
INICIATIVA GLOBAL DE APADRINHAMENTO DE REFUGIADOS 

A  G R S I  E M  U M A  O L H A D A  

Uma equipe da GRSI visitou Buenos Aires entre os dias 6 e 9 de 
março para se reunir com representantes do governo e da sociedade 
civil envolvidos na implantação de um programa comunitário de 
apadrinhamento de refugiados na Argentina. 

 O país já está bem encaminhado para estabelecer um sistema de 
patrocínio pleno. A Argentina recebeu mais de 300 refugiados sírios 
desde o lançamento do seu programa para a Síria, em 2014, e agora 
estão sendo construídas as estruturas necessárias para transformar 
o patrocínio comunitário em um dispositivo permanente em diversas 
províncias argentinas. 

 Como parceira da GRSI, a ACNUR desempenhou um papel 
fundamental nesse processo desde o final de 2015 ao ajudar o 
governo na elaboração de um plano de ação para consolidar o 
apadrinhamento comunitário. Isto envolve a conscientização sobre o 
funcionamento do patrocínio comunitário na Argentina, a 
identificação de possíveis novos parceiros de apadrinhamento, a 
prestação de suporte técnico para acelerar os procedimentos de 
referência e gestão de casos e o trabalho com a OIM para ajudar a 
implementar uma ampla gama de atividades para facilitar a 
integração após a chegada dos refugiados. O financiamento do 
Mecanismo de Países Emergentes em Reassentamento apoiou esses 
esforços. 

 Em 8 de março (Dia Internacional da Mulher), a ACNUR e a OIM se 
associaram ao Programa da Síria para organizar um workshop com 
duração de um dia que reuniu dezenas de patrocinadores, refugiados 
e atores da sociedade civil provenientes de todo o país. Durante um 
painel de discussão, os delegados da GRSI destacaram os principais 
componentes de um programa de apadrinhamento viável e 
prometeram dar continuidade aos esforços para apoiar a Argentina. 

O dia terminou com o Festival de Mulheres Refugiadas, evento 
cultural que contou com um público superior a mil pessoas. O 
Festival teve apresentações de músicos, dançarinos, percussionistas, 
DJs famosos e um muralista sírio, além de estandes de informações e 
culinária dos quatro cantos do mundo. 

 A delegação da GRSI foi liderada por Jean-Marc Gionet, diretor 
sênior de Operações de Reassentamento do Ministério da Imigração, 
Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC). Ao lado dele estiveram 
Daniel Gonzales, responsável pelos programas da Open Society 
Foundations que conhece bem a região, e Kaylee Perez, 
colaboradora de assentamento e reassentamento fluente em 
espanhol do Comitê Central Menonita do Canadá. Louise Lavigne, da 
Direção Geral de Assuntos dos Refugiados do IRCC, atuou como 
coordenadora da viagem.    

Argentina adota Patrocínio 
Comunitário de Refugiados
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Além de participar do workshop, a equipe da GRSI se reuniu 
com o Chefe de Gabinete da Secretaria da Presidência da 
Argentina e com executivos seniores do departamento de 
migrações a fim de discutir o programa da Síria. Também foi 
realizada uma mesa redonda com líderes dos principais grupos 
de patrocínio e ONGs que estão recebedo refugiados em 
cidades como Buenos Aires, Rosario, Mendoza e San Martín 
de los Andes. 

 “A energia e o entusiasmo dos patrocinadores que 
encontramos foram incríveis”, disse Lavigne. “Fico com a 
impressão de que o movimento de patrocínio comunitário está 
fincando raízes profundas e duradouras na sociedade 
argentina.” 

 As próximas etapas terão como foco o fortalecimento da rede 
de patrocinadores da Argentina e a criação de oportunidades 
de colaboração entre o governo e a sociedade civil. 

• Tweets from  the Festival for Refugee Women        

         (Spanish)       

Acompanhamento 
Comunitário no Mundo

• News from Citizens UK 

• Más de 1000 personas se sumaron al ACNUR     

    en el primer festival “Por las mujeres                             

    refugiadas” (Spanish) 

Da esquerda para a direita: Federico Agusti (departamento de 
migrações da Argentina), Kaylee Perez, Daniel Gonzales, Louise 
Lavigne, Patrick Defoy (Embaixada do Canadá), Esteban Tomé 
Fuentes (assessor da Chefia do Gabinete de Ministros) e Jean-Marc 
Gionet. 
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http://www.refugeesponsorship.org/pt
http://www.refugeesponsorship.org/pt
http://www.refugeesponsorship.org/pt
https://twitter.com/CitImmCanada/status/967070314919350272
http://www.sponsorrefugees.org/news
http://www.acnur.org/noticias/noticia/8m-mas-de-1000-personas-se-sumaron-al-acnur-en-el-primer-festival-por-las-mujeres-refugiadas/
http://www.acnur.org/noticias/noticia/8m-mas-de-1000-personas-se-sumaron-al-acnur-en-el-primer-festival-por-las-mujeres-refugiadas/
http://www.sponsorrefugees.org/news
https://twitter.com/ACNURSuramerica/status/971744073391509508
https://twitter.com/ACNURamericas/status/971893395596759040
https://twitter.com/EmbajadaEEUUarg/status/972231837803311104
https://twitter.com/amnistiaar/status/972201861632741376
https://twitter.com/ACNURSuramerica/status/971940900808069120


TUDO SOBRE OS TITULARES DE ACORDO 
DE PATROCÍNIO 
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POR QUE RAZÃO TANTOS ORGANIZAÇÕES DE SAHS SÃO DE CUNHO 
RELIGIOSO? 
Não existe nenhum requisito para que um SAH esteja baseado na fé. 
No entanto, existem fatores (descritos acima) que promovem as 
organizações de base religiosa assumindo o papel de SAHs. Um fator 
adicional é histórico. Foi a Igreja Menonita, juntamente com a 
Sociedade de Ajuda ao Imigrante Judeu, que assinou os primeiros 
acordos de patrocínio com o Ministro do Emprego e da Imigração do 
Canadá no momento da crise dos refugiados Indochineses em 1979. 

QUAL É A MELHOR PARTE DE SUA EXPERIÊNCIA DE PATROCÍNIO? 
Saber que temos entregado às pessoas que não tinham possibilidade 
de futuro no seu país de origem ou no país de refúgio, uma vida nova 
em um país seguro e acolhedor.  

Aqui está um trecho de uma entrevista com Don Smith  
do Diocese Anglicana de Ottawa. A entrevista completa 
pode ser encontrada na                                               Seção Estudos de Caso do 
Guia da GRSI.

O QUE É UM TITULAR DE ACORDO DE PATROCÍNIO (SAH, EM INGLÊS)? 
O SAH é uma organização que tenha assinado um acordo com o 
Ministério da Imigração, dos Refugiados e da Cidadania do Canadá 
que permite patrocinar os refugiados no âmbito do do programa de 
patrocínio privado de refugiados, o programa de Visto Encaminhado 
pelo Escritório, o programa de Visto Misto Encaminhado pelo 
Escritório, ou o programa de Patrocínio com Assitência Conjunta. 

Existem aproximadamente 110 SAHs no Canadá. A maioria são 
instituições de cunho religioso ou sociedades etno-culturais, embora 
alguns sejam organizações de prestação de serviços (isto é, agências 
de integração). Os pequenos SAHs patrocinam os refugiados 
diretamente. Os grande SAHs estabelecem parcerias com Grupos 
Constitutivos e/ou patrocinadores que fazem o trabalho diretamente 
com os recém-chegados. 

COMO SÃO ESTRUTURADOS OS SAHS? 
O SAH é uma sociedade constituída ao abrigo da lei federal ou 
provincial. É tipicamente uma organização sem fins lucrativos, de 
caráter caritativo gerida por um Conselho de Administração. Como 
uma instituição de caridade registrada, as suas atividades financeiras 
são regidas pela Lei e Regulamentos sobre o Imposto sobre os 
Rendimentos. Os grandes SAHs têm um pequeno número de pessoal 
remunerado, enquanto os pequenos SAHs são administrados por 
voluntários. Os grande SAHs estabelecem parcerias com Grupos 
Constitutivos e/ou patrocinadores para trabalhar diretamente com os 
recém-chegados. Os pequenos SAHs podem trabalhar diretamente 
com os recém-chegados. Independentemente do fato de o SAH ser 
grande ou pequeno, não pode renunciar ou transferir a sua 
responsabilidade de patrocínio para o Grupo Constituinte e/ou Co- 
Patrocinador. 

O QUE SÃO OS GRUPOS CONSTITUINTES E COMO O SAH INTERAGE 
COM ELES? 
Um Grupo Constituinte é um grupo de indivíduos canadenses ou um 
indivíduo canadense em conjunto com uma empresa, organização ou 
associação sem personalidade jurídica que o SAH pode autorizar a 
patrocinar os refugiados sob o seu acordo de patrocínio. Cada SAH 
pode determinar as modalidades de autorização. Para muitos SAHs de 
confissão religiosa, os seus Grupos Constituintes são as suas 
assembleias, paróquias, ou congregações. 

"A Iniciativa Global de Patrocínio para Refugiados 

(GRSI) cria oportunidades para os cidadãos se 

engajarem e participarem do esforço humanitário – 

em benefício tanto dos refugiados quanto das 

comunidades em que elas próprias vivem." 

- Gregory A. Maniatis, Diretor, Iniciativa Internacional 

de Migração, Open Society Foundations 

O que é a GRSI?
A Iniciativa Global de Apadrinhamento de
Refugiados é uma parceria de cinco organizações
– o Governo do Canadá, ACNUR, Open Society
Foundations, a Radcliffe Foundation e a
University of Ottawa. O objetivo é ajudar outros
países a criarem seus próprios programas de
apadrinhamento de refugiados baseados na
comunidade – no processo de fortalecimento das
comunidades locais e melhorando a narrativa
sobre os refugiados.   

ASSINE GRSI ON-LINE ENTRE EM CONTATO  

PARA SABER MAIS
• Sponsorship Agreement Holders (Refugee 
Sponsorship Training Program)  

• History of PSR (Aura) 

http://www.unhcr.org/
http://radcliffefoundation.org/
https://www.uottawa.ca/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.canada.ca/home.html
http://refugeesponsorship.org/pt/guia?chapter=3&area=6
https://ottawa.anglican.ca/
http://www.refugeesponsorship.org/pt/guia
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/pt
http://www.refugeesponsorship.org/#contact
http://www.rstp.ca/en/refugee-sponsorship/sponsorship-agreement-holders/
http://www.rstp.ca/en/refugee-sponsorship/sponsorship-agreement-holders/
http://www.auraforrefugees.org/index.php/about-aura/refugees-sponsorship/history-of-psr
http://www.auraforrefugees.org/index.php/about-aura/refugees-sponsorship/history-of-psr

