
 

 
Nota Conceitual 

Primeira Mesa Redonda Regional da Iniciativa para Gestão de Qualidade do 

Asilo nas Américas  

 “Desafios e Boas Práticas na Gestão de Casos no Procedimento de 

Determinação da Condição de Refugiado” 

 
Introdução 

A Iniciativa para Gestão de Qualidade do Asilo (QAI), um programa de revisão conjunta dos mecanismos 
de determinação da condição de refugiado, é uma valiosa ferramenta para garantir a legitimidade e 
eficiência do procedimento de refúgio. Esta iniciativa, que contribuiu para desenvolver parâmetros para 
a melhora contínua dos procedimentos de elegibilidade, foi 
lançada oficialmente em 2012. Desde a sua criação, vários 
países da América Latina e do Caribe aderiram 
progressivamente ao programa, que também figura na 
Declaração e no Plano de Ação do Brasil de 2014. Todos os 
países do QAI progrediram significativamente nos últimos 
cinco anos como resultado de diagnósticos e recomendações 
realizados para introduzir melhorias em várias áreas de 
interesse, especificamente nas etapas de registro, entrevista, 
tomada de decisões e recursos.  

Apesar do compromisso e da dedicação das autoridades de 
refúgio na região, a acumulação de casos pendentes 
continua sendo um desafio. Isto se deve principalmente a 
um aumento exponencial das solicitações de refúgio que 
excede a capacidade dos sistemas de processá-las. Em 
muitas instâncias, a quantidade de solicitações de refúgio 
triplicaram ou quintuplicaram, e, nos últimos anos, chegou 
a se multiplicar em dez. Esta tendência se deve a vários 
fatores, entre os quais se encontra uma maior mobilidade 
generalizada de indivíduos junto a um aumento da 
insegurança, violência, violações de direitos humanos e 

conflitos que forçam milhares de pessoas a se mover em um contexto de fluxos migratórios mistos. Em 
resposta a esta situação, os países das Américas consolidaram sua longa tradição de receber centenas 
de milhares de pessoas que buscam proteção internacional, respeitando assim as suas obrigações 
internacionais e generosos compromissos.  

A Mesa Redonda 

Adotar ou introduzir uma resposta estratégica para atender adequadamente a esta crescente demanda 
de solicitações de refúgio tornou-se imperativo a fim de maximizar a eficiência dos sistemas e garantir 
o respeito as normas do devido processo legal. 

Dado o reconhecimento da importância da gestão de casos no procedimento de elegibilidade por vários 

atores da região, e como parte do apoio regional do ACNUR aos programas do QAI, a Oficina propõe, 

em coordenação com o governo do Brasil, a organização de uma mesa redonda de dois dias sobre o 

tema: “Desafios e Boas Práticas na Gestão de Casos no Procedimento de Determinação da Condição de 

Refugiado”. 
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Os pontos principais da discussão serão: 

 O acesso ao procedimento – Abordar as barreiras legais e práticas para assegurar o efetivo 
acesso ao procedimento de determinação e mecanismos de referência na fronteira, incluindo 
aeroportos.  

Como assegurar a identificação adequada de pessoas com necessidades de proteção 
internacional que fazem parte de fluxos migratórios mistos e o correspondente acesso ao 
procedimento, especialmente nas fronteiras? Pode a assistência jurídica e a representação legal 
contribuir para o encaminhamento e gestão de casos? Como garantir que os requisitos legais, 
administrativos, e outros, não resultem em barreiras ao direito de buscar refúgio? 

 Registro – Formulários e procedimentos de registro │ A interoperabilidade dos sistemas │ O 
potencial do programa do ACNUR ProGres versão 4 │  

Os mecanismos de registro e de encaminhamento podem ser fortalecidos para melhorar a 
eficiência do sistema de gestão e processamento de solicitações? Existem boas práticas no uso 
de ferramentas de registro e mecanismos de encaminhamento que podem ser compartilhados? 
Como os sistemas de registro dentro de uma administração se comunicam a fim de fortalecer a 
proteção e garantir a pronta emissão de documentação, ao mesmo tempo em que os requisitos 
de proteção de dados pessoais são cumpridos? Como podemos usar melhor a tecnologia e as 
novas ferramentas de gestão de casos? 

 As técnicas de gestão de casos e estratégias para reduzir o atraso dos casos pendentes – 
Priorização de casos, técnicas de agendamento e especialização em grupos de casos com 
características comuns │ Enfoques diferenciados │O uso da tecnologia para reduzir tempo de 
processamento│ 

O processamento diferenciado de casos pode contribuir para a prevenção ou redução de 
atrasos? Existem boas práticas na forma de gerir as solicitações que possam contribuir para 
acelerar os procedimentos, ao mesmo tempo em que se respeitam as normas do devido 
processo legal? Por exemplo, através de procedimentos acelerados ou a pré-atribuição de casos 
por meio de mecanismos de triagem segundo a área de especialização dos oficiais de 
elegibilidade (exclusão, crianças, vítimas de trauma, vítimas de violência de gangues, etc). 
Fortalecer a investigação sobre o país de origem, pode contribuir a um processamento de casos 
mais eficiente? As ferramentas tecnológicas podem facilitar a gravação e transcrição de 
entrevistas e/ou a elaboração de avaliações e recomendações? 

Três documentos de discussão contribuirão para enquadrar e orientar as discussões sobre estes três 
tópicos e subtópicos. Um relatório detalhado sobre as boas práticas identificadas durante a discussão 
será elaborado no final. 

Participantes  

As autoridades e instituições competentes dos nove países parte da Iniciativa para Gestão de Qualidade 
(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Peru e Trinidade e Tobago), países 
interessados em aderir à iniciativa como parte das medidas do programa de Asilo de Qualidade do Plano 
de Ação do Brasil (Belize, Colômbia, Equador e Venezuela), assim como os países da região que 
poderiam contribuir e se beneficiar da discussão como observadores ativos (Canadá e Estados Unidos). 

Datas 28 e 29 de agosto de 2017 

Lugar São Paulo, Brasil 

Contatos ACNUR – Representação do Brasil, Gabriel Godoy, Oficial de Proteção godoy@unhcr.org   
Unidade Legal Regional, Marco Formisano, Oficial Regional de Determinação da Condição de 
Refugiado formisan@unhcr.org  
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