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

Condição de Refugiado” 

  
Eliminar potenciais barreiras legais e práticas para garantir o acesso efetivo ao procedimento de refúgio │ 

Fortalecer os mecanismos de identificação nas fronteiras, incluindo as zonas de trânsito internacionais 

 

Tópico de discussão #1: Acesso ao Procedimento 

A região das Américas sempre foi conhecida por sua solidariedade, característica que se manifesta 

principalmente através de sua histórica tradição de conceder proteção internacional para aqueles 

que fogem de perseguições e conflitos. Um elemento-chave para honrar esta tradição é garantir 

o acesso efetivo ao procedimento de refúgio para solicitantes de refúgio, o que implica garantir: 

a. O acesso  dos (as) solicitantes de refúgio ao território nacional para a realização do 

procedimento de determinação da condição de refugiado. Os mecanismos de controle nas 

fronteiras devem garantir o princípio de não devolução. 

b. Respeito aos princípios de confidencialidade e proteção de dados. 

c. Igualdade de tratamento, nos mesmos padrões processuais, das solicitações de refúgio 

apresentadas nos aeroportos e portos marítimos, e aqueles apresentados no território 

nacional ou diretamente perante a autoridade competente. 

d. Presença das autoridades competentes para determinar a condição de refugiado fora das 

capitais e zonas fronteiriças. 

e. O acesso dos (as) solicitantes de refúgio a informações pertinentes sobre o procedimento 

de refúgio desde o primeiro contato com as autoridades e assistência de intérpretes em 

total confidencialidade, se o (a) solicitante necessitar de tradutor. Deve-se assegurar que 

as atividades de controle e monitoramento nas fronteiras forneçam a prestação adequada 

de informações para cada pessoa, incluindo solicitantes de refúgio, sobre como apresentar 

uma solicitação de refúgio, o procedimento de determinação da condição de refugiado e 

opções alternativas para permanecer no país de acolhida ou realizar repatriamento 

voluntário. 

f. Que as necessidades especiais de proteção sejam consideradas e que as autoridades 

competentes realizem uma avaliação de necessidades de proteção de pessoas em 

processo de deportação. 

g. Treinamento adequado e regular para funcionários (as) e autoridades da fronteira, a fim 

de assegurar a identificação correta e encaminhamento de casos para as autoridades 

competentes. As capacitações devem incluir informações do país de origem e técnicas de 

comunicação intercultural. 



h. Coordenação entre as diferentes partes interessadas relacionadas ao procedimento de 

refúgio; ACNUR, Estados, ONGs e intérpretes ou mediadores culturais. 

i. Que os prazos para a apresentação da solicitação de refúgio ou outro requisito processual 

formal não se tornem obstáculos para o exercício dos direitos de solicitar refúgio. 

j. Acesso à assistência jurídica adequada proporcionada por um advogado qualificado. A 

assistência jurídica e a representação legal de qualidade podem facilitar a identificação de 

pessoas com necessidades de proteção internacional e, eventualmente, contribuir para 

uma maior eficiência das primeiras instâncias e procedimentos de recurso. 

Os estados da região, cumprindo com seus compromissos regionais e internacionais, realizaram 

numerosos esforços para observar esses padrões. Por exemplo, como parte da Iniciativa para 

Gestão de Qualidade do Asilo (QAI, na sigla em inglês), uma série de boas práticas foram 

introduzidas, como a eliminação do procedimento de admissibilidade; o fim das limitações para a 

apresentação das solicitações na fronteira, a introdução de mecanismos para identificar 

necessidades específicas nas fronteiras, o treinamento das autoridades de migração, a fim de 

facilitar o acesso ao procedimento; e a descentralização dos procedimentos de determinação da 

condição de refugiado através da criação de novas delegações mais acessíveis fora das capitais.  

No entanto, ainda existem espaços para melhorias a fim de garantir o acesso efetivo ao refúgio, 

por exemplo: 

 A eliminação de prazos curtos e/ou inflexíveis para apresentar a solicitação de refúgio; 

 Treinamento das autoridades fronteiriças; 

 Fornecimento de informações nas fronteiras, incluindo aeroportos internacionais e portos 

marítimos; 

 A redução ou o fim da detenção de potenciais solicitantes de refúgio em grandes áreas de 

fluxos migratórios mistos, como as zonas de trânsito internacionais; 

 Identificação de pessoas de interesse em fluxos migratórios mistos; 

 Acesso à assistência jurídica para a apresentação da solicitação de refúgio por escrito; 

 A presença de intérpretes nas zonas fronteiriças e no momento da apresentação de uma 

solicitação de refúgio por escrito. 

Dado estes diferentes contextos, você está convidado a refletir sobre o objetivo de garantir o 

acesso efetivo ao procedimento de refúgio. Para este propósito, considere as seguintes questões 

que serão discutidas durante o painel: 

· Que boas práticas existem para eliminar os possíveis obstáculos legais e/ou práticos que 

poderiam limitar a capacidade de apresentação de uma solicitação de refúgio? 

· Como fortalecer os mecanismos de identificação nas fronteiras, incluindo as zonas de 

trânsito internacional? 

· Quais alternativas poderiam ser implementadas para manter ou reforçar a eficiência do 

sistema sem impactar os direitos dos (as) solicitantes de refúgio? 

· Que tipo de assistência (jurídica ou outras) é necessária para assegurar o acesso efetivo ao 

procedimento de refúgio, inclusive nas zonas fronteiriças? 


