
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

INICIATIVA GLOBAL DE PATROCÍNIO PARA REFUGIADOS 
 

EDIÇÃO ESPECIAL: EVENTO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA DE SUPORTE MIRPS 

Evento de assinatura da plataforma de 

suporte MIRPS: maio de 2022 
 

 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR) A Alta Comissária Assistente para 

Proteção Gillian Triggs faz um discurso na abertura do 

Evento de Assinatura da Plataforma de Apoio MIRPS.  

© ACNUR/Soo-Jung Kim 
 

 

Representantes de países MIRPS e membros da 

Plataforma de Apoio MIRPS posam para uma foto no 

Evento da Assinatura. © ACNUR/Soo-Jung Kim 
 

De 24 a 26 de maio de 2022, o Canadá sediou 

o Evento de Assinatura da Plataforma MIRPS 

(MIRPS é um acrônimo em espanhol para 

“Marco Integral Regional para Proteção e 

Soluções”). O MIRPS é uma aplicação regional 

do Pacto Global sobre Refugiados que 

incentiva a cooperação regional entre os 

países de origem, trânsito e destino para uma 

                                                      
1 A Plataforma de Apoio é composta por Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, 

União Européia (UE), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
França, Espanha, Suíça, Uruguai, Estados Unidos da América, Comissão 

maior partilha de responsabilidades em 

matéria de prevenção, proteção e soluções 

duradouras. Os países membros do MIRPS são 

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México e Panamá.  
 

A Plataforma de Apoio MIRPS é um grupo de 

atores estatais e não estatais1, formado a 

pedido do MIRPS, que trabalha para apoiar os 

esforços dos países do MIRPS em oferecer 

soluções para a situação de deslocamento 

forçado na América Central e no México. O 

Evento de Assinatura da Plataforma de Apoio 

MIRPS se consistuiu por países MIRPS, membros 

da Plataforma de Apoio MIRPS e outras partes 

interessadas, incluindo Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) e empresas que 

trocaram melhores práticas e exemplos de 

iniciativas inovadoras sobre os temas de 

reassentamento, caminhos complementares e 

integração.  
 

O evento presencial de três dias incluiu oito 

painéis com mais de 41 especialistas. A 

Iniciativa Global de Patrocínio para Refugiados 

(GRSI) liderou o painel de mobilização 

comunitária e organizou um programa para um 

almoço no dia 2. Detalhes sobre o evento 

podem ser encontrados aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR). Saiba mais em mirps-platform.org/en/. 

Você é um formulador de políticas ou líder da 

sociedade civil desenvolvendo um programa 

de patrocínio de refugiados?  
 

Baixe o manual de planejamento de políticas da GRSI. 

https://mirps-platform.org/en/resources/events/signature-event/
https://mirps-platform.org/en/resources/events/signature-event/
https://globalcompactrefugees.org/mirps-en/support-platform
https://mirps-platform.org/en/resources/events/signature-event/
https://mirps-platform.org/en/resources/events/signature-event/
https://mirps-platform.org/
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
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Almoço GRSI com Tareq Hadhad, ex-

refugiado e CEO da Peace by Chocolate 
 

No segundo dia do Evento de Assinatura, a 

Iniciativa Global de Patrocínio para Refugiados 

organizou um programa de almoço para 

defender o aumento de espaços de proteção 

para refugiados em todo o mundo, inclusive 

por meio do desenvolvimento e expansão de 

caminhos complementares, como patrocínio 

comunitário com o apoio de grupos como a 

Plataforma de Apoio MIRPS. 

 

 

Marian Campbell Jarvis, Vice-Ministra Adjunta Sênior de 

Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá, abre o 

almoço.  

© Centro de Refugiados da Universidade de Ottawa / 

David Chan 

 

A vice-ministra assistente sênior de Imigração, 

Refugiados e Cidadania do Canadá, Marian 

Campbell Jarvis, abriu o almoço destacando 

os programas de patrocínio comunitário no 

Canadá e em todo o mundo e enfatizou a 

grande necessidade de soluções duráveis e 

sustentáveis para os refugiados. 
 
 

Jennifer Bond, diretora administrativa do 

Centro de Refugiados da Universidade de 

Ottawa e presidente da GRSI, facilitou uma 

conversa informal com Tareq Hadhad, CEO da 

Peace by Chocolate, que compartilhou suas 

experiências como refugiado sírio e sua 

jornada de patrocínio ao Canadá, bem como 

sua perspectiva sobre os caminhos a seguir 

para a proteção dos refugiados.  
 

 

O CEO da Peace by Chocolate, Tareq Hadhad, conta sua 

história de sua jornada da Síria ao Canadá para o público. 

© Centro de Refugiados da Universidade de Ottawa / 

David Chan 
 

O Sr. Hadhad então fez um discurso de 

abertura para o público, detalhando sua 

experiência com seus gentis e acolhedores 

patrocinadores da comunidade na pequena 

cidade de Antigonish, Nova Escócia, Canadá, 

e destacou os pontos fortes que os refugiados 

trazem para suas comunidades. O público 

ficou muito emocionado com a história do Sr. 

Hadhad e viu em primeira mão o poder de 

caminhos complementares para refugiados e 

integração. 
 

 

Painel de Mobilização da Comunidade: 

Evento de Assinatura da Plataforma de 

Suporte MIRPS Dia 3 
 
 

 

(Da esquerda para a direita) Jennifer Bond (Centro de 

Refugiados), Robin Dowse-Willoughby (Reino Unido), 

Sarah Cross (Estados Unidos) e Alfredo Mariano Lopez Rita 

(Argentina) falam sobre mobilização comunitária.                  

© ACNUR/Soo-Jung Kim  

No terceiro e último dia do Evento de Assinatura 

da Plataforma de Apoio MIRPS, o GRSI liderou 

um painel para discutir a mobilização da 

comunidade. A diretora-gerente do Centro de 
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Refugiado e presidente do GRSI, Jennifer Bond, 

moderou o painel, enquanto Robin Dowse-

Willoughby (Reino Unido – Home Office), Sarah 

Cross (Estados Unidos – Departamento de 

Estado) e Alfredo Mariano Lopez Rita 

(Argentina – Diretoria Geral da Imigração) falou 

como palestrantes.  

As principais conclusões do painel incluíram a 

versatilidade e a criatividade do patrocínio 

comunitário como um esforço da sociedade 

como um todo, a força do patrocínio 

comunitário como ferramenta de acolhimento 

e integração e a necessidade de uma ampla 

gama de caminhos complementares 

envolvendo atores não tradicionais para 

responder a necessidade crescente, bem 

como desastres ou emergências. 

 

Reunião da Rede de Estados 

Patrocinadores da Comunidade GRSI 
 

 

Representantes estaduais da Argentina, Austrália, Bélgica, 

Brasil, Canadá, Portugal, Reino Unido e membros do 

Centro de Refugiados da Universidade de Ottawa posam 

para uma foto de grupo. © Governo do Canadá 
 

Em 26 de maio de 2022, o GRSI convocou 

representantes estaduais para a 10ª reunião da 

Rede de Estados Patrocinadores da 

Comunidade em Ottawa, Canadá. Essa foi a 

primeira reunião da Rede de Estados a ter 

presença real das pessoas em mais de dois 

anos! Delegados da Argentina, Austrália, 

Bélgica, Brasil, Canadá, Portugal, Reino Unido e 

Estados Unidos, além de representantes do 

Centro de Refugiados da Universidade de 

Ottawa, participaram da reunião 

pessoalmente. Delegados da Nova Zelândia, 

Itália e representantes do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados 

participaram virtualmente da reunião.  

A reunião foi focada em melhorar e expandir o 

patrocínio comunitário como um caminho 

complementar globalmente, com base na 

mobilização comunitária de crises de 

refugiados e na força e importância de 

monitorar e avaliar os programas de patrocínio 

comunitário.  
 

O GRSI assinala o Dia Mundial do Refugiado 

com um novo vídeo! 
 

 

Um novo vídeo animado da GRSI, intitulado 

“Sponsorship School: Financing Sponsorship” 

(Escola de Patrocínio: Patrocínio de 

Financiamento) já está disponível no canal da 

GRSI no YouTube! Este vídeo oferece conselhos 

sobre como financiar o patrocínio de um 

refugiado. Este vídeo foi lançado no Dia 

Mundial do Refugiado, 20 de junho, em apoio 

ao tema: “Quem quer que seja. Onde quer 

que. Em qualquer momento. Todos têm o 

direito de buscar segurança.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O gue é a GRSI? 

 

A Iniciativa Global de Patrocínio para 

Refugiados é uma parceria de seis 

organizações - o Governo do Canadá, o 

ACNUR, Open Society Foundations, a Giustra 

Foundation, a The Shapiro Foundation e a 

University of Ottawa. A iniciativa tem como 

objetivo ajudar outros países a estabelecerem 

seus próprios programas de patrocínio de 

refugiados com base na comunidade, 

fortalecerem comunidades locais e 

melhorarem a narrativa sobre refugiados 

durante o processo. 
 

ASSINE      GRSI ON-LINE      ENTRE EM CONTATO 

 

Confira a Iniciativa Global de Patrocínio para 

Refugiados no Twitter! 
 

Siga a conta @theGRSI no Twitter para mais 

notícias sobre #patrocíniocomunitário 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSEjWTsC_EU
https://www.youtube.com/watch?v=SSEjWTsC_EU
https://www.youtube.com/watch?v=SSEjWTsC_EU
https://www.acnur.org/portugues/diadorefugiado/
https://www.acnur.org/portugues/diadorefugiado/
https://www.acnur.org/portugues/diadorefugiado/
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/pt
http://www.refugeesponsorship.org/#contact
https://twitter.com/theGRSI

