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Alemanha implementará permanentemente o 

Programa de Entradas Humanitárias “NesT” 

 

© ACNUR/Annie Sakkab 

No Simpósio de Berlim para a Proteção dos 

Refugiados, o governo federal da Alemanha 

anunciou que o programa de admissões 

humanitárias “Neustart im Team” (NesT) será 

tornado permanente no início de 2023. Reem 

Alabali-Radovan, o Comissário do Governo 

Federal para os Refugiados, observou: “desta 

forma, podemos também conseguir mais 

protecção para os refugiados para além dos 

procedimentos de asilo”. 

O programa NesT foi inicialmente lançado 

como piloto em 2019 para reinstalar 500 

refugiados. No âmbito do programa, os 

refugiados são apoiados por um grupo de, pelo 

menos, quatro alemães, que proporciona 

alojamento durante um ano, apoio social, 

como ajuda para encontrar uma escola ou um 

emprego, e orientações gerais.  

Estes programas permitem um maior apoio 

para os que estão deslocados e não 

conseguem regressar aos seus países-natais. O 

programa NesT pretende preservar a unidade 

familiar, proporcionar apoio na integração e 

permitir que mentores e voluntários no país 

ajudem com os deveres administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Espanhol de Apadrinhamento de 

Refugiados acolhe duas famílias 

O município de Tudela, na região de Navarra, 

Espanha, lançou oficialmente o Programa de 

Apadrinhamento Comunitário Somos. Duas 

famílias sírias, um total de 11 pessoas, estão 

atualmente em acolhimento ao abrigo do 

programa e espera-se que uma terceira família 

síria se junte ao programa até ao final de junho 

de 2022. Através de uma combinação de 

padrinhos e voluntários, os participantes no 

programa asseguram que os refugiados se 

sintam seguros e apoiados à sua chegada, 

ajudando-os depois a integrarem-se na 

comunidade.  

 

© Plaza Nueva 

Existem atualmente programas de 

apadrinhamento comunitário nas regiões de 

Navarra, País Basco e Valência, em Espanha. 

Eduardo Santos, Ministro das Políticas 

Migratórias e Justiça do Governo de Navarra, 

declarou que este modelo de apadrinhamento 

de refugiados “reforça a inclusão e a coesão 

social, torna-nos mais maduros como cidadãos 

e mais responsáveis como terra de 

acolhimento.”  

Você é um formulador de políticas ou líder da 

sociedade civil desenvolvendo um programa de 

patrocínio para refugiados?  

Baixe o manual de planejamento de políticas da GRSI. 

https://www.evangelisch.de/inhalte/202435/20-06-2022/bundesregierung-will-aufnahmeprogramm-nest-verstetigen
https://www.evangelisch.de/inhalte/202435/20-06-2022/bundesregierung-will-aufnahmeprogramm-nest-verstetigen
https://www.europapress.es/navarra/noticia-santos-valora-arranque-tudela-programa-somos-atiende-actualmente-dos-familias-sirias-20210614182006.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-santos-valora-arranque-tudela-programa-somos-atiende-actualmente-dos-familias-sirias-20210614182006.html
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
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 Mãe de acolhimento de Wicklow dá a família 

afegã a oportunidade de um futuro mais 

radioso 

 

© Independent.ie/Myles Buchanan 

Em Wicklow, Irlanda, uma mãe de acolhimento 

dedicada deu a uma família afegã refugiada 

uma oportunidade de paz e de uma vida 

normal. A história começa com Mirwais, um 

refugiado afegão que escapou do 

Afeganistão devastado pela guerra em 2014 e 

chegou à Irlanda em 2017. Na Irlanda, foi 

apadrinhado pela residente de Wicklow, 

Naomi. Mirwais mudou-se para a casa de 

Naomi, onde recebeu apoio educativo e 

relacionado com o trabalho. 

Há dois meses, após uma candidatura bem 

sucedida, a família de Mirwais foi convidada a 

reinstalar-se na Irlanda. Naomi assumiu o papel 

de sua madrinha e ajudou a família a reunir-se 

e a restabelecer a ligação com Mirwais. Naomi 

continua a ajudar a família a reinstalar-se e a 

integrar-se na sociedade irlandesa. 

Whistler apadrinha a preparação para a 

chegada de família refugiada 

Em Pemberton, uma aldeia na Colômbia 

Britânica, Canadá, está em curso uma 

iniciativa de apadrinhamento para reunir uma 

família de refugiados da Eritreia. Em abril de 

2018, a família Kibrom — incluindo Selam 

Kibrom, seu marido e seus dois filhos — chegou 

a Pemberton. Apadrinhada por membros da 

Igreja da Comunidade de Whistler, a família 

Kibrom tem sido apoiada para encontrar 

trabalho, procurar educação e muito mais. 

Agora, a Igreja da Comunidade de Whistler 

lidera o apadrinhamento da família alargada 

de Selam, abrangendo a irmã, o cunhado e 

seus três filhos. 

Com a documentação de imigração 

concluída, o último passo no apadrinhamento 

da família Kibrom é a compra de bilhetes de 

avião e a recolha de fundos para apoiar a 

família. A Igreja da Comunidade de Whistler já 

preparou vários recursos para sua chegada, 

incluindo alojamento, educação, cuidados 

médicos e recursos financeiros. A comunidade 

continua a angariar fundos enquanto espera o 

dia em que a família Kibrom alargada possa ser 

reunida. 

O GRSI realiza uma receção em Genebra, 

Suíça, para celebrar marcos no 

apadrinhamento comunitário 

 

© The University of Ottawa Refugee Hub / Nathan Benson  

No momento em que o GRSI assinala o seu 

quinto aniversário, recém-chegados, estados, 

organizações da sociedade civil e líderes do 

setor privado reuniram-se em junho deste ano 

para celebrar o apadrinhamento comunitário 

em todo o mundo. A receção foi organizada 

pela Missão Permanente do Canadá junto das 

Nações Unidas em Genebra e mostrou a 

diversidade de programas, destacou o papel 

crucial do acolhimento comunitário na escala 

da proteção dos refugiados e reforçou a 

importância integral de parcerias inovadoras e 

multissetoriais para o avanço da proteção dos 

refugiados no âmbito do Pacto Global sobre 

Refugiados. 

Confira a Iniciativa Global de Patrocínio para 

Refugiados no Twitter! 

Siga a conta @theGRSI no Twitter para mais 

notícias sobre #patrocíniocomunitário 

 

 

https://www.independent.ie/regionals/wicklow/news/wicklow-foster-mum-gives-afghan-family-chance-of-a-brighter-future-41797308.html
https://www.independent.ie/regionals/wicklow/news/wicklow-foster-mum-gives-afghan-family-chance-of-a-brighter-future-41797308.html
https://www.independent.ie/regionals/wicklow/news/wicklow-foster-mum-gives-afghan-family-chance-of-a-brighter-future-41797308.html
https://www.piquenewsmagazine.com/local-news/whistler-sponsors-preparing-for-refugee-familys-arrival-5407175
https://www.piquenewsmagazine.com/local-news/whistler-sponsors-preparing-for-refugee-familys-arrival-5407175
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/inmigracionemigracion/detalle/4255
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
https://twitter.com/theGRSI


 

 
 

 

Junho/Julho de 2022                                                                                                                          VOL. 50 

 Acolhidos pelo Chefe de Missão, Embaixador 

Norton, e com comentários de abertura em 

nome do GRSI de Elizabeth Tan (Diretora do 

Departamento de Proteção Internacional, 

ACNUR), os participantes tiveram a 

oportunidade de ouvir reflexões sobre o poder 

do apadrinhamento de Maysoun Darweesh 

(Refugee Advisory Network of Canada), bem 

como a evolução do apadrinhamento de Paul 

Morrison (Diretor, Homes for Ukraine, Governo 

do Reino Unido).  

Jacqui Pilch (Diretora para os Refugiados, 

Conselho Nacional de Segurança, Casa 

Branca) partilhou reflexões sobre a adesão à 

comunidade mundial de apadrinhamento e 

esperanças para o futuro do apadrinhamento 

e reinstalação. 

Os Representantes da Rede dos Estados foram 

reconhecidos no evento e pessoalmente 

louvados pelas suas contribuições na 

conceção de programas e na melhoria do 

acesso à proteção dos refugiados em todo o 

mundo.  

 

 

 

 

 

 

O que é a GRSI? 
 

A Iniciativa Global de Patrocínio de Refugiados é 

uma parceria de seis organizações: Governo do 

Canadá, ACNUR, Open Society Foundations, 

Fundação Giustra, Fundação Shapiro e 

Universidade de Ottawa. O objetivo é ajudar outros 

países a implementarem os seus próprios 

programas de patrocínio de refugiados, fortalecendo 

comunidades locais e aperfeiçoando a narrativa 

sobre os refugiados durante esse processo. 

 

ASSINE GRSI ONLINE  CONTATO 

 

http://www.refugeesponsorship.org/contact
http://www.refugeesponsorship.org/
http://www.refugeesponsorship.org/#contact

