
       

 

                                                                                                                              

Agenda 
  

Consultas com ONGs e ACNUR na América do Sul: 
Solidariedade em ação no caminho para o Fórum Global sobre os Refugiados  

 

21 e 22 de novembro de 2019 
Fundação Casa Rui de Barbosa, Rio de Janeiro, Brasil 

  
  

DIA 1: 21 de Novembro de 2019 
Hora Sessão 

08:00 - 08:30 Chegada e inscrição de participantes  

08:30 - 09:15 Inauguração oficial - Bem-vindo por parte dos anfitriões e coordenadores 

09:15 - 10:00 O contexto sub-regional  

10: 00-11: 00 
O Fórum Global sobre Refugiados - Escopo, objetivos e mecanismos de 
compromisso 

11:00 - 11:15 Café (15') 

11:15 - 12:15 Tema #1: Educação 
  

- Apresentação sobre Educação como área de foco 
 
- Exemplos de compromissos e contribuições sobre Educação através 
de stands / discussão moderada  

12:15 - 13:30 
  
Tema #1: Educação  
  

- Discussão geral moderada em plenária para propostas de 
compromissos conjuntos e individuais sobre Educação.  

- Debates em pequenos grupos para a formulação formal de 
compromissos sobre Educação.  

13:30 - 14:30 Almoço 
  

15:00 - 16:15 
  
Tema # 3: Capacidade de proteção 
  

- Apresentação sobre Capacidade de proteção como área de foco 

- Exemplos de compromissos e contribuições sobre Capacidade de 
proteção através de stands / discussão moderada -   

 

16:15 - 16:30 
  

Pausa para o café (15') 



       

 

16:30 - 17:45 
  
Formulação de promessas sobre o Tema # 3: Capacidade de proteção 
  

- Discussão geral moderada em plenária para propostas de 
compromissos conjuntos e individuais sobre Capacidade de proteção.  

- Debates em pequenos grupos para a formulação formal de 
compromissos sobre Capacidade de proteção.   

 

17:45 - 18:30 Parceria com o ACNUR: Oportunidades, orientação, perguntas  

18:30 - 20:00 Recepção e Exposição no Marketplace 

    

  

  

  
DIA 2: 22 de Novembro de 2019 

Hora Sessão 

09:00 - 10:30 

  
Nadando contra a maré da rejeição e xenofobia - Como ampliar e reforçar a 
parceria para promover narrativas de proteção e inclusão para refugiados e 
migrantes  

10.30 - 10:45 Café (15') 
  

10: 45– 11:15 Tema # 4: Soluções 
   

- Apresentação sobre Soluções como área de foco 

- Exemplos de compromissos e contribuições sobre Soluções através 
de stands / discussão moderada  

 

11:30 - 13:00 
  
Formulação de promessas sobre o Tema # 4: Soluções 
  

- Discussão geral moderada em plenária para propostas de 
compromissos conjuntos e individuais sobre Soluções.  

 - Debates em pequenos grupos para a formulação formal de 
compromissos sobre Soluções.    

 

 

13:00 - 14:15 Almoço  

14:15 - 15:30 
  
Apresentação sobre o tema #2: Trabalho e meios de meios de subsistência 
  

- Apresentação sobre Trabalho e meios de meios de subsistência 
como área de foco 

 - Exemplos de compromissos e contribuições sobre Trabalho e meios  
de meios de subsistência através de stands / discussão moderada   



       

 

 

15:30 - 15:45 
  

Café (15 ') 

15:45 - 17:15 
  
Formulação de promessas sobre o tema #2: Trabalho e meios de meios de 
subsistência 
  

- Discussão geral moderada em plenária para propostas de 
compromissos conjuntos e individuais sobre Trabalho e meios de 
meios de subsistência.  

- Debates em pequenos grupos para a formulação formal de 
compromissos sobre Trabalho e meios de meios de subsistência.   

 

17:15 - 17:45 Ceremonia de encerramento 

- Resumo das discusões, visualização dos principais compromissos 

apresentadas e comentários finais. 

    

  

  

 


