
profissionais que apoiavam a recepção de chegadas de
afegãos. Foram apresentadas ferramentas de acolhimento
aos recém-chegados que levam em consideração
barreiras linguísticas e culturais, vulnerabilidades
individuais e dificuldades comuns vivenciadas na chegada.
A publicação da oficina está disponível aqui.

Apoio a mediadores culturais afegãos
Ao chegar a um novo país, a população refugiada precisa realizar
várias tarefas práticas em um ambiente desconhecido. As relações
de apoio com membros de comunidades estabelecidas de refugiados
e diásporas podem muitas vezes ajudar a população refugiada a
construir suas conexões com a comunidade de acolhida. Por meio
dessas conexões, podem acessar outros recursos importantes de
integração, como emprego, oportunidades de voluntariado e uma
rede social mais ampla, assim como oportunidades de participação
em atividades comunitárias mais abrangentes. Os afegãos no Brasil
enfrentam barreiras linguísticas e culturais significativas na chegada.
©ACNUR Brasil / Joana Lopes
Além disso, não existe uma diáspora estabelecida no país para
apoiar com integração imediata. Esta situação dificulta a integração devido à ausência de uma rede que possa
compartilhar suas experiências e aconselhar sobre soluções.
No âmbito da CRISP, o ACNUR apoia um dos seus parceiros implementadores em São Paulo, a Caritas, para
treinar e capacitar mediadores culturais afegãos. O objetivo é fomentar a criação e o desenvolvimento de novas
redes sociais e de apoio mútuo, auxiliando quem recém chega no acesso à assistência imediata e no gozo de
direitos.
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Oficinas sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial (SMAPS)
A OIM Brasil apresentou os resultados de um
mapeamento de organizações da sociedade civil que
prestaram assistência em Saúde Mental e Apoio
Psicossocial (SMAPS) a pessoas refugiadas e migrantes,
desenvolvido a partir de comentários de 53 organizações
do país. O mapeamento visa identificar formas de
melhorar a assistência em SMAPS para pessoas
migrantes e refugiadas no Brasil e reunir uma visão
abrangente do trabalho dessas organizações.

Oficina Regional de SMAPS, maio de 2022 ©OIM/Uruguai

Oficina regional - Em maio de 2022, foi realizada uma
oficina conjunta pela OIM Argentina, Brasil e Uruguai
sobre SMAPS com a participação de 25 funcionários dos
governos da região. A oficina discutiu questões de
SMAPS durante o processo de reassentamento, incluindo
boas práticas e desafios enfrentados pelas pessoas
migrantes e refugiadas.

A OIM Argentina apresentou as principais atividades
relacionadas à SMAPS que foram desenvolvidas nos
últimos anos, destacando o desenvolvimento do Manual
de Saúde Mental e Apoio Psicossocial para o Atendimento
da População Migrante e Refugiada na República
Argentina, lançado em 2021. Este material é usado em
nível nacional para facilitar oficinas para contrapartes
envolvidas em questões de migração, assim como para
profissionais que prestam serviços de SMAPS à
população migrante e refugiada. Um mapeamento das
instituições que prestam serviços de SMAPS na Argentina
também foi compartilhado como parte dessas discussões.

Argentina - Em abril de 2022, a OIM Argentina realizou oficinas de
Saúde Mental e Apoio Psicossocial (SMAPS) com base no manual
desenvolvido no âmbito da CRISP para apoiar a população migrante e
refugiada na Argentina. Dez oficinas foram realizadas (presenciais e
virtuais) com a participação de 189 participantes, incluindo funcionários
dos governos, profissionais de saúde mental e comunidades de
refugiados e migrantes.
Os participantes receberam treinamento sobre enfoques de saúde
mental baseadas na comunidade, abordagens interculturais e
interseccionais sobre acesso a serviços de saúde e SMAPS durante os
processos de integração.
Os comentários dos participantes foram positivos no que diz respeito
ao aumento do conhecimento técnico sobre SMAPS. A OIM Argentina
também realizou um mapeamento das instituições que prestam
serviços de SMAPS a pessoas migrantes e refugiadas em diferentes
idiomas. Mais de 70 instituições em 8 províncias foram incluídas.
Oficina de SMAPS na Argentina, abril de 2022 ©OIM/Argentina

O vídeo de treinamento está disponível aqui.

Plataforma de Apoio ao Marco Integral Regional para Proteção e Soluções
Os Governos da Argentina, Brasil e Uruguai participaram
de um evento especial sobre Reassentamento e Vias
Complementares convocado pelo Canadá, presidente da
Plataforma de Apoio ao Marco Integral Regional para
Proteção e Soluções (MIRPS PS). O objetivo do evento era
compartilhar práticas promissoras sobre o programa de
reassentamento do Canadá e os programas de patrocínio
comunitário com os governos do Cone Sul, especialmente
Brasil e Uruguai. Além disso, o representante do governo
da Argentina participou de um painel sobre Acolhida e
Mobilização Comunitária, apresentando sua experiência na
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implementação do programa de patrocínio comunitário,
assim como do piloto GROW. Também foram dadas
informações sobre planos para a promoção regional do
patrocínio comunitário e possível replicação no Uruguai.
O representante do governo do Brasil participou de um
painel sobre políticas e práticas de integração local nas
Américas, apresentando a estratégia de interiorização do
governo brasileiro – que realoca voluntariamente
refugiados e migrantes venezuelanos de estados
fronteiriços para outras partes do país.

EDIÇÃO21,2020
4, agosto de 2022
September

3

3

P

GROW: Chegada de refugiados na Argentina
As três primeiras famílias refugiadas (16 pessoas) foram
reassentadas na Argentina em abril de 2022, sob a égide
do GROW: soluções e financiamento crescentes para
pessoas refugiadas. O piloto GROW na Argentina é
liderado pelo ACNUR e permite que doadores adequados
sejam identificados e mobilizados no círculo eleitoral do
Parceiro Nacional do ACNUR (Fundação ACNUR, Comitê
Argentino).
Os doadores selecionados são contratados como
mentores voluntários para proporcionar apoio prático e
funcional na recepção e integração das famílias
refugiadas.
Os
mentores
são
cuidadosamente
selecionados, passam por avaliação de segurança,
recebem treinamento e são encaminhados aos refugiados.
A captação de recursos do setor privado pelo Parceiro
Nacional é utilizada para preencher lacunas nos
programas e serviços de integração existentes.

Preparativos na Argentina para chegada de pessoas refugiadas @ACNUR/Argentina

procedimentos de pré-embarque. As famílias estão sendo
apoiadas no processo de integração pelos mentores
voluntários, pelo ACNUR e uma ONG de proteção.

Os mentores apoiam as famílias com orientação e
adaptação à vida em Buenos Aires. Atualmente,
A CRISP apoia os aspectos estratégicos de capacitação
famílias estão aprendendo espanhol e recebem apoio
do GROW, incluindo a prestação de assistência técnica às
alfabetização econômica e no desenvolvimento
autoridades governamentais na concepção do piloto. A
microempresas.
CRISP também apoiou com o deslocamento e

na
as
em
de

Portugal: Formação em CRISP para autoridades

Formação CRISP para autoridades portuguesas, abril de 2022 ©OIM/Portugal

O pacote de formação em CRISP, inicialmente
desenvolvido em 2020, foi ministrado a funcionários do
Governo de Portugal entre 22 de março e 21 de abril.
Composto por seis sessões, o curso foi dirigido a
profissionais estatais do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF) e do Alto Comissariado para as
Migrações (ACM).

A CRISP é apoiada pelos
seguintes doadores:

Links
CRISP website
GCR em ação

Portugal

Estados
Unidos
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Third Country
Solutions for Refugees:
Roadmap 2030

Cada sessão foi adaptada ao
contexto português em coordenação
com os escritórios da OIM e do
ACNUR em Portugal. Os aspectos
discutidos durante o treinamento
incluíram reassentamento e caminhos
complementares, identificação de
refugiados, missões de seleção e
adjudicação
do
estado,
gerenciamento e preparativos para o
movimento, atividades de saúde prémigração, orientações pré-embarque,
abordagem
psicossocial
e
comunicação eficaz, proteção de
dados e trabalho com intérpretes. O Centro de
Desenvolvimento e Aprendizagem Global do ACNUR
(GLDC, na sigla 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 para poder concluir a
capacitação virtual sobre proteção.

ACNUR
Rue de Montbrillant 94,
1201 Geneva
Suíça

OIM
Route des Morillons 17,
1211 Geneva
Suíça

+41 22 739 8111
dipcrisp@unhcr.org
www.unhcr.org

+41 22 717 9111
rmm@iom.int
www.iom.int
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