
 

 

 

Fase de identificação 
 

Para alguns refugiados, o repatriamento voluntário será uma solução duradoura 
possível; para outros, pode haver uma oportunidade de integração local no país 
de asilo. Para outros ainda, a reinstalação é a única solução duradoura possível ou 
forma de assegurar proteção. A identificação eficaz e transparente de refugiados 
potencialmente necessitados de reinstalação é essencial para assegurar a 
proteção contínua dos refugiados. É também fundamental um processo de 
identificação eficaz e consistente para garantir que é proporcionado aos 
refugiados um acesso equitativo aos procedimentos de reinstalação. Além disso, 
tal pode diminuir as possibilidades de utilização fraudulenta do sistema de 
reinstalação ou quaisquer sentimentos de arbitrariedade na tomada de decisões 
relativas à reinstalação. 

 
A identificação correta dos refugiados que possam estar necessitados de 
reinstalação é um aspeto crucial e exigente do processo de reinstalação. Exige o 
conhecimento detalhado da população de refugiados, respetivos riscos de 
proteção e necessidades específicas, assim como uma avaliação completa das 
perspetivas para tal, ou seja, reinstalação versus outras soluções duradouras. 

 
Para poderem aceder à reinstalação, os indivíduos ou as famílias devem: 

 
 satisfazer os pré-requisitos para consideração da reinstalação; e 
 enquadrar-se numa ou mais das categorias de acesso à reinstalaçãodo 

ACNUR. 

 
Os pré-requisitos para
 consideração da reinstalação são os 
seguintes: 

 
 o candidato está determinado a ser um 

refugiado do ACNUR; e 
 as perspetivas para todas as soluções 

duradouras foram avaliadas e a 
reinstalação é identificada como a 
solução mais adequada. 

 
No entanto, em circunstâncias excecionais, a reinstalação é considerada para 
indivíduos apátridas não refugiados para os quais a reinstalação é considerada a 
solução duradoura mais adequada e para certos familiares dependentes não 
refugiados de forma a manter a unidade familiar. 

 
Existem sete categorias de acesso à reinstalação. Em muitos casos, as categorias 
de acesso à reinstalação podem sobrepor-se e os acessos são efetuados tanto 
através de uma categoria primária como secundária. As sete categorias incluem: 

 
 NECESSIDADES DE PROTEÇÃO JURÍDICA E/OU FÍSICA do refugiado no país de 

acolhimento (incluindo ameaça de "expulsão" (regresso forçado) ao seu país 
de origem); 

 SOBREVIVENTES DE VIOLÊNCIA E/OU TORTURA, em especial quando o 
repatriamento ou as condições de asilo possam resultar em traumatização 
adicional e/ou aumento do risco, ou quando não estiver disponível o 
tratamento adequado; 

 NECESSIDADES MÉDICAS, em especial tratamentos capazes de salvar a vida 
inexistentes no país do refugiado; 



 MULHERES E RAPARIGAS EM RISCO que tenham problemas de proteção 
próprios do seu sexo; 

 REUNIFICAÇÃO FAMILIAR, quando a reinstalação é a única forma de reunir 
os membros da família do refugiado que, devido à fuga ou deslocação do 
refugiado, estejam separados por fronteiras ou continentes; 

 CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RISCO, quando uma Determinação de 
Interesse Superior (DIS) sustenta a reinstalação; 

 INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÕES DURADOURAS ALTERNATIVAS PREVISÍVEIS, 
que, normalmente, é apenas relevante quando não são possíveis outras 
soluções num futuro previsível; quando a reinstalação pode ser usada 
estrategicamente; e/ou quando pode abrir possibilidades para soluções 
abrangentes. 

 
O Manual de Reinstalação do ACNUR1 fornece orientação detalhada sobre a 
identificação de refugiados necessitados de reinstalação e sobre os requisitos de 
acesso ao abrigo das categorias de acesso à reinstalação acima indicadas. 

 
A identificação de refugiados potencialmente necessitados de reinstalação faz 
parte de um esforço em curso, ativo e conjunto da equipa do ACNUR e das suas 
ONG parceiras. 

 
O ACNUR desenvolveu várias ferramentas a fim de melhorar a identificação de 
indivíduos vulneráveis para os quais a reinstalação é a forma de proteção mais 
adequada, assim como a identificação de populações necessitadas de 
reinstalação como solução duradoura. Essas ferramentas incluem, por exemplo, a 
base de dados de registo proGres e a Ferramenta de Identificação de Risco 
Elevado (HRIT). 

 

Os escritórios locais do ACNUR dispõem, 
frequentemente, de relacionamentos bem 
cimentados com ONGs a fim de facilitar o 
aconselhamento e a assistência aos 
refugiados que possam ser elegíveis para 
reinstalação. Além disso, para ajudar os 
refugiados a tomarem decisões livres e 
informadas, o ACNUR, com o apoio da IOM 
(Organização Internacional para as Migrações) 
e ONGs parceiras, fornece informações sobre 
soluções duradouras 

através de sessões direcionadas assim como aconselhamento móvel, que foi um 
êxito, por exemplo, em campos da Tailândia e do Nepal. 

 
Em determinados contextos, as ONGs colaboram com o ACNUR para ajudar a 
identificar e a remeter casos potencialmente necessitados de reinstalação. 
Operando como uma força de trabalho afiliada, as ONGs também ajudam a 
fornecer equipas adicionais aos escritórios locais na avaliação inicial das 
necessidades de reinstalação, assim como na preparação de casos apresentados 
para reinstalação. 

 
Quando um refugiado é identificado como potencialmente elegível para 
reinstalação, a equipa do ACNUR (e, quando aplicável, a força de trabalho da ONG 
afiliada) levam a efeito uma entrevista de avaliação de reinstalação. Se se 
confirmar a necessidade de reinstalação, é preparado um Formulário de Registo 
de Reinstalação (RRF). O RRF serve como uma ferramenta essencial à disposição 
do ACNUR para explicar as necessidades de refugiados individuais a um país de 
reinstalação. A entrevista de reinstalação é efetuada pela equipa do ACNUR ou da 
ONG afiliada utilizada para apoiar as operações do ACNUR. A maior parceria deste 
tipo é o 
Plano de Intervenção ACNUR-ICMC,2   no qual a ICMC mantém uma escala de 
serviço de 
aproximadamente 300 profissionais a fim de apoiarem as atividades de 
reinstalação em escritórios locais do ACNUR. 



Enquanto a identificação de reinstalação é muitas vezes efetuada numa base 
individual, a identificação de grupos necessitados de reinstalação ultrapassa a 
identificação individual. O grupo pode ser definido pelo contexto situacional (por 
exemplo, todas as pessoas de um campo) e/ou por caraterísticas específicas, 
como nacionalidade, pretensões dos refugiados, ou pelo seu contexto político, 
étnico ou religioso, que os pode distinguir de outros refugiados existentes no 
país. 

 
O ACNUR publica todos os anos um resumo das necessidades e prioridades de 
reinstalação globais no relatório Necessidades Mundiais de Reinstalação 
Previstas.3 Esta publicação promove a sensibilização para as populações 
identificadas como necessitadas de reinstalação e serve de principal ferramenta 
de referência para o diálogo sobre necessidades de reinstalação, definição de 
prioridades e 
seleção de refugiados para reinstalação pelos Estados de reinstalação. 

 

Imagens: © UNHCR/P. Moore/Fevereiro de 2011; © UNHCR/P. Ghimire/Agosto de 
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 1  http://www.unhcr.org/4a2ccf4c6.html 

2   http://www.icmc.net/icmc-unhcr-resettlement-deployment-scheme 

3  http://www.unhcr.org/51e3eabf9.html 
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