
 

 

 

Fase de seleção 
 

O ACNUR identifica os refugiados necessitados de reinstalação como parte do seu 
mandato de oferta de proteção e de procura de soluções duradouras para os 
refugiados, enquanto outras ONGs e organizações internacionais também 
desempenham uma função primordial através das fases de identificação e 
seleção. No entanto, são os Estados que dispõem do critério exclusivo de oferecer 
locais de residência permanentes nos seus países através da reinstalação. 

 
Os Estados de reinstalação que criaram programas regulares de reinstalação de 
refugiados concordam em aceitar um certo número de acessos a refugiados do 
ACNUR todos os anos. Outros países podem não ter um programa anual, mas 
podem reinstalar refugiados numa base ad hoc e/ou manter programas especiais 
de reinstalação que beneficiem refugiados com necessidades especiais. 

 
A avaliação do ACNUR das necessidades e prioridades 
de reinstalação globais através do relatório anual das 
Necessidades Mundiais de Reinstalação Previstas1  

ajuda os Estados a 
estabelecer prioridades e metas nos respetivos 
programas de reinstalação. Na Conferência Tripartida 
Anual da Reinstalação (ATCR) que se realiza em 
Genebra todos os meses de julho, todos os parceiros 
de reinstalação - governos, ONGs e organizações 
internacionais - discutem as necessidades de 
reinstalação identificadas e dão início ao processo de 
planeamento de reinstalações para o ano seguinte. O 
ACNUR também se envolve em discussões bilaterais 
com os Estados a fim de identificar as necessidades 
especiais que podem ser satisfeitas por um Estado. 

 
Os Estados de reinstalação determinam a dimensão e a composição dos seus 
programas de reinstalação, e avaliam os Formulários de Registo de Reinstalação 
(RRF) que lhes são apresentados pelo ACNUR a fim de decidirem a quem é 
garantida a reinstalação. Embora o ACNUR exorte todos os Estados a deixarem-se 
guiar pelas considerações de elegibilidade de reinstalação assim como pelas 
necessidades e prioridades globais identificadas, os Estados de reinstalação, em 
última análise, tomam decisões de acordo com as respetivas políticas, critérios, 
leis e regulamentos sobre migração. Neste processo, o ACNUR pede aos Estados 
de reinstalação que evitem a aplicação de critérios de integração restritivos e 
potencialmente discriminatórios, como tamanho da família, idade, estado de 
saúde e religião, que minam os fundamentos de proteção da reinstalação. 

 
O Manual de Reinstalação do ACNUR contém capítulos para países individuais2, 
que fornecem informações detalhadas sobre os programas de reinstalação de 
cada um dos Estados de reinstalação, incluindo descrições de leis e políticas de 
reinstalação, procedimentos para seleção e tratamento dos refugiados, assim 
como preparativos de receção e serviços de instalação fornecidos pelo Estado. 

 
 
 
 
 

1 
http://www.unhcr.org/51e3eabf9.html 

2 
www.unhcr.org/resettlementhandbook 

http://www.unhcr.org/4a2ccf4c6.html
http://www.unhcr.org/51e3eabf9.html
http://www.unhcr.org/resettlementhandbook


A maioria dos programas de reinstalação de refugiados de todo o mundo confiam 
no ACNUR para 

recomendar refugiados específicos de 
acordo com as necessidades e prioridades 
identificadas pelo UNHCR e pelos seus 
parceiros, e para apresentar estes casos 
aos Estados para consideração da 
reinstalação. Um certo número de Estados 
de reinstalação dispõem também de 
mecanismos apropriados para selecionar 
indivíduos para reinstalação sem 
envolvimento direto do ACNUR. Esses 
mecanismos baseiam muitas vezes a 
admissão nos 

vínculos familiares ou noutros vínculos anteriores com o país de reinstalação. Por 
vezes, os Estados podem também evacuar pessoas com necessidade de proteção 
internacional diretamente dos seus países de origem, o que, deve salientar-se, é 
um processo distinto da reinstalação. 

 
A seleção para reinstalação é frequentemente efetuada através de entrevistas 
presenciais por autoridades governamentais que se deslocam ao país de asilo, a 
que se chama missão de seleção. Um número crescente de países de reinstalação 
também selecionam refugiados para reinstalação apenas com base no RRF 
fornecido pelo ACNUR, a que se chama seleção por processo. Nos casos em que 
as entrevistas pessoais não sejam possíveis devido, por exemplo, a preocupação 
com a segurança ou outros obstáculos, os Estados de reinstalação podem optar 
por efetuar entrevistas de reinstalação por videoconferência. 

 
Alguns países de reinstalação, especialmente os Estados Unidos da América, 
utilizam ONGs e a IOM no processamento dos casos antes de os seus funcionários 
dos serviços de imigração decidirem a elegibilidade dos casos para reinstalação. 
Isto demonstra o papel importante que as ONGs e a IOM desempenham ao 
facilitar o trabalho dos escritórios locais do ACNUR, em que a cooperação estreita 
sobre casos e grupos específicos é tratada numa base contínua. 
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