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PREFÁCIO
Nas sociedades globalizadas e altamente em constante movimento de hoje, os migrantes – incluindo
trabalhadores migrantes e suas famílias, estudantes internacionais e viajantes de negócios, turistas,
refugiados e requerentes de asilo – representam uma parcela significativa da população urbana e dos
países em todo o mundo. O seu movimento e a presença caracterizam a composição das suas
comunidades de acolhimento, exigindo que as autoridades pensem de forma inclusiva quando definem
as políticas públicas e quando fornecem o acesso aos serviços e oportunidades essenciais.
A experiência do passado mostra que os impactos dos desastres naturais, acidentes de trabalho, violência
e emergências de qualquer tipo podem ser sentidos de forma pesada pelos migrantes que vivem ou
transitam nas áreas afitadas. Os migrantes muitas vezes enfrentam barreiras específicas ao acesso de
informação, recursos e assistência essenciais, como consequência, por exemplo, da sua proficiência
limitada na língua local; a sua falta de conhecimento e redes locais; políticas e regulamentos que
influenciam no seu estado; e marginalização, exploração e xenofobia.
Isto tem implicações significativas para o trabalho dos actores de protecção civil, gestão de emergências
e gestão de riscos de desastres dos seus países de acolhimento. A planificação da prontidão não
discriminatória inclusiva, campanhas de sensibilização, comunicação de emergências e a prestação de
assistência e ajuda de relevo e recuperação devem reflectir a presença e as necessidades dos migrantes
de diferentes nacionalidades, línguas e culturas. Também precisam de reconhecer que os migrantes são
indivíduos qualificados, com um conjunto exclusivo de habilidades e capacidades que precisam ser
alavancadas em todos os trabalhos relacionados com a emergência, não somente para reduzir a sua
vulnerabilidade, mas também contribuir para a resiliência das suas comunidades de acolhimento.
Durante os últimos anos, a necessidade de incluir os migrantes nos esforços que aspiram a redução dos
impactos das emergências ganhou uma proeminência na agenda política global. O Quadro de Sendai de
2015 para a Redução dos Riscos de Desastres reconheceu explicitamente os migrantes como um dos
principais intervenientes nas políticas e operações de redução de riscos de desastres a todos os níveis. A
necessidade de desenvolver mecanismos e medidas para proteger e assistir os migrantes em emergências
tem sido a principal preocupação que impulsiona a Iniciativa de Migrantes Em Países em Crise (MICIC) e
agora está consagrada no documento final – Directrizes para a Protecção de Migrantes nos Países em
Conflitos ou Desastres Naturais.
A Organização Internacional para a Migração (OIM) esteve profundamente envolvida nestes processos,
com base na sua experiencia de longa data, auxiliando os povos afectados por emergências, incluindo
migrantes. A experiência da OIM e dos outros actores governamentais e não‐governamentais em todo o
mundo representa a base deste manual e do pacote de formação. Através desta publicação, a OIM
procura fornecer uma base de evidências abrangente, e uma colecção de exemplos, práticas e
ferramentas, para ajudar os profissionais e os formuladores de políticas a incluir de forma sistemática os
migrantes em trabalhos de prevenção, prontidão, resposta e recuperação de emergência.

William Lacy Swing
Director General
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TEMA 1: ESTA FORMAÇÃO
A vulnerabilidade dos migrantes em tempos de crise é caracterizada por barreiras do seu acesso aos
recursos, informação e oportunidades. Este curso de formação tem por objectivo fornecer detalhes
sobre porque é importante, e como, implementar medidas que possam ajudar a superar algumas destas
barreiras. Tais medidas, incluem as que os actores relevantes podem tomar para melhorar a sua
capacidade para alcançar, auxiliar e proteger os migrantes antes, durante e depois das crises e as que
melhoram a capacidade dos migrantes acederem aos recursos, a informação e ter oportunidades.
Esta formação não visa abranger todas as intervenções necessárias para abordar as principais causas da
vulnerabilidade dos migrantes, mas sim concentrar na melhoria da inclusão dos migrantes na
preparação, resposta e recuperação de crises nos países de acolhimento.

A quem se destina esta formação
Vários actores e elementos contribuem para determinar se, e de que forma, os migrantes são tornados
vulneráveis durante as crises. E, inclui instituições estatais a todos os níveis, incluindo os ministérios
(ministérios do interior e dos negócios estrangeiros e, aqueles que lidam com questões de migração,
desenvolvimento, políticas sociais e bem estar e emprego), agências de protecção civil, autoridades de
gestão de riscos e gestão de emergências, prestadores de serviços públicos, governos locais, autoridades
governamentais estrangeiras e instituições internacionais. Também inclui atores não‐governamentais,
tais como os próprios migrantes, diásporas, organizações da sociedade civil, empregadores e o sector
privado, instituições académicas e de pesquisa.
As acções abrangidas nesta formação visam explicitamente o trabalho dos atores estatais e não‐
governamentais que lidam directamente com a gestão de emergências nos países do destino. Tais actores
incluem os responsáveis pela: educação e sensibilização pública; emissão e divulgação de avisos prévios
e informação de emergência; prestação de assistência de evacuação a pessoas afectadas, bem como
apoio material e psicossocial; e planificação e implementação de actividades de recuperação e
reconstrução.
O principal alvo da formação é a equipa técnica das instituições de gestão de risco de desastres e
emergências e instituições de protecção civil que trabalham aos níveis nacional e provincial. Em termos
gerais, pode ser de interesse para os atores com participações de prontidão de emergências, resposta e
recuperação, tais como os meios de comunicação, empregadores e atores do sector privado, escolas,
organizações não‐governamentais de auxílio, a polícia e forças armadas, agências de gestão de incêndio,
e assim sucessivamente. Recursos específicos estão disponíveis se os participantes da formação incluírem
indivíduos mais concentrados na planificação estratégica (conforme a sessão 1B).
Contudo, os atores que geralmente não estão envolvidos na gestão de emergências também podem
também estar envolvidos na formação, pois que a sua inclusão no trabalho de preparação e resposta de
emergência pode ser fundamental para efectivamente melhorar a resiliência dos migrantes. Isto é
especialmente importante para aqueles que trabalham de forma mais estreita com migrantes em
momentos que não sejam de emergências.
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Resultado esperado e objectivos específicos de
aprendizagem da formação
Esta formação visa:



Sensibilizar o pessoal ligado a preparação, resposta e recuperação de emergências sobre a
vulnerabilidade específica de migrantes em face de diferentes tipos de crises;
Fornecer informação concreta e orientação prática para reduzir a vulnerabilidade dos migrantes
através de várias medidas, incluindo medidas de prestação de informação e serviços adequados e
acessíveis, melhor envolvimento e engajamento dos migrantes, e a avaliação dos esforços de
resposta e aprendizagem destas avaliações.

Mais especificamente, no final da formação, os participantes devem ser capazes de:


















Explicar os principais termos e conceitos usados durante esta formação (sessão 1A);
Descrever a situação do seu próprio país em relação à migração, incluindo o quadro legal que
regula a migração (sessão 1A);
Descrever os princípios orientadores que devem ser respeitados ao lidar com comunidades de
migrantes antes, durante e depois da emergência (sessão 1B, que é opcional);
Explicar porque os migrantes necessitam de uma atenção específica durante as crises,
descrevendo as suas necessidades específicas e explicando porque os migrantes podem sofrer
mais se comparado com outras populações (sessão 2);
Identificar os intervenientes que devem ser envolvidos nos esforços para atender as
necessidades dos migrantes antes, durante e depois da emergência e as opções disponíveis para
o seu envolvimento e coordenação (sessão 3);
Descrever os quadros legais e mandatos institucionais com os quais se baseia o seu trabalho com
e para migrantes (sessão 3);
Descrever os processos para a realização de actividades de colecta e perfil de dados, com o
objectivo de identificar, quantificar e localizar migrantes, bem como compreender as suas
necessidades, recursos, capacidades e condições de vulnerabilidade (sessão 4);
Adaptar às especificidades dos migrantes os programas existentes relacionados ao recrutamento,
voluntariado, e prontidão comunitária, resposta e recuperação (sessão 5);
Tomar medidas específicas para melhorar a confiança dos migrantes nas instituições e atores
relevantes (sessão 5);
Reconhecer as melhores práticas para a sensibilização das comunidades dos migrantes sobre a
sua exposição a riscos, medidas de prontidão, assistência disponível, seus direitos e assim
sucessivamente (sessão 6);
Adaptar os sistemas de aviso prévio e comunicação de emergências e mensagens para garantir
que os migrantes recebam informações suficientes em situações de emergência (sessão 6);
Explicar porque e de que formas devem ser adaptados os planos de contingência para abordar as
condições e situações específicas dos migrantes (sessão 7);
Descrever como é que devem ser adaptadas a planificação e a gestão de ajuda de evacuação e
dos sítios de evacuação para abordar as necessidades dos migrantes (sessão 7);
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Reconhecer como é que são adaptados e complementados os serviços e a ajuda prestados
durante e depois das situações de emergência para abordar as necessidades dos migrantes
(sessão 8);
Reconhecer a necessidade de implementar medidas específicas para prevenir o tráfico e a
exploração de migrantes (sessão 8);
Identificar quais são as medidas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da prontidão,
resposta e esforços de recuperação que visam os migrantes (sessão 8).

Para ajudar os participantes a alcançarem estes objectivos de aprendizagem, esta formação visa
fornecer: (a) as ferramentas para identificar como é formada a vulnerabilidade dos migrantes no
contexto da área ou do país; e (b) os recursos (como exemplos de experiências do passado, orientação
operacional e informação de contacto das instituições relevantes) que podem ser usados para projectar
e implementar intervenções direccionadas. Estas intervenções melhorarão a inclusão e a consideração
dos migrantes no trabalho dos atores de gestão de emergências antes, durante e depois das crises e,
em ultima analise, melhorarão a ajuda e a protecção disponível para os migrantes em situações de
emergência.
As formações devem incluir uma ou várias sessões em que os participantes aplicam o conhecimento
adquirido durante a formação (por exemplo, usando uma das ferramentas fornecidas na formação). As
prioridades e capacidades dos participantes irão determinar a estrutura e as prioridades das sessões.

Tabela 0.1: Visão geral do manual
Módulo
Introdução: Escopo e objectivo
da formação

Conteúdo
Tema 1: Esta formação
Tema 2: Contexto
Tema 3: Metodologia da formação

Módulo 1: Criação do cenário

Tema 1: Promovendo prontidão, resposta e recuperação
culturalmente competentes (opcional)
Tema 2: O contexto nacional e local: presença e
características dos migrantes

Módulo 2: Vulnerabilidade
e resiliência dos migrantes em
situações de crise

Tema 1: Vulnerabilidade específica dos migrantes ‐ principais
barreiras no acesso à informação, recursos e assistência
Tema 2: Diferentes migrantes, diferentes condições
Tema 3: Migrantes como actores na prontidão,
resposta e recuperação

Módulo 3: Quadros, actores e
instituições relevantes

Tema 1: Quadros legais e institucionais relevantes
Tema 2: Autoridades governamentais nos países de destino
Tema 3: Outros actores governamentais e internacionais
Tema 4: Actores não‐governamentais
Tema 5: Criação de mecanismos para colaboração com outros actores
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Módulo 4: Perfis,
quantificação e localização
de migrantes
Módulo 5: Envolvimento de
migrantes nos esforços de
prontidão, resposta e
recuperação

Módulo 6: Comunicação com
migrantes antes, durante e
Depois das emergências

Tema 1: Principais fontes de informação
Tema 2: Recolha de informações de primeira mão sobre migrantes
Tema 1: Melhoria do envolvimento dos migrantes nos trabalhos,
de prontidão, resposta e recuperação
Tema 2: Desenvolvimento da confiança nos actores locais
e nos sistemas de alerta e resposta
Tema 1: Adaptação do conteúdo dos produtos e
mensagens de informação
Tema 2: Selecção de canais apropriados para a
comunicação com migrantes
Tema 3: Planos inclusivos de comunicação de emergências

Módulo 7: Planificação e
Tema 1: Evacuações inclusivas para migrantes
apoio de evacuações inclusivas
Tema 2: Facilitação de evacuações e repatriamentos internacionais
para migrantes
Tema 3: Sensibilização sobre planificação
de evacuação
Módulo 8: Prestação de
apoio adequado
e assistência de recuperação

Tema 1: Prestação de ajuda e recuperação
culturalmente apropriada
Tema 2: Melhoria da capacidade de prestação de assistência
direccionada
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TEMA 2: CONTEXTO
A Iniciativa MICIC

Actualmente, existem não menos de 244 milhões de migrantes internacionais em todo o mundo e
dezenas de milhões de pessoas deslocadas por conflitos, violência e desastres. Muitas outras pessoas
atravessam as fronteiras por períodos mais curtos, incluindo de forma não documentada, não sendo
registadas pelos sistemas de rastreamento de migração. O aumento dos movimentos populacionais em
todas as escalas e entre todas as áreas geográficas é possível graças ao carácter cada vez mais
interligado das nossas sociedades modernas, mas os movimentos populacionais também contribuem
para tornar o mundo um lugar “mais pequeno”. A presença de migrantes trabalhadores, estudantes
internacionais, turistas, refugiados e expatriados tornou‐se parte tão significativa de muitas sociedades,
o que exige que os Estados, cidades e atores não‐governamentais repensem as comunidades que
servem, e transformem a forma como trabalham para fornecer serviços, oportunidades e recursos a
estes grupos. Isto é particularmente verdadeiro em algumas áreas específicas, como as grandes cidades
e locais que são fundamentais para o funcionamento dos sistemas económicos globais de hoje. De fato,
os cidadãos estrangeiros representam quase a metade da população de muitas das cidades mais
dinâmicas do mundo (tais como Bruxelas, Buenos Aires e Londres).
A presença de um número tão significativo de pessoas que vivem fora dos seus países de origem, e as
diferentes necessidades, capacidades, recursos e redes que exibem e acedem, têm consequências
específicas em tempos de crise. Quer seja consequências de riscos naturais ou acidentes tecnológicos,
ou conflito e violência, as crises muitas vezes afectam as vidas e o bem‐estar de cidadãos estrangeiros
de formas muito diferentes do que acontece com as populações locais. Existem inúmeros exemplos
recentes – o conflito Líbio que começou em 2011, o terramoto Japonês, Tsunami e a fusão nuclear em
2011, o furacão Sandy em 2012, as guerras civis na República Centro‐Africana e mais recentemente no
Iémen, em 2015, mostraram‐se especificamente formas específicas das quais os migrantes podem
sofrer desproporcionalmente em tempos de crise.
A migração é um fenómeno de longo alcance que parece que infelizmente não poderá reduzir ao longo
das próximas décadas. Com os desastres e os conflitos que se espera que sejam mais orientados
globalmente pela escassez de recursos, desigualdades e mudanças ambientais, a prontidão, protecção
e assistência aos migrantes em tempos de crise devem ser de maior importância para todos os Estados
e comunidades. É importante notar que esta é uma preocupação para países de todos os níveis de bem‐
estar e desenvolvimento – em qualquer contexto social, em qualquer parte do mundo, os cidadãos
estrangeiros têm capacidades e recursos diferentes, e enfrentam diferentes obstáculos e desafios do
que as populações locais, tanto na vida diária como em tempos de crise.
Ao longo dos últimos anos, foram feitos vários apelos para garantir que os efeitos das crises sobre
migrantes sejam abordados de forma adequada. A partir de 2011, houve discussões nas Nações Unidas,
na Organização Internacional para a Migração (OIM) e no Diálogo de Alto Nível sobre a Migração e
Desenvolvimento Internacional sobre as formas como os países podem colaborar para desenvolver uma
melhor abordagem da questão. As ideias abrangem várias medidas, incluindo melhor protecção e
assistência na área afectada pela crise e maior capacidade de evacuação de pessoas para fora da área
(e em casos extremos devolve‐las para os seus países de origem), bem como uma melhor consideração
dos migrantes nos sistemas de prontidão e recuperação.
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O tema do Diálogo Internacional sobre Migração 2012 da OIM foi "gestão da migração em
situações de crise". O documento de base (IOM, 2012) incluiu as seguintes declarações:
Quando os países de acolhimento dos migrantes sofrem crises, as populações migrantes
geralmente têm poucos meios para garantir a sua segurança. Em alguns casos, os migrantes
podem não conseguir sair da área da crise, em outros, podem não estar dispostos a sair ou
não conseguir aceder a assistência humanitária, ao passo que em outros ainda, podem buscar
refúgio atravessando as fronteiras para os países adjacentes. No último caso, as repercussões
podem se espalhar pelas regiões inteiras, particularmente nas regiões fronteiriças e Estados
vizinhos.
Como consequência destes apelos, um pequeno grupo de actores começou a trabalhar para explorar e
definir os problemas, analisar as melhores práticas, colectar a base de evidências e propor um conjunto
de directrizes para fortalecer as capacidades nacionais e internacionais para lidar com a vulnerabilidade
de migrantes em desastres através da Iniciativa de Migrantes em Países em Crise (MICIC). O grupo
incluiu governos (Filipinas, Estados Unidos da América – os dois co‐presidentes, e Austrália, Bangladesh,
Costa Rica, Etiópia) e a Comissão Europeia, actores internacionais (OIM, o Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados, o Representante Especial do Secretário‐geral sobre Migração Internacional
e Desenvolvimento, e o Centro Internacional de Desenvolvimento de Políticas de Migração) e uma
instituição de pesquisa (Instituto para os Estudos de Migração Internacional da Universidade de
Georgetown).
Através de uma série de consultas com vários intervenientes, a Iniciativa MICIC produziu um conjunto
de "Directrizes para proteger os migrantes em países que enfrentam conflitos ou desastres naturais",
visando melhorar a capacidade dos Estados e outros intervenientes relevantes para aliviar o sofrimento
e proteger a Dignidade e direitos dos migrantes captados em países em situações de crise aguda através
de esforços de prontidão, resposta e recuperação mais direccionados.
Conforme enfatizado nas consultas e nas directrizes, os governos dos países de origem dos migrantes
são responsáveis pela segurança e bem‐estar dos seus cidadãos, mesmo quando viajam, residem ou
trabalham no exterior. No entanto, os governos, as autoridades locais, os prestadores de serviços, os
empregadores e a sociedade civil nas áreas de destino desempenham um papel fundamental na
melhoria das condições de vida do migrante no dia‐a‐dia e na sua resiliência às crises.

Âmbito da Iniciativa MICIC: Migrantes e crises
A Iniciativa MICIC e as Directrizes limitam‐se a abordar a vulnerabilidade dos migrantes que vivem,
trabalham ou permanecem em países que enfrentam grandes emergências. Há uma série de situações
em que os migrantes podem sofrer dificuldades como consequência do seu estado de mobilidade (por
exemplo, os migrantes em acidentes no mar e os migrantes que são vítimas de grupos criminosos
organizados em movimento); no entanto, a Iniciativa lida apenas com situações que representam
grandes crises para o país de acolhimento.
Tais crises podem incluir desastres ligados a riscos naturais (como terramotos, furacões e inundações)
ou com acidentes tecnológicos (como falhas nucleares e contaminação através de
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agentes químicos ou biológicos), ou situações de conflito (que variam desde violência generalizada e
conflitos civis de baixo nível até conflito armado internacional). Em todas essas situações, é o país em
que os migrantes estão fisicamente presentes que estão enfrentando uma crise (como um todo ou em
algumas partes), não apenas os migrantes, mas também os seus grupos.
Existem diferenças significativas entre situações de conflito e situações de desastre, particularmente
em termos de segurança, acesso às populações afectadas e a capacidade e vontade das autoridades e
actores para operar nos países de acolhimento. A Iniciativa visa identificar opções que possam orientar
a acção no âmbito de vários contextos operacionais e políticos.
Da mesma forma, é claro que as condições específicas de vulnerabilidade dos migrantes em situações
de crise têm raízes nas condições de exclusão e marginalização anteriores à crise e que a forma como
a fase pós‐crise é abordada é fundamental para replicar, reforçar ou reverter tais condições. As fases
pré e pós‐crise devem ser consideradas simultaneamente com o período agudo de emergência, se for
necessário reduzir as vulnerabilidades específicas dos migrantes.
Para efeitos da Iniciativa MICIC, os migrantes incluem todas as categorias de pessoas que
atravessaram as fronteiras internacionais para se encontrarem, por um período mais ou menos
prolongado, num país diferente. O termo migrantes, portanto, refere‐se aos trabalhadores
migrantes e suas famílias, viajantes de negócios e expatriados, estudantes, migrantes
matrimoniais e vítimas de tráfico e contrabando. A Iniciativa destina‐se a reduzir a sua
vulnerabilidade, independentemente dos motivos da sua migração e do seu estado de migração
(ou seja, documentados ou não documentados).
Embora os refugiados, os requerentes de asilo e os apátridas são formalmente excluídos do
âmbito da Iniciativa, a maior parte do conteúdo desta formação é em grande parte aplicável aos
trabalhos que visam esses grupos.
Reconhecendo que as características individuais (tais como género, idade, etnia, status físico, educação
e estado de emprego), incluindo as ligadas ao estatuto de migração das pessoas, contribuem para
definir as necessidades e capacidades individuais, a Iniciativa enfatiza a necessidade de promover
acções que levem em consideração o contexto específico da crise e as características dos grupos de
migrantes afectados.
A Iniciativa MICIC não procura substituir os quadros existentes de protecção para refugiados ou
requerentes de asilo, tal como estão estabelecidos pela Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados
e seu Protocolo. No entanto, embora os refugiados e os requerentes de asilo podem enfrentar
condições específicas de vulnerabilidade ou podem ser protegidos através de um regime dedicado, os
princípios e acções que podem ajudar a reduzir a vulnerabilidade dos migrantes em situações de
emergência são muito relevantes para melhorar a protecção e segurança dos refugiados nos seus países
de acolhimento, e pode complementar os mecanismos de protecção existentes.
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As acções e experiências apresentadas nesta formação baseiam‐se num conjunto de trabalho
acumulado em vários contextos diferentes. Em particular, a formação baseia‐se nas políticas e acções
para a integração das comunidades linguísticas e étnicas diversas em situações de emergência
prontidão e resposta, bem como o trabalho para gerir o fluxo maciço, integração e repatriamento de
migrantes em tempos que não sejam de crise.

O Programa de Capacitação MICIC sobre a Redução da
Vulnerabilidade dos Migrantes em Emergências
Para reduzir a vulnerabilidade dos migrantes, é fundamental melhorar a capacidade de todos os actores
relevantes para atender às necessidades específicas dos migrantes em tempos de emergência. Esta
formação faz parte de um programa mais abrangente de capacitação ‐ o Programa de Desenvolvimento
de Capacidades sobre MICIC para a Redução da Vulnerabilidade dos Migrantes para Emergências. Este
programa é um primeiro esforço para abordar a vulnerabilidade dos migrantes retraídos em situações
de emergência no exterior através de um trabalho com os actores governamentais e não‐
governamentais dos países de origem e de destino.
A fase inicial do Programa, que decorre de 2015 a 2016, visa quatro países, nomeadamente, Guatemala
e Myanmar (considerados como principais países de origem dos grandes fluxos migratórios) e o México
e Tailândia (considerados principais países de destino dos grandes fluxos migratórios). Estes países
foram seleccionados com base no potencial de coordenação intergovernamental de maior impacto e
no trabalho existente das instituições nacionais e organizações internacionais relevantes. A formação
actual visa os países de destino, México e Tailândia.
Em Guatemala e Myanmar, a formação irá incidir sobre o fortalecimento de capacidades das
autoridades consulares para auxiliar os seus cidadãos apanhados em emergências no exterior, sobre o
apoio ao desenvolvimento de uma ferramenta de e‐learning a ser integrada nas formações consulares
e no estabelecimento de gestão de sistemas de informação para melhorar a assistência de emergência
pelo conjunto do corpo consular.
No México e na Tailândia, o Programa de Capacitação irá incidir na melhoria da inclusão de estrangeiros
na prontidão, resposta e recuperação de emergência. A formação actual é a principal componente deste
trabalho. Inclui actividades para a melhoria da consciencialização de riscos entre as populações
migrantes locais e apoia os esforços de inclusão de migrantes ao nível da comunidade em locais de
maior imigração.
Adicionalmente, através do Programa, está a ser promovida a coordenação entre os atores
institucionais relevantes nos países de origem e de destino.
O objectivo é não só reduzir os impactos imediatos que os imigrantes sofrem em situações de crise,
como também prevenir os impactos negativos indirectos e de longo prazo sobre o bem‐estar das
comunidades de origem e de destino, aos quais os migrantes contribuem de forma activa.
As actividades incluídas no Programa – particularmente nesta formação ‐ baseiam‐se nas experiências
acumuladas pelos agentes diplomáticos e de gestão de riscos de todo o mundo. Embora o foco da
Iniciativa MICIC seja limitado aos migrantes e às principais situações de crise, a formação abrange os
princípios e as acções que podem ser aplicadas para aprimorar uma abordagem inclusiva na planificação
da prontidão, resposta de emergência e recuperação pós‐crise.
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TEMA 3: METODOLOGIA DA FORMAÇÃO
O material de formação foi desenvolvido com base em varias experiências de instituições,
especializadas e profissionais nacionais e locais (tais como pesquisadores, atores não
governamentais e representantes das comunidades de migrantes) relacionados à melhoria da
prontidão, resposta e recuperação para migrantes e grupos minoritários em geral. E, inclui os
esforços de gestão de crises da OIM e, em especial, o seu trabalho no apoio aos governos dos
países de origem e de acolhimento que ajudam os cidadão estrangeiros em emergências tão
recentes como as inundações de 2011 na Tailândia, o conflito Líbio, que começou em 2011 e
os conflitos civis no Iémen, que começaram em 2015.
Foi fundamentalmente usada, para este trabalho, uma vasta literatura e experiência
relacionada à melhoria da competência cultural na provisão de resposta de emergência, ao
envolvimento de minorias nos esforços de prontidão e resposta a emergências e à
comunicação com minorias em situações de emergência. Foi igualmente fundamental para o
desenvolvimento desta formação, a literatura científica, os relatórios de instituições
governamentais e não‐governamentais, jornais, programas de formação existentes e
contribuições directas de indivíduos relevantes. Está também apresentada uma lista de
materiais de leitura adicionais, como parte do pacote de formação (vide Anexo).

Apresentação do pacote da formação
Figura 0.1: O Pacote da Formação MICIC
Pacote de Formação
da Iniciativa MICIC

Manual do facilitador
Composto por oito
módulos.
Cada módulo contém
informações sobre o tema
da sessão (para reforçar o
conhecimento do
facilitador) e um plano da
sessão que indica de forma
detalhada a organização da
sessão correspondente.
Todos os recursos necessários
para realizar as sessões da
formação estão inclusos neste
manual, com excepção das
apresentações de PowerPoint.

Manual do participante
Inclui informações sobre o
tópico de cada um dos oito
módulos do curso

Apresentações PowerPoint
As apresentações em
PowerPoint necessárias para
alguns módulos estão
disponíveis para os
facilitadores no pacote de
formação.
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Uma abordagem participativa para a aprendizagem
As sessões de formação do Programa de Desenvolvimento de Capacidades da MICIC são concebidas
usando uma abordagem participativa para aprendizagem, o que significa que os participantes
contribuem de forma activa para a sua própria aprendizagem, em vez de somente receberem
passivamente informações dos especialistas externos. Os participantes são encorajados a compartilhar
informações adquiridas através das suas próprias experiências, a aprender uns com os outros e a
trabalhar de forma conjunta para resolver problemas comuns. Durante a formação, à medida que os
participantes se tornam mais experientes com essa abordagem participativa, eles assumem maior
apropriação e responsabilidade do seu próprio processo de aprendizagem.
O outro benefício da abordagem participativa é a habilitação dos participantes conectarem o seu
contexto de trabalho com as informações fornecidas durante a formação. Isso facilita a aquisição de
conhecimentos e competências que podem, por sua vez, ser aplicados no seu próprio contexto
profissional para explorar os problemas e agir.
Geralmente, é reconhecido que uma abordagem participativa d formação: (a) garante a participação
activa de todos os participantes durante a sessão de formação; (b) facilita a criação de redes e a
colaboração entre os participantes; e (c) melhora a compreensão e retenção de informações devido ao
envolvimento de todos os participantes.
Com a abordagem participativa, o papel do facilitador evolui e, em vez de ser um "sábio no palco, o
facilitador torna‐se um guia ao lado dos participantes" (King, 1993). A responsabilidade do facilitador é
facilitar o processo de aprendizagem dos participantes, em vez de somente transmitir conhecimento. O
papel do facilitador consiste em conduzir os participantes em várias actividades do manual do facilitador,
conforme descrito com maior detalhe na secção abaixo.

Actividades de formação conforme recomendado no manual do
facilitador
Conforme explicado na sessão anterior, as sessões de formação são organizadas usando uma
abordagem participativa e, assim mudando o papel do facilitador tradicionalmente caracterizado em
compartilhar os seus conhecimentos com os participantes para uma abordagem que procura
incentivar os participantes a pensar por si próprios e partilha de conhecimento com seus colegas.
Para alcançar esta partilha de conhecimento, o facilitador usará varias actividades de formação, indo
além das apresentações tradicionais do PowerPoint. Especialistas experientes em aprendizagem
seleccionaram e adaptaram várias actividades de aprendizagem participativa que são simples de
organizar e descritas de forma gradual nos módulos correspondentes.
As actividades de aprendizagem desenvolvidas para o Programa de Capacitação são:



Participativas: espera‐se que os participantes assumam um papel activo na partilha dos seus
conhecimentos e experiências.
Contextuais: as actividades baseadas na experiência profissional dos participantes e relacionadas
ao seu contexto de trabalho.
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 Baseadas na competência: as actividades visam capacitar os profissionais a adquirir
conhecimentos, habilidades e atitudes exigidos para as suas práticas profissionais.
 Baseadas em métodos experimentais de aprendizagem: o conhecimento adquirido e as
habilidades desenvolvidas durante o curso são aplicados através da experimentação
activa.
A seguir está apresentada uma breve visão geral das diferentes actividades da formação.
Cada técnica foi adaptada ao contexto de formação e é explicada com mais detalhes nos
planos da sessão.
“Carrossel” é uma actividade que envolve a rotação de pequenos grupos de
uma estação de trabalho para outra, para que cada grupo tenha a
oportunidade de discutir diferentes temas.
Esta actividade é muito útil para recolher ideias, conhecimentos e opiniões
sobre as questões em jogo.
A apresentação interactiva destina‐se a incentivar a participação activa dos
participantes (Bowman, 2009), em oposição a uma apresentação mais
tradicional, na qual os participantes simplesmente se sentam e escutam o
facilitador a falar.
A apresentação interactiva mantém os participantes envolvidos, aumenta a
sua compreensão, aumenta a retenção das informações e mantém o nível de
energia do grupo.
O Metaprocess permite aos participantes a reflectir individualmente sobre um
tema e partilhar ideias e alcançar um acordo em grupo. Todos os participantes
alcançam um consenso partilhado.
O processo permite que todos contribuam e adoptem as ideias geradas.
Durante a discussão em painel, um grupo de oradores apresenta informações
pertinentes aos participantes expostos a várias opiniões e práticas
relacionadas com a sua experiência e contexto profissional.
Os oradores podem transmitir conhecimentos técnicos, partilhar experiências,
participar nos debates e responder perguntas.
O "Power Walk" fornece um modo animado para os participantes analisarem
uma estrutura de poder, bem como os papéis predominantes numa
comunidade. Isto facilita aos participantes a entender as experiências dos
grupos marginalizados e apreciar os seus problemas. É uma actividade útil
para alimentar uma discussão sobre pessoas vulneráveis dentro de uma
sociedade.
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A escrita cerebral é um método para gerar ideias que envolve todos os
participantes numa actividade em grupo. Embora as chuvas de ideias
incentivam o grupo a gerar ideias criativas verbalmente, apenas as pessoas
mais vocais tendem a participar. A escrita cerebral permite que um grupo
gere ideias e soluções para vários problemas simultaneamente no papel.
O envolvimento do grupo é focado e individual, mas eleva o contributo
colectivo à medida que os participantes baseiam‐se nas ideias dos outros.
O "World Café" envolve uma interacção de grupos simples para ligar e
conectar contributos, ideias e experiências. Isso traz os participantes em
torno de uma mesa em forma de café e os move, em períodos fixos de
tempo para mesa seguinte, com base nas ideias discutidas pelos grupos
anteriores.

Participação e certificação da formação
Os participantes da formação devem receber um certificado de participação, desde que tenham
participado do programa diário. O pacote de formação contem um certificado de participação
(“M0_certificate”).

Avaliação das reacções, conhecimentos e competências dos
participantes
Seguindo o modelo de avaliação de Kirkpatrick (1987) (vide Figura I.2), o objectivo durante a formação
será avaliar tanto as reacções dos participantes em relação a formação (nível 1), como a sua
aprendizagem (nível 2). Foram elaborados o questionário (“avaliação M_0”) e as actividades da
formação para avaliar estes dois níveis.

Figura 0.2: O Modelo de Kirkpatrick para a Avaliação da Formação
Será que a formação tem um impacto mensurável?

Impacto
Será que os alunos aplicam o que aprenderam?

Transferência
Aprendizagem
Reacção

Foram adquiridos conhecimentos e
habilidades?
Os alunos estão satisfeitos
Com a formação?

Fonte: Kirkpatrick, 1987.
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Agendas sugeridas
As agendas abaixo oferecem as possíveis formas de organização das actividades de acordo
com dois objectivos principais de aprendizagem:
 Um curso de dois dias para consciencializar sobre as principais implicações da redução
da vulnerabilidade dos migrantes em emergência;
 Um curso de três dias para desenvolver mais resultados operacionais para apoiar os a
prontidão, resposta e esforços de recuperação destinados aos migrantes.
Ambas as agendas são baseadas em cerca de seis horas de formação por dia, excluindo o
almoço e intervalos para o café, e exigem uma maior adaptação às reais necessidades e
prioridades dos atores locais.

Tabela 0.2: Evento de sensibilização de dois dias
Dia 1
30 minutos

Abertura oficial

75 minutos

Introdução do curso de formação

15 minutos

Intervalo para o café

60 minutos

Sessão 1: Criação do cenário

60 minutos

Sessão 2: vulnerabilidade e resiliência dos migrantes em situações de crise

90 minutos

Almoço

90 minutos

Sessão 3: Estruturas, actores e instituições relevantes

20 minutos

Intervalo para o café

90 minutos

Sessão 4: Perfil, quantificação e localização de migrantes

10 minutos

Sessão de Feedback
Dia 2

120 minutos

Sessão 6: Comunicação com migrantes antes, durante e após emergências

30 minutos

Intervalo para o café

90 minutos

Sessão 7: Planificação e apoio de evacuações inclusivas para migrantes

90 minutos

Almoço

90 minutos

Sessão 8: Prestação de assistência de recuperação e alívio apropriado

20 minutos

Intervalo para o café

60 minutos

Sessão 5: Envolvimento de migrantes na prontidão, resposta e recuperação.

30 minutos

Feedback e encerramento
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Tabela 0.3: Curso de formação de três dias
Dia 1
30 minutos

Chegada dos participantes e abertura oficial

75 minutos

Introdução do curso

20 minutos

Intervalo para o café

90 minutos

Sessão 1: Criação do cenário

75 minutos

Almoço

50 minutos

Sessão 2: vulnerabilidade e resiliência dos migrantes em situações de crise

115 minutos
(incluindo
intervalo)

Sessão 3: Estruturas, actores e instituições relevantes

Dia 2
110 minutos

Sessão 4: Perfil, quantificação e localização de migrantes

15 minutos

Intervalo para o café

70 minutos

Sessão 5: Envolvimento de migrantes na prontidão, resposta e recuperação.

75 minutos

Intervalo para o café

185 minutos
(incluindo
intervalo)

Sessão 6: Comunicação com migrantes antes, durante e após emergências

Dia 3
85 minutos

Sessão 7: Planificação e apoio de evacuações inclusivas para migrantes

15 minutos

Intervalo para o café

90 minutos

Sessão 8: Prestação de assistência de recuperação e alívio apropriado

45 minutos

Intervalo para o almoço

240 minutos

Sessão 9: Actividades de encerramento
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SESSÃO DE INTRODUÇÃO: APRESTAÇÃO DOS
PARTICIPANTES
Metodologia: Linha de experiências
Esta actividade é uma forma dinâmica para a apresentação e sensibilização
dos participantes e sobre a importância da partilha de conhecimentos e
experiências durante a formação. Também desperta‐lhes que será esperada a
sua participação activa durante toda a formação.

Objectivo da aprendizagem da sessão
No final desta sessão, os participantes devem ser capazes de:
 Dizer os nomes dos outros participantes da formação;
 Reconhecer a importância da partilha do conhecimento e da
aprendizagem com colegas durante a formação.

Quando é que a actividade deve ser realizada?
Esta actividade deve ser realizada como uma introdução ao curso de
formação, geralmente depois da realização da abertura oficial.

Organização das actividades
Actividade: Apresentação oficial
Passo 1: Apresentação da linha de experiências (30 minutos)
Antes da actividade:
1. Desenhe uma "linha de experiências", na parede usando
fita adesiva, ou colar vários papéis rotativos juntos e desenhar uma
linha de experiências usando um marcador.
2. Numa extremidade da linha, escreva "0", representando nenhuma
experiência relevante, e na outra extremidade "tempo de vida",
representando o tempo de vida total da pessoa.
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Durante a actividade:
1. Distribua um cartão grande ou papéis colantes a cada participante.
2. Peça a cada participante que escreva:
Expectativas da



As suas expectativas sobre

a
formação

formação;


Algo pessoal sobre eles que gos‐
tariam de partilhar com os
outros participantes.

Algo pessoal
Sobre eles

3.

4.

5.

Peça aos participantes para aproximarem à linha de experiências um de
cada vez para apresentarem‐se e lerem em voz alta as informações do seu
cartão. Em seguida, devem colocar o cartão na linha de experiência, a
localização do cartão depende da experiência que tem a trabalhar com
migrantes ou na gestão de emergências (entre 0 anos e o tempo de vida).
Cada participante tem o máximo de 60 segundos.
Quando todos os participantes tiverem participado, resuma o número total
dos anos de experiência representados pelos diferentes participantes na
sala e enfatizar que podemos aprender muito com os outros participantes
durante a formação.
Caso os participantes tiverem expressado expectativas não realistas sobre
a formação, esclareça que tais expectativas não podem ser satisfeitas.

Passo 2: Apresente a agenda da formação e a logística, adaptado conforme
for apropriado para os vários contextos de formação (10 min).
Passo 3: Em colaboração com os participantes, elabore as regras básicas (10
min)
Exemplos das regras básicas podem incluir:
 Respeitar os horários.
 Não usar smartphones, tablets ou computadores.

Dicas




Depois dos participantes adicionaram os seus cartões na linha das
experiências, esclareça quais são as expectativas que não podem ser
satisfeitas durante a formação e por que (por exemplo, o tema não faz
parte da formação, ou não temos tempo suficiente para discutir esse
assunto). Isto evita frustrações e insatisfações durante a formação.
Estabeleça as regras básicas em colaboração com os participantes e peça‐
lhes para se comprometerem com as regras (por exemplo, levantando as
mãos para indicar sua aprovação).

 Coloque as regras numa parede da sala para que se referir a elas
conforme necessário durante a formação.
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Organização do espaço e do material de formação
 Um espaço com uma parede livre de 2 a 5 metros para a "linha das
experiências". A parede deve ser visível para todos os participantes e
deve haver espaço suficiente para que todos possam ficar em pé.
 Fita adesiva.
 Papeis gigantes.
 Marcadores.
 Espaço grande na parede para a linha de experiências.

Tempo
Tempo total estimado: 50 a 60 minutos
 Linha de experiência: 30 minutos
 Agenda da formação e logística: 10 minutos
 Regras básicas: 10 minutos
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MÓDULO
MÓDULO 1:
CRIAÇÃO DO CENÁRIO
MÓDULO

OBJECTIVO DO MÓDULO
Os participantes são capazes de descrever as principais características da situação de
migração nos seus países e familiarizados com a terminologia básica de migração e
emergência usada no curso.
Os participantes estão conscientes dos princípios orientadores que devem ser
respeitados quando actuam com comunidades de migrantes antes, durante e após
emergências.

INTRODUÇÃO
De acordo com dados das Nações Unidas, existem actualmente cerca de 244 milhões de
pessoas que vivem e trabalham no exterior. Muitas pessoas visitam países estrangeiros
por períodos mais curtos de trabalho, turismo ou educação. O seu movimento é
impulsionado pela dinâmica social e económica da globalização e facilitado pela
disponibilidade de transporte de longa distância, redes de comunicação e informações
sobre oportunidades e riscos disponíveis nas áreas de trânsito e destino.
Quer se trate de uma forma documentada ou não documentada, quer se trate de uma
estadia no exterior por períodos curtos ou permanentes, os estrangeiros fazem parte das
sociedades actuais. A presença de trabalhadores migrantes, estudantes internacionais,
turistas, refugiados e expatriados é uma característica fundamental de muitas das
sociedades e comunidades mais avançadas do mundo ‐ conecta lugares e países, molda
a sua cultura, promove sua capacidade de inovar e contribui para sua economia.
A presença de estrangeiros tornou‐se tão significativa para as sociedades de todo o
mundo que exige que as autoridades estatais e locais, bem como os atores não‐
governamentais, repensem a maneira como trabalham para oferecer serviços,
oportunidades e recursos às suas comunidades. Isto é particularmente importante nas
áreas específicas, tais como as cidades que são os centros económicos e culturais dos
seus países ou região, que muitas vezes possuem uma percentagem desproporcional de
estrangeiros; a sua presença é tanto um resultado quanto uma razão para a sua
centralidade.

Migrantes e outros estrangeiros em emergências
A presença de um número tão significativo de pessoas que vivem fora de seus países de
origem e as diferentes necessidades, capacidades, recursos e redes que exibem e acedem
têm consequências específicas nas emergências. Quer seja por consequências de riscos
naturais, acidentes tecnológicos ou conflitos e violência, as emergências muitas vezes
afectam a vida e o bem‐estar dos migrantes e outros estrangeiros de maneiras muito
diferentes do que as populações locais. Existem vários exemplos recentes de emergências
em que os migrantes e outros estrangeiros foram fortemente afectados: o Tsunami do
Oceano Índico de 2004, as inundações de 2011 na Tailândia, o terramoto Japonês, o
Tsunami e a fusão nuclear em 2011, o furacão Sandy em 2012, bem como vários conflitos,
tais como as guerras civis na Líbia, e mais recentemente na República Árabe da Síria e no
Iémen.
De acordo com a Convenção de Viena de 1963 sobre Relações Consulares, o país de
acolhimento é responsável pela garantia da segurança e do bem‐estar de todos os

indivíduos localizados no seu território em tempos de crise, seja qual for o seu estatuto
jurídico (ou seja, documentado ou não documentado) e qualificação (por exemplo,
trabalhadores migrantes, estudantes internacionais, profissionais estrangeiros ou
turistas). Embora nem todos os países sejam signatários da Convenção, muitos prevêem
a prestação de serviços de emergência que salvam vidas de forma não discriminatória (ou
seja, sem distinção de, entre outras coisas, raça, nacionalidade ou estatuto jurídico),
incluindo a incorporação deste princípio nos seus quadros jurídicos ou administrativos
relevantes.
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Isto pode, no entanto, se traduzir na prestação dos mesmos serviços da mesma forma para
indivíduos e grupos diversos, ou seja, uma abordagem "negativamente indiscriminada". Esta
abordagem inclui, por exemplo, a divulgação de avisos antecipados não traduzidos que os

migrantes e outros estrangeiros não poderão compreender, fornecimento de alimentos que
alguns estrangeiros não consomem ou falha de estabelecimento de procedimentos para
evacuar para os países de origem, se assim o desejassem.
Uma abordagem de tamanho único nem sempre funciona com diferentes comunidades.
Para prestar os mesmos serviços (por exemplo, para salvar vidas e para proteger a
saúde, bens e meios de subsistência) são necessárias diferentes abordagens para
diferentes pessoas e grupos com diferentes capacidades e necessidades.

Figura 1.1: Elementos de diversidade cultural

Fonte: Adaptado de D.L. Graves, “Cultural competence and risk communication”. Available from www.state.nj.us/
health/er/documents/cultural_competence.pdf.
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Quando perguntados sobre as formas como eles prestam atenção específica às necessidades dos
migrantes, muitos actores de gestão de emergências respondem que na verdade não precisam – os seus
serviços são prestados de forma não discriminatória, sem considerar a origem, a nacionalidade ou
estatuto de migração das pessoas que assistem. Ao mesmo tempo, eles podem já ter procedimentos
específicos em vigor ou podem fornecer formas específicas de assistência quando chegarem a grupos
específicos dentro das suas sociedades. Por exemplo, os esforços direccionados de prontidão, resposta
e recuperação de emergências são rotineiramente realizados para:





Mulheres
Menores (crianças em particular)
Pessoas idosas
Pessoas portadoras de deficiências

Para cumprir o seu mandato de prestar assistência de prontidão, resposta e recuperação a um padrão suficiente, os
atores da gestão de emergências precisam atender às necessidades específicas e alavancar as capacidades
específicas, adaptando a maneira como elas funcionam e os serviços que fornecem.
Da mesma forma, trabalhar com migrantes e outros estrangeiros significa reconhecer que, tal como os outros
grupos, eles podem apresentar um conjunto de capacidades diferentes das pessoas locais (por exemplo, falam uma
língua diferente, não têm muitos conhecimentos locais, ou vivem, trabalham e permanecem em lugares diferentes)
e, portanto, têm necessidades diferentes sobre emergências. Isso não requer a criação de um sistema
completamente diferente para gerir as emergências que afectem migrantes; pelo contrário, exige entender como é
que o trabalho dos atores de emergência pode ser adaptado para melhor considerar as suas especificidades,
juntamente com muitos outros factores de diversidade que caracterizam diferentes indivíduos e grupos em qualquer
comunidade (Vide a Figura 1.1).
Entre estes factores, os seguintes são provavelmente mais relevantes especificamente aos migrantes:







Nacionalidade
Raça
Etnia
Estatuto de migração (documentado ou não documentado)
Proficiência linguística
Religião

Para os actores de emergência, é fundamental compreender como estes elementos podem resultar em
capacidades e necessidades específicas (ou obstáculos no acesso à assistência) antes, durante e após as
emergências para tomar medidas que permitam aos migrantes receber informações, apoio e assistência
de uma qualidade semelhante à do resto da comunidade. Por outro lado, se esses elementos não forem
tomados em conta, é provável que alguns migrantes possam ficar retraídos pelas dificuldades dos
sistemas de gestão de emergências.
Vários sistemas de gestão de emergências têm mecanismos específicos que atendem apenas às
situações e necessidades de algumas categorias de estrangeiros (muitas vezes aqueles que já são mais
privilegiados, como turistas e expatriados). É importante reconhecer a presença de todos outros grupos,
incluindo os trabalhadores migrantes (mesmo que não sejam documentados) e as contribuições que
fazem para a sociedade local e a sua vida económica, social e cultural, e destacar que eles também
devem ser objecto de prestação de serviços inclusivos e não discriminatórios, em particular em
situações de emergência. Na verdade, estes outros grupos geralmente constituem uma componente
muito mais importante e muito mais vulnerável das suas sociedades de acolhimento.
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Com os migrantes a se tornarem uma componente cada vez mais importante das
sociedades em todo o mundo, a não consideração das suas necessidades específicas,
significa uma falha de actuação nos grupos de risco e de emergência, aumentando a
vulnerabilidade dos seus membros e, em última instância, a vulnerabilidade de todas as
comunidades de que são parte.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
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Os migrantes são uma componente cada vez mais importante das
sociedades e das comunidades de todo o mundo.
A sua presença aumenta a diversidade existente das comunidades que os
actores de emergência atendem.
São necessárias diferentes abordagens e esforços no trabalho com
diferentes pessoas e grupos.
Sempre que as características específicas dos migrantes não são tomadas em
consideração, os actores de emergências correm o risco de não servir de
forma adequada as comunidades para quem trabalham.
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TEMA 1: PROMOÇÃO DA PRONTIDÃO, RESPOSTA
E RECUPERAÇÃO CULTURALMENTE
COMPETENTES (OPCIONAL)
Sistemas culturalmente competes
A competência cultural é um conceito que muitas vezes foi adoptado para informar os esforços
concretos que visam prestar serviços adequados às diversas comunidades. A competência cultural
reconhece a cultura (veja a definição) como resultado de vários factores individuais e colectivos (Vide a
Figura 1.2) e o núcleo da identidade de diferentes pessoas e grupos, moldando o que as pessoas
valorizam e precisam, o que pensam e como elas agem ‐ incluindo em emergências.

A cultura é o conjunto de tradições, valores, crenças, costumes, história e instituições
que um determinado grupo de pessoas partilham com base na sua nacionalidade,
etnia, língua, religião, etc. É um dos elementos que determinam o pensamento, as
acções e as expressões das pessoas, e é construído e adaptado através do tempo e
dos lugares. Crescer numa determinada cultura é uma questão fundamental para a
identidade de cada pessoa.
Como a cultura é determinada por vários factores, a competência cultural não é exclusivamente uma
abordagem que seja útil para trabalhar de forma efectiva com os grupos de migrantes. Podem existir
diferenças religiosas, étnicas e linguísticas entre os nacionais, e género e orientação sexual, idade e
estado de saúde também afectam a cultura.
A competência cultural é um conjunto de comportamentos, atitudes e políticas que
permitem que os sistemas, as organizações e os profissionais trabalhem de forma
efectiva em contextos culturalmente diversos.
De fato, a abordagem de competência cultural pode ser adoptada quando se trabalha com qualquer
grupo minoritário, não somente migrantes. No entanto, é particularmente importante quando se
trabalha em comunidades que acomodam um grande número de migrantes e outros estrangeiros, e
não apenas para autoridades mandatadas institucionalmente, mas para todos os actores envolvidos na
prontidão, resposta e recuperação de emergências.
A incapacidade de abordar as necessidades de pessoas de todas as culturas, classes, raças, origens
étnicas, religiões, estatuto jurídico ou orientação sexual de forma efectiva, é mais do que nunca uma
preocupação para os actores de emergência em todo o mundo ‐ pode prejudicar o cumprimento dos
seus próprios mandatos, e representa um dos desafios mais frequentes encontrados pelos seus
funcionários no campo.
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Conforme ilustrado abaixo, a competência cultural é articulada em cinco princípios.

Consciência, aceitação e valorização da diversidade
A diversidade é uma característica intrínseca de qualquer comunidade, bem como uma
característica de cada grupo de migrantes dentro de uma determinada comunidade. Não se
deve presumir que os migrantes compartilhem a cultura das suas comunidades de
acolhimento, mas também não deve ser assumido que todos num determinado grupo de
migrantes compartilham a mesma cultura, pois as características individuais e colectivas
(como género, etnia e estatuto socioeconómico) podem resultar numa diversidade interna
significativa. Por isso, é necessário examinar os antecedentes, as experiências, ideias e os
pontos de vista das pessoas ‐ e reconhecer que representam uma riqueza de recursos úteis.

Figura 1.2: Os cinco princípios da competência cultural

ADAPTAÇÃO
À DIVERSIDADE

CONSCIÊNCIA,
ACEITAÇÃO
E VALORIZAÇÃO
DA DIVERSIDADE

DESENVOLVIMENTO
E INSTITUTIONALIZAÇÃO
DO CONHECIMENTO

CONSCIÊNCIA
DOS PRÓPRIOS
VALORES
CULTURAIS

CULTURAL
COMPREENSÃO
E GESTÃO DAS
DINÂMICAS
DA DIFFERENÇA

Consciência dos próprios valores culturais
Todos têm uma origem cultural. Todos os trabalhadores das instituições que trabalham com
os migrantes (e de facto, mesmo as próprias instituições) são influenciados por um conjunto
de valores, crenças e costumes dos quais não estão necessariamente conscientes. É
fundamental reconhecer a influência das origens sobre suas acções para evitar tendências
culturais na tomada de decisões, definição de prioridades, planificação, interacção com
migrantes e assim por diante.
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Compreensão e gestão das dinâmicas da diferença
As interacções entre pessoas de diferentes origens culturais são sempre influenciadas pelas
experiências, crenças e valores de cada indivíduo. As crenças e os valores das pessoas (e, finalmente, a
sua cultura), no entanto, evoluem à medida que apresentam novas experiências. Ao trabalhar num
ambiente multicultural, é necessário saber que a diversidade pode levar a mal‐entendidos,
desconfianças e conflitos e que é importante a criação de mecanismos de comunicação, mediação e
colaboração para abordá‐los.

Desenvolvimento e institucionalização do conhecimento cultural
Todas as facetas das estruturas e do trabalho das organizações relevantes devem reflectir o fato que
eles trabalham nas comunidades culturalmente diversas e que as implicações dessa diversidade são
compreendidas e abordadas nos seus trabalhos. Isto pode incluir: desenvolver políticas que enfatizem
a importância da diversidade cultural para a consecução dos objectivos de uma determinada
organização; desenvolvimento da competência cultural dos funcionários; garantindo que seja reflectida
uma imagem positiva das outras culturas em todos os materiais e comunicações que uma organização
produz; promovendo a diversidade dentro da organização através da contratação direccionada de
funcionários e gestores, e assim por diante.

Adaptação à diversidade
Com base na compreensão dos quatro outros princípios, as organizações (e seus membros) devem
adaptar os serviços, recursos e assistência que prestam, bem como as actividades que implementam,
ao contexto cultural dos beneficiários e suas comunidades. Para os atores de emergência, isso significa
garantir que os procedimentos e informações de prontidão e os serviços de resposta e recuperação
possam atender as necessidades e desafios específicos de diversas pessoas e grupos de forma adequada
na comunidade em risco ou afectada.

O valor de uma organização culturalmente competente
A melhoria da competência cultural de uma organização pode resultar nos seguintes benefícios:






Ter um ambiente de trabalho propício ao aumento do respeito e do entendimento mútuo entre
funcionários e voluntários de diferentes origens;
Melhorar a resolução de problemas resultantes do reconhecimento e valorização de todos os
recursos, capacidades e contribuições internos e externos;
Aumento da confiança e da cooperação interna e externa, incluindo, em particular, a vontade dos
grupos minoritários específicos para se envolverem e colaborar;
Maior inclusão e igualdade no resto da sociedade;
Capacidade aprimorada de servir toda a comunidade dos beneficiários, melhorando assim o seu
mandato e melhorando a resiliência de toda a comunidade.
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Os elementos de um sistema culturalmente competente
Trabalhando de forma culturalmente competente
Para assegurar que os serviços de prontidão, resposta e recuperação de emergência sejam
prestados de uma forma culturalmente competente, devem ser detalhadamente analisados
os seguintes aspectos, com uma compreensão sobre como é que eles são aplicáveis aos
diferentes indivíduos e grupos ‐ incluindo os migrantes ‐ que compõem a comunidade em risco
ou afectada:
 Comportamentos de busca de assistência;
 Códigos sobre como vestir;
 Etiqueta de boas‐vindas e comunicação (incluindo falar de forma clara, simples e eficaz, e
considerando quem pode abordar a quem e como);
 Estatuto social e convenções de género (incluindo se as comunidades podem estar mais
confortáveis quando buscam ou recebem assistência dos fornecedores de serviços de
mesmo género ou da mesma idade);
 Restrições e preferências de dieta;
 Necessidades de privacidade, roupas e espaçamento (incluindo necessidades de salas ou
espaços separados nas instalações mistas de género);
 Atitudes em relação aos cuidados de saúde e cura e apoio psicossocial (incluindo
percepções e atitudes em relação à dor e possível estigma em relação à assistência
psicossocial);
 Tratamento dos mortos;
 Rituais colectivos e comemorações, incluindo cerimonias religiosas.
É fundamental ter uma boa compreensão das características dos vários grupos que compõem
uma comunidade para prestar serviços adequados de forma eficaz. Isto significa garantir que
a prestação dos serviços seja realizada pelas preferências e necessidades determinadas dos
beneficiários.
No dia seguinte ao terramoto em Christchurch, na Nova Zelândia, em
Fevereiro de 2011, foi criado o grupo intracomunitário de migrantes de
Christchurch para assessorar as instituições responsáveis pelos esforços de
socorro e recuperação, bem como para apoiar esses esforços através do
trabalho comunitário. O grupo incluiu representantes da cidade e de mais de
60 associações locais de migrantes e refugiados.

Criação de instituições culturalmente competentes
Todos os actores relevantes devem entender a necessidade de uma abordagem culturalmente
competente e isso deve ser traduzido no seu trabalho e nas práticas. As organizações devem
sancionar, e mesmo mandatar, a incorporação do conhecimento cultural em todas as suas
estruturas e esforços. As seguintes medidas podem ajudar a garantir o compromisso de uma
organização com os princípios e valores relevantes:
 A abordagem de competência cultural pode ser incluída nos princípios e declarações de
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missão de uma organização, bem como nas directrizes internas e documentos
estratégicos. Em particular, estes documentos devem reflectir o princípio de igualdade de
acesso e prestação de serviços não discriminatórios.
O trabalho de gestão deve reflectir o respeito pelos princípios da competência cultural.
Deve ser promovido de forma activa um ambiente de trabalho respeitoso (incluindo o
estabelecimento de padrões, mecanismos de queixa e políticas para garantir que seja
abordada a discriminação baseada na nacionalidade, etnia e sexo).
As comunicações externas e internas e os materiais de divulgação devem reflectir e
respeitar a diversidade.
Podem ser criadas posições específicas ou órgãos ou comités internos para aconselhar ou
lidar com assuntos e questões de diversidade.
Deve ser reservado um orçamento específico para financiar estes esforços.
As políticas dos recursos humanos e os processos de contratação devem promover e
valorizar a diversidade individual e a competência cultural dentro da organização (por
exemplo, através da inclusão de competências culturais nas descrições de cargos ou
contratação direccionada de pessoal de grupos específicos).
É fundamental estabelecer mecanismos eficazes de consulta e coordenação com
membros ou representantes de diversos grupos para ter uma boa imagem dessas
dimensões e para poder trabalhar de forma efectiva.
Na Fuenlabrada, Espanha, o departamento da polícia local criou a Equipa de
Gestão da Diversidade para abordar questões relacionadas à presença de
migrantes. Entre outras coisas, a equipa mantém uma rede de contactos
dentro dos grupos de migrantes, que podem ser contactados rapidamente
quando chegarem nas respectivas comunidades.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, através do
seu Gabinete sobre Saúde das Minorias, desenvolveu os Padrões Nacionais para
os Serviços Cultural e Linguisticamente Apropriados em Saúde e Cuidados de
Saúde (the National CLAS Standards). Esses Padrões visam oferecer às pessoas e
organizações que trabalham nas áreas de gestão de emergências, saúde pública
e outros campos relevantes um quadro para o desenvolvimento e
implementação de programas e medidas para eliminar as disparidades dos
cuidados de saúde. Devem ser fornecidos os cuidados e serviços de qualidade
eficazes, equitativos, compreensíveis e respeitosos de forma a responder as
diversas crenças e práticas de saúde cultural, idiomas preferidos, alfabetização
em saúde e outras necessidades de comunicação.
Vide www.thinkculturalhealth.hhs.gov/content/clas.asp.

33

INTEGRATING MIGRANTS IN EMERGENCY PREPAREDNESS, RESPONSE
AND RECOVERY IN THEIR HOST COUNTRIES: TRAINING MANUAL

Melhoria da competência cultural dos funcionários
Adicionalmente, o conceito de competência cultural e suas implicações operacionais devem
ser plenamente compreendidos pelos trabalhadores a todos os níveis (gestão, funcionários e
voluntários), por exemplo:
 Inclusão destes princípios na formação contínua do pessoal, incluindo a formação
obrigatória no local de trabalho, através da criação de cursos específicos e de
mecanismos de aprendizagem contínua;
 Desenvolvimento e distribuição de materiais de comercialização;
 Estabelecimento de certificações e reconhecimentos ou prémios para funcionários bem‐
sucedidos e engajados;
 Desenvolvimento e uso de ferramentas e procedimentos de auto‐avaliação para avaliar
a competência cultural individual e institucional.
Nos Estados Unidos, o Currículo de Competências Culturais para a Prontidão
contra Desastres e Resposta a Crises do Gabinete de Saúde das Minorias é
uma ferramenta completa, acessível ao público, para os que prestam
primeiros socorros, gestores de emergências, pessoal de saúde mental e
dentistas. O programa oferece muitas informações sobre as principais
barreiras culturais e linguísticas que os grupos minoritários podem enfrentar
e exercícios de auto‐avaliação de competências culturais, exemplos e estudos
de caso. O programa é concebido para equipar os provedores com as
competências relevantes necessárias para melhorar a qualidade dos serviços
prestados antes, durante e após desastres.
Vide em https://cccdpcr.thinkculturalhealth. hhs.gov/.

O pacote de formação do MICIC inclui um exemplo de uma ferramenta de
auto‐avaliação para avaliar a competência cultural individual e colectiva
("M1‐ferramenta de auto‐avaliação").
É fundamental a contratação de pessoal competente para o desenvolvimento de
competências culturais institucionais. Isto pode ser alcançado através de:
 Assegurar que as descrições de tarefas e os documentos dos recursos humanos incluam
explicitamente a competência cultural (muitas vezes descrita como "capacidade de
trabalhar num ambiente culturalmente diversificado") como um bem ou requisito;
 Contratação direccionada (equipa ou voluntários) de representantes dos vários grupos da
comunidade a serem atendidos;
 Estabelecimento de listas dos representantes e organizações pré‐identificadas de
migrantes e outros grupos minoritários onde contactar quando sofrer aumento da
demanda pela prestação de serviços sobre emergências.
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Além da formação e consciencialização, os funcionários e voluntários podem precisar de apoio
operacional específico para trabalhar de forma mais eficaz em contextos multiculturais. O
desenvolvimento de ferramentas, directrizes e documentos de informação pode apoiar a
operacionalização da competência cultural. Esses documentos podem incluir:









Ferramentas individuais de auto‐avaliação para descobrir os preconceitos culturais e avaliar a
capacidade de uma pessoa para trabalhar de forma eficiente em ambientes culturalmente
diversos;
Ferramentas para avaliar as necessidades e recursos e analisar as lacunas no funcionamento de
uma organização em relação à competência cultural;
Ferramentas para a colecta de informações sobre grupos minoritários, tais como ferramentas de
criação de perfil da comunidade (vide Módulo 4);
Notas metodológicas e de orientação para ajudar os candidatos individuais a tomarem em
consideração as implicações de trabalhar nas comunidades culturalmente diversas;
Listas de verificação e materiais de síntese que destacam como é que as origens culturais de
diferentes pessoas e grupos tendem a afectar as suas necessidades e acesso aos serviços básicos
(por exemplo, assistência alimentar, abrigo e cuidados de saúde);
Os documentos que apresentam a forma como os aspectos específicos de assistência que a
organização presta (por exemplo, dieta, privacidade e alocação de espaço, códigos sobre como se
vestir e comunicação, morte e cuidados pós morte, saúde, incluindo saúde mental) provavelmente
serão afitados pelo passado cultural de uma pessoa.

O Gabinete sobre Saúde das Minorias desenvolveu uma ferramenta
metodológica (designada RESPOND) para orientar os profissionais de saúde
que tomam o histórico médico das pessoas culturalmente ou
linguisticamente diversas, incluindo em situações de emergência. Os
elementos da RESPOND incluem:








R – Desenvolvimento de relações
E – Explicação do seu objectivo
S – Identificação e elaboração dos serviços
P – Incentivar os indivíduos s serem proactivos
O – Prestar assistência aos indivíduos para identificar as suas necessidades
N – Negociar o que é normal para ajudar a identificar as necessidades
D – Determinar os próximos passos

www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/civilrights/resources/specialtopics/
emergencypre/omh_diversitytoolkit.pdf.

Para um exemplo de uma colecta de informações básicas sobre as especificidades
culturais de várias comunidades étnicas e religiosas no Reino Unido. Vide
www.nwas.nhs.uk/media/325891/working_with_diverse_communities_pocket_
guide_2013_v1bs.pdf.
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Aprender das experiências passadas
É fundamental a criação de sistemas que permitem que as organizações aprendam com as
experiências passadas para melhorar a sua própria competência cultural, do seu pessoal e de
todo o sistema. Esses mecanismos podem incluir:
 Colecta e analise dos dados sobre os impactos das emergências sobre o bem‐estar de
diferentes grupos;
 Colecta e analise dos dados sobre o acesso de diferentes grupos aos serviços básicos e
assistência;
 Criação de mecanismos de feedback, como linhas directas, caixas de correio ou
formulários electrónicos para que as pessoas possam mostrar a sua apreciação,
insatisfação ou desafios específicos encontrados com a prestação e acesso aos serviços;
 Entrevistas aos informantes da comunidade afitada sobre os aspectos relevantes da sua
experiência com a prestação de serviços de emergência;
 Entrevistas aos funcionários e voluntários informados sobre os aspectos relevantes da sua
experiência na prestação de serviços a diversos grupos de beneficiários;
 Criação de mecanismos consultivos para a planificação e avaliação dos esforços com a
participação de assessores e mediadores culturais ou representantes de grupos
minoritários ou suas associações;
 Criação de processos para a revisão da planificação e trabalho da organização e
mecanismos para comunicar mudanças ao público em geral, e especialmente a migrantes
e outros grupos minoritários.
Além disso, a existência de mecanismos para garantir que as directrizes e os princípios sobre
matéria de competência cultural sejam de fato seguidos pelos funcionários e voluntários no
campo, podem ajudar a fortalecer a sua capacidade individual e tornar a instituição mais
efectiva.
Estes mecanismos podem incluir:
 Sistemas de monitoria com o envolvimento de conselheiros culturais como
observadores;
 Mecanismos de registo de erros históricos culturais que ocorrem quando os serviços são
prestados, e corrigir e aprender dos erros.
Depois do terramoto de Christchurch, a Associação Maori Wardens tornou‐
se os “olhos e orelhas” das estruturas institucionais dedicadas à ajuda
culturalmente competente. Trabalharam estreitamente com fornecedores de
serviços, identificaram as necessidades e prioridades existentes, e
reportaram e ofereceram possíveis soluções para as agências mandatadas.
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PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM






A cultura dos beneficiários afecta as suas necessidades, capacidades e
vontade de buscar e aceitar assistência e apoio, e deve, portanto, ser
reflectida em todas as dimensões do trabalho dos prestadores de serviços
antes, durante e após emergências.
A integração da competência cultural no trabalho das organizações requer
esforços a todos os níveis, desde os níveis estratégicos até os níveis
operacionais. Também exige o aumento da competência cultural de todos
os funcionários.
A criação de sistemas para aprender com as experiências passadas é
fundamental para permitir que as organizações e os seus funcionários se
tornem culturalmente mais competentes.
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SESSÃO 1A: CRIAÇÃO DO CENÁRIO
Metodologia: A Escrita do cérebro
A escrita do cérebro é um método para gerar ideias que leva ao envolvimento
de todos os participantes numa actividade em grupo. É diferente da chuva de
ideias (brainstorming), que incentiva um grupo a gerar ideias criativas
verbalmente e, como resultado, apenas as pessoas mais vocais tendem a
participar activamente. Pelo contrário, a escrita do cérebro, permite que um
grupo gere simultaneamente ideias e soluções para problemas e no papel. O
envolvimento do grupo é individual, mas toma em consideração as
contribuições colectivas à medida que os participantes se baseiam nas ideias
de uns e dos outros1.

Objectivo de aprendizagem da sessão
No final desta sessão, os participantes devem ser capazes de:
 Explicar os principais termos e conceitos utilizados durante o
programa de formação.
 Descrever a situação de migração nos seus países com a presença de
migrantes, suas tendências passadas e actuais, características
recorrentes e problemas enfrentados pela população migrante e o
quadro legal que regula a migração.

Principais temas
1.
2.

O significado dos principais conceitos relevantes para migração e
emergências
A situação de migração no país ou na área

Criação do espaço e do material da formação
 Para a actividade de escrita do cérebro, que é feita em plenário,
as tabelas ou cadeiras devem estar dispostas em círculo ou em
forma de U.
 Papel A4 (5 a 10 folhas para cada participante, dependendo do
número de conceitos e termos a serem discutidos).
 "M1_A" sobre a situação de migração no país (por ser
desenvolvido, se necessário, com base no modelo fornecido).

1. Adaptado do KS Toolkit. See www.kstoolkit.org/Brain+Writing.
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Organização das actividades
Actividade 1: Escrita do cérebro para introduzir
os conceitos e termos relacionados
a migração e emergências (45 minutos)
1. Peça aos participantes para formar
Um círculo com as cadeiras.
2. Distribua os papéis (tamanho A4 ou
menor) para cada participante.
3. Explicar que você estará a ler os termos e conceitos, um por um, e
que os participantes deverão escrever uma definição para cada
termo e conceito. Cada vez que for lido um novo termo ou
conceito, ira iniciar uma nova volta.
4. 4. Comece a primeira volta, lendo o termo migrante. Peça a cada
participante que anote a sua definição do termo migrante no topo
de uma das folhas que receberam.
5. 5. Depois de dois a três minutos, peça a cada participante para
entregar o seu papel ao participante que estiver sentado à sua
esquerda.
6. 6. Os participantes deverão analisar a definição que receberam do
outro participante e deverão completar ou corrigir a definição.
7. 7. Depois de dois a três minutos, peça que os participantes
entreguem o papel ao participante que estiver ao seu lado.
8. 8. Pela segunda vez, os participantes analisam a definição que
receberam do outro participante e deverão completá‐la ou corrigi‐
la.
9. 9. Em seguida, peça a todos os participantes, em plenário, que
apresentem uma definição do termo migrante e escrevam‐no
num papel ou quadro gigante. Corrija e complete, conforme
necessário, com base na definição apresentada no glossário.
10. 10. Repita as etapas 4 a 9 até que todos os termos e conceitos que
considerarem necessários tenham sido definidos. Note que a lista
pode precisar ser adaptada ao contexto específico de migração do
país. Os termos e conceitos propostos para serem definidos
incluem:

Migrante

Vulnerabilidade


Desalojamento



Emergência.

Veja o glossário no Anexo A para definições dos termos.
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Actividade 2 (opção 1): Apresentação e discussão sobre a situação
migratória no país ou área (45 minutos)
1. A apresentação sobre a situação de migração no país ou na área
deve ser apresentada por um dos participantes, um especialista
externo ou um dos moderadores. É fornecido um modelo para a
apresentação em PowerPoint no pacote de formação ("M1_A").
Sugere‐se que esta apresentação inclua:
 O número e distribuição de migrantes no país ou área;
 Principais tendências históricas e actuais da presença dos
migrantes;
 Principais características dos vários grupos de migrantes (por
exemplo, demografia, censo, emprego e estatuto jurídico);
 Os quadros jurídicos e institucionais que regulam a migração
no país.
2. Tempo de perguntas e respostas.
Actividade 2 (opção 2): Apresentação e discussão sobre a situação
migratória nos vários países (não todos os participantes não venham
do mesmo país ou área) (45 minutos)
1. Prepare um perfil de migração de uma página para o local ou país
de origem de cada participante (ou em que trabalha) e partilhe os
perfis para que cada participante receba o perfil relevante para a
sua área de origem ou de emprego.
2. Dê aos participantes cinco minutos para lerem o documento.
3. Convide os participantes, um por um, para apresentarem os
principais factos de migração em dois minutos. Se for possível
convide‐os a complementar as informações que receberam na
ficha com seus próprios conhecimentos.
4. Tempo para perguntas e resposta ou discussão, se for necessário.

Dicas
 Para a actividade de escrita do cérebro, cada participante deve levar
um novo papel para cada actividade. Isso tornará o processo mais
claro.
 Se o espaço para organizar a actividade de escrita do cérebro
permitir, é possível criar dois grupos se houver mais de 12
participantes na formação.
 Mantenha as definições nas paredes para facilitar a consulta ao
longo da formação.
 É preferível que a apresentação do PowerPoint seja no máximo de
20 minutos, permitindo tempo para perguntas e discussões.
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Tempo
Tempo total estimado: 90 minutos
 45 minutos para a Actividade 1 (escrita do cérebro)
 45 minutos para a Actividade 2 (opção 1 ou opção 2)
(apresentação e discussão)
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SESSÃO 1B: INTRODUÇÃO AOS CINCO
PRINCIPIOS DE COMPETÊNCIA
CULTURAL (OPCIONAL)
Dependendo do público da formação, e especialmente se os participantes incluem
representantes de alto nível de instituições parceiras importantes (que provavelmente
trabalham na planificação e nas estratégias do que nas operações) ou membros da academia
local, pode ser útil adicionar tempo para uma reflexão mais teórica sobre a questão do trabalho
com diversas comunidades. Esta sessão adicional fornece uma análise mais aprofundada sobre
o conceito e as componentes sobre competência cultural.

Metodologia: Carrossel
A primeira actividade desta sessão é uma discussão sobre os cinco princípios a
serem respeitados quando se trabalha com diversas comunidades.
A segunda actividade é o "carrossel2", que envolve a rotação de pequenos
grupos de uma estação de trabalho para outra, de modo que cada grupo tenha
a oportunidade de discutir diferentes tópicos. Esta actividade serve para
colectar ideias, conhecimentos e opiniões sobre as questões em discussão.

Objectivo de aprendizagem da sessão
No final desta sessão, os participantes devem ser capazes de descrever
os princípios orientadores que devem ser respeitados quando se
trabalha com diversas comunidades, incluindo grupos de migrantes,
antes, durante e após emergências.

Principais temas
1. Consciência sobre diferenças culturais entre migrantes e países de
acolhimento e diversidades nas comunidades de migrantes.
2. Princípios orientadores:
 Consciência e aceitação das diferenças
 Consciência dos valores culturais
 Gestão das dinâmicas das diferenças
 Desenvolvimento de conhecimento cultural
 Adaptação das actividades para os diferentes contextos
culturais.
2 See www.gamestorming.com/category/games‐for‐problem‐solving/.
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Criação do espaço e do material de formação







Marcadores
Quatro papéis gigantes, quadros e papel
Fita
Sala com espaço suficiente para as quatro estações de trabalho
“M1_B”
Cópias do questionário de auto‐avaliação para cada participante

Organização das actividades
Actividade 1: Apresentação dos cinco princípios a serem respeitados
no trabalho com diversas comunidades (30 minutos)
Antes da sessão:
1. Use cinco papeis ou notas e escreva em cada papel um dos cinco
princípios a serem respeitados no trabalho com as comunidades.
2. Leve um papel com tamanho de cartaz (ou junte dois papéis
gigantes se não tiver uma folha suficientemente grande) e escreva
"cinco princípios no trabalho com comunidades diversas" no meio
(veja a Figura 1.2).
Durante a sessão:
1. Inicie a sessão pedindo aos participantes que respondam um
questionário de auto‐avaliação ("M1‐ferramenta de auto‐
avaliação"). (10 minutos)
2. Explique que existem cinco principais princípios a serem
respeitados ao trabalhar com comunidades diversas e que você vai
explorá‐los durante essa actividade.
3. Apresente o papel gigante com o título "cinco princípios a
respeitar ao trabalhar com diversas comunidades" (ou mostre os
slides relevantes da apresentação do PowerPoint "M1_B").
4. Comece por adicionar um princípio à figura e pergunte aos
participantes o que eles acham que isso significa. Tome as respostas
dos vários participantes.
5. Adicione o segundo princípio e repita o processo descrito acima
até que todos os cinco princípios tenham sido introduzidos e
discutidos.
6. Depois de cada princípio, mostre um slide de PowerPoint (de
"M1_B"), dando a definição de cada princípio. (20 minutos para os
pontos 2 a 6)
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Actividade 2: Carrossel (50 minutos)
Antes da sessão:
1. Prepare quatro papéis gigantes. Em cada papel, escreva uma das
seguintes perguntas:

"Como é que a diversidade da comunidade que você atende afecta o
seu trabalho?" (Exemplos para o facilitador: etiqueta de
comunicação, restrições alimentares, atitudes em relação ao apoio
psicossocial)
 “O que é que a sua instituição faria para trabalhar melhor com as
comunidades culturalmente diversas?" (Exemplos para o facilitador:
contratando pessoal ou envolvendo voluntários dos vários grupos da
comunidade, desenvolvendo políticas e directrizes)
 “O que é que a sua instituição faria para tornar o seu pessoal (a
todos os níveis) melhor para trabalhar com comunidades diversas?"
(Exemplos para o facilitador: formação contínua, fóruns de resolução
de conflitos)
 “Quais são os sistemas que podem permitir que a sua instituição aprenda
com as melhores experiências e as necessidades actuais para poder
trabalhar melhor com comunidades diversas? "(Exemplos para o
facilitador: avaliações pós‐emergência, fóruns de consulta com diversos
grupos.)
 “Que ferramentas operacionais tem ou poderia desenvolver para a
equipa de apoio ao trabalhar em contextos multiculturais?"
(Exemplos para o facilitador: informações temáticas sobre
necessidades e prioridades dos vários grupos, ferramentas de
avaliação para provedores de serviços.) (opcional)
2.

Coloque os papéis gigantes em volta da sala (alternativamente, os papéis
podem ser colocados nas paredes ou nas mesas). Deve haver espaço
suficiente para os participantes circularem.

Durante a sessão:
1. Explique que os participantes agora estarão a discutir quatro questões
relacionadas aos cinco princípios a respeitar ao trabalhar com
comunidades diversas. Leia as perguntas em voz alta enquanto aponta
para o papel gigante correspondente. As perguntas devem ser claras.
Esclareça conforme necessário (explicações e sugestões são fornecidas
acima e em maior parte deste módulo).
2. Divida os participantes em quatro grupos e peça a cada grupo que vá para
um dos papéis gigantes.
3. Peça aos participantes para adicionarem as suas ideias no papel gigante.
Explique que eles devem ter liberdade criativa: podem escrever,
visualizar, mapeamento mental e assim por diante.
4. Depois de sete a oito minutos, os grupos devem passar para o papel
gigante seguinte.
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5. Repita o processo até que todos os grupos adicionem as suas ideias
aos quatro papéis gigantes. Torne as duas últimas voltas mais
curtas do que as primeiras, já que as principais ideias já foram
identificadas. (25 minutos para o ponto 5)
6. Quando todos os quatro grupos tiverem visitado todos os papéis,
peça aos participantes voltarem e rever cada gráfico, corrigindo e
completando conforme necessário. (10 minutos)
7. Faça o encerramento conforme considerado necessário e ligue a
discussão ao contexto do país, com certeza envolvendo os
participantes (usando os últimos slides da apresentação do
PowerPoint "M1_B", se for necessário). (15 minutos)

Dicas
 Para a Actividade 1, antes da sessão, escreva uma definição de
cultura num papel gigante e partilhe com os participantes após
uma discussão conjunta. Mantenha a definição na parede da sala
de formação para referência futura durante a formação.
 Coloque o papel gigante com os cinco princípios sobre o trabalho
com comunidades diversas numa parede.
 Para o carrossel, se houver espaço, cole vários papéis gigantes para
que os participantes tenham mais espaço para escrever mais
ideias.
 Os quadros são melhores do que papéis gigantes (permitem mais
espaço e mais possibilidades para expressar, conectar e
reorganizar ideias).
 Devem ser mantidos em mente exemplos para o facilitador para
orientar a discussão. Para evitar antecipar a discussão, os
exemplos não devem ser apresentados antecipadamente.

Tempo
Tempo total estimado: 80 minutos
30 minutos para a Actividade 1
 10 minutos para o questionário de auto‐avaliação
 20 minutos para discutir os cinco princípios da cultura 50
minutos para a Actividade 2
 25 minutos para as quatro voltas do carrossel
 10 minutos para rever os gráficos
 15 minutos para concluir
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OBJECTIVO DO MÓDULO

MÓDULO

Os participantes podem explicar por que é que os migrantes precisam de atenção específica
durante as crises descrevendo as necessidades específicas dos migrantes e explicando por que é
que os migrantes podem sofrer mais em comparação com outras pessoas.
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Os participantes estão conscientes dos principais factores que determinam a vulnerabilidade
específica dos migrantes em situações de emergência.

INTRODUCÇÃO
As evidências de emergências passadas mostram que os migrantes e, em particular, os mais
marginalizados entre eles, são mais afectados pelos riscos naturais e causados pelo homem.
Embora nem todos os migrantes sejam igualmente vulneráveis, ser migrante muitas vezes está
associado a condições específicas que reduzem a sua capacidade de prevenir e lidar com
emergências. Quando não são adequadamente levados em consideração e abordados pelo
sistema jurídico, político e operacional da sociedade de acolhimento, características como a
proficiência linguística, a falta de conhecimento do contexto local e a falta de confiança nas
instituições do país de acolhimento, podem reduzir significativamente o acesso dos migrantes a
informações, recursos e assistência antes, durante e após emergências.
Os migrantes, no entanto, também possuem um conjunto exclusivo de habilidades e
capacidades que podem torná‐los particularmente resilientes diante de choques. À luz da sua
presença generalizada e crescente nas sociedades de todo o mundo, ao alavancar essas
capacidades nos planos de prontidão, resposta e recuperação em situações de emergência
pode ter benefícios para todas as comunidades de destino.
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TEMA 1: VULNERABILIDADE ESPECÍFICA DOS
MIGRANTES - PRINCIPAIS BARREIRAS
DO ACESSO A INFORMAÇÃO,
RECURSOS E ASSIST ÊNCIA
Os migrantes são frequentemente mais afectados pelas crises que afectam as suas comunidades de
acolhimento. Os danos, dificuldades, sofrimentos, trauma e violência associados a emergências são mais
comuns, agudos e graves para os migrantes, especialmente os mais marginalizados entre eles. Os impactos
específicos de crise podem também afecta‐los de forma exclusiva, como é o caso da violência ligada a
xenofobia pós‐crise contra os "bodes expiatórios" migrantes ".
Esta diferente vulnerabilidade decorre da interacção das características individuais e colectivas dos
migrantes (tais como nacionalidade, estatuto e proficiência linguística) e a forma como a sociedade de
acolhimento e suas instituições são moldadas e trabalhadas. Isso, por sua vez, é uma função dos factores
estruturais (económicos, políticos, sociais e culturais) que moldam o estatuto, os direitos e o acesso dos
migrantes aos recursos, serviços e oportunidades e, portanto, o seu bem‐estar e segurança pessoal e
colectiva no quotidiano. Em situações de crise, esses factores resultam em condições específicas de
exclusão e necessidade.
Para reduzir os impactos gerais das crises nas comunidades afectadas e, em particular, os impactos que os
migrantes podem sofrer, é essencial que os actores de gestão de emergências abordem essas condições de
vulnerabilidade através de esforços específicos de prontidão, resposta e recuperação.
Embora a vulnerabilidade dos migrantes esteja fortemente ligada às características estruturais das
sociedades de onde elas provêm e onde vivem, as causas profundas das condições de pobreza e a
desigualdade dos migrantes está fora do âmbito desta formação. Pelo contrário, as sessões seguintes
focalizam no que pode ser feito na preparação, resposta e recuperação das crises, para reduzir os seus
impactos na vida e no bem‐estar dos migrantes.
No entanto, deve‐se notar que proteger, fortalecer e alavancar as capacidades dos migrantes em crises
pode ajudar a mudar as percepções que as comunidades de acolhimento podem ter sobre os migrantes e
seus problemas, melhorar o envolvimento e a representação dos migrantes em assuntos relacionados às
suas sociedades de destino e melhorar o bem‐estar geral das comunidades, produzindo assim uma
mudança transformadora mais profunda nos factores estruturais que determinam a vulnerabilidade dos
migrantes.

Barreiras linguísticas
Os migrantes ‐ particularmente os recém‐chegados, membros de grupos especialmente marginalizados e
aqueles que vivem em locais isolados ‐ podem ser menos proficientes do que a população nativa na língua
local. Isto pode resultar no reduzido acesso e compreensão da informação, o que, por sua vez, pode levar
ao aumento dos riscos e menor disponibilidade de assistência.
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As barreiras linguísticas são uma questão fundamental antes das crises, pois podem reduzir o acesso
à informação e aos recursos educacionais sobre os riscos e os procedimentos de gestão de riscos e
para os serviços e oportunidades disponíveis em situações de desastre ou conflito. As barreiras
linguísticas dificultam a compreensão das comunicações de emergência, prejudicando a eficácia dos
procedimentos de alerta prévia e de acção antecipada, levando potencialmente ao aumento das
baixas ‐ e prestação de serviços de atendimento e resposta. As barreiras linguísticas também são um
obstáculo para a obtenção de informações sobre os riscos secundários e o acesso aos recursos
disponíveis e assistência após crises (incluindo, em particular, orientação psicossocial).

Quando um tornado atingiu a cidade de Saragosa, Texas, em 1987, a maioria
dos 26 óbitos eram imigrantes de língua Espanhola que não tinham sido
devidamente avisados devido a falhas na tradução e transmissão das
mensagens de alerta para o Espanhol a tempo. Isto foi devido à preferência
dos migrantes por fontes de informação alternativas e à necessidade de uma
tradução precipitada das mensagens de alerta para o Espanhol, muitas vezes
feito directamente pelos organismos de radiodifusão.

Quando o furacão Andrew destruiu grande parte do condado sul de Miami‐
Dade, na Flórida, em 1992, a maioria das pessoas afitadas eram de origem
latina ou Haitiana. As agências de resposta, tais como a Agência Federal de
Gestão de Emergências (Federal Emergency Management Agency ‐ FEMA) e
a Cruz Vermelha Americana, não tinham tradutores inicialmente e, portanto,
não foram capazes de fornecer alimentos, suprimentos médicos e subsídios
de desastre às minorias não Inglesas e, em particular, aos migrantes da
América do Sul e Central, que já estavam entre os grupos mais afectados.
Após as inundações de 2011, o Governo da Tailândia forneceu aos migrantes
afectados um auxílio e assistência de reassentamento (por exemplo, criando
abrigos e prestando serviços de socorro). No entanto, os obstáculos aos esforços
oficiais de divulgação significou que muitos migrantes não sabiam onde os
abrigos estavam localizados ou como chegar, ou a que tipo de serviços teriam
direito.

Uso de fontes e meios alternativos de informação
A falta de consideração das necessidades das comunidades linguísticas (e culturalmente) diversas nos
principais meios de comunicação social pode resultar num menor uso dos meios de comunicação
específica pelos migrantes. Ao procurar ou desejar validar informações, os migrantes geralmente
preferem assistir canais de televisão e ouvir estações de rádio dos seus países de origem, ou confiar em
comunicações interpessoais (muitas vezes com pessoas de origem semelhante). Isso pode tornar os
meios de comunicação da comunidade de acolhimento completamente ineficaz ao tentar alcançar os
grupos de migrantes, e o desenvolvimento de estratégias específicas de comunicação, incluindo que
pode ser necessária através do envolvimento e capacitação de meios étnicos locais e distantes.
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Durante os incêndios de São Diego de 2003, as comunicações de emergência em
língua Espanhola foram insuficientes, apesar de os falantes de Espanhol nas áreas
afectadas representarem cerca de 20% da população. Esses grupos assistiam os
canais de televisão Mexicanos para ter notícias. No entanto, os meios de
comunicação estrangeiros estavam, em grande parte, despreparados para
coordenar com as autoridades dos Estados Unidos para produzir e divulgar essas
informações. Foram aprendidas lições deste evento, e a resposta e cobertura da
língua Espanhola sobre os incêndios de 2007 que afectaram a mesma área foram
muito mais efectivas.

Os migrantes provenientes de países que mais sofrem de forma rotineira
situações de emergência podem estar particularmente conscientes dos
perigos específicos e das acções a serem tomadas durante as emergências.
Este foi o caso dos migrantes Latino‐americanos que vivem nas Ilhas Turcas e
Caicos. Em muitos casos, além de sofrer desastres e respostas anteriores, eles
estavam mais conscientes da situação do que as populações nativas por causa
da informação que receberam através dos meios de comunicação dos seus
países de origem.

Barreiras administrativas e legais do acesso aos recursos e
assistência em emergências

Os quadros jurídicos geralmente não incluem disposições explícitas para a protecção e
assistência de migrantes em tempos de crise. Mais frequentemente, as leis e os regulamentos
podem excluir todos ou alguns grupos específicos de migrantes de acederem informações,
assistência, recursos e oportunidades que possam ser fundamentais para a prontidão das
pessoas e terem a capacidade para enfrentar as crises. Os sistemas podem atribuir o mesmo
nível de protecção e ajuda tanto aos migrantes, como os grupos nativos, mas as opções dos
migrantes para assistência de recuperação pelas instituições de acolhimento são quase
sempre restritas. Este é particularmente o caso dos grupos mais marginalizados, como os
imigrantes não documentados.
Além disso, os obstáculos administrativos ao movimento podem restringir as opções de
evacuação de migrantes e regresso em tempos de crise, aumentando assim a sua exposição
perante danos e dificuldades. Este é o caso de vistos de trabalho ou vistos ligados à
permanência das pessoas numa determinada área ou emprego num determinado emprego
ou empregador. Os migrantes também podem enfrentar requisitos adicionais (como uma taxa
ou documentos específicos) para sair ou voltar a entrar num país durante ou após uma
emergência, ou para atravessar uma fronteira para um terceiro país em busca de segurança.
Em 2012, nos Estados Unidos, "os estrangeiros não qualificados", incluindo
alguns grupos de migrantes documentados (como os titulares de estatuto
temporário protegido à luz da situação do seu país de origem), não podiam
aceder a assistência monetária ou benefícios de desemprego após o furacão
Sandy.
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O sistema Tailandês de imigração inclui uma série vistos de trabalho que
permitem que o titular trabalhe apenas num determinado tipo de trabalho ou
que limite o seu movimento para áreas específicas ‐ o que significa que o
titular não pode sair das áreas designadas ou mudar empregos sem perder o
direito de permanecer no país. Após as inundações de 2011, com tais
restrições continuando a ser aplicadas, muitos imigrantes tiveram que
escolher entre permanecer nas áreas afectadas e arriscar a perda de seu
estatuto regular. Além disso, os refugiados de Myanmar foram legalmente
proibidos de saírem dos campos e, portanto, não podiam aceder a assistência
ou ganhar renda fora dos campos.

Durante a guerra do Líbano em 2006 entre Israel e guerrilheiros do Hezbollah,
centenas de cidadãos do Sri Lanka acamparam em volta da sua embaixada na
esperança de obter um laissez‐passer de emergência. E teve que ser ratificado
pela Segurança Geral (o órgão responsável por todos os estrangeiros no
Líbano) para que os cidadãos do Sri Lanka saíssem do país, porque não tinham
um visto de saída válido do Governo do Líbano através dos mecanismos
normais. A Segurança Geral também libertou centenas de trabalhadores
domésticos migrantes das prisões e centros de detenção, declarando uma
amnistia para todos os trabalhadores migrantes em situação irregular na
condição de abandonarem o país e não retornar por pelo menos cinco anos.

Após o desastre de Tohoku em 2011, os requerentes de asilo no Japão
permaneçam nas áreas onde haviam solicitado asilo. A evacuação de uma
área afectada pelo Tsunami e as consequências nucleares poderiam,
portanto, significar perder o direito da resolução dos seus casos. O Governo
do Japão não tinha disposições para ajudar os requerentes de asilo no Japão
(incluindo o direito de continuar com o pedido do processo de asilo) e sua
reintegração após as emergências.

A legislação Síria exige que os trabalhadores domésticos tenham um visto de
saída para deixar o país, que só pode ser emitido com o consentimento do
empregador (geralmente concedido somente após o reembolso dos custos
de recrutamento) e mediante o pagamento de uma taxa aos funcionários de
migração. Isso dificultou a capacidade dos trabalhadores domésticos de
evacuarem durante a violência pós‐2011 e representou um problema
adicional para os migrantes não documentados, que não conseguiram obter
o visto de saída. Ligado a mesma questão, a Jordânia recusou o acesso dos
Palestinos e Iraquianos que fugiram da República Árabe da Síria, impedindo‐
os de chegarem em segurança no país.
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Exploração, tráfico e respeito limitado pelos direitos dos
migrantes
Os migrantes podem ser alvo de várias violações dos direitos básicos e actos de exploração perpetrada
pelos atores públicos e privados antes, durante e depois das crises. Tais acções quer seja perpetradas
pelas autoridades, empregadores, agências de recrutamento ou outros, podem ser traduzidos na falta
de capacidades à vista de emergências e exposição em condições de prejuízo e miséria.
A retenção dos documentos de um migrante pode ser uma prática comum entre os empregadores e
agências de recrutamento, contrabandistas e traficantes de seres humanos, e funcionários corruptos,
bem como parte de muitos procedimentos administrativos de imigração. Esta prática limita a
capacidade de evacuação de um indivíduo de uma determinada área ou país e para obter auxílio de
emergência e recuperação e assistência consular. Além disso, a retenção dos documentos pode
dificultar a circulação de informações sobre pessoas afectadas pela crise, incluindo informações para as
famílias do país de origem, para que possam ser actualizadas sobre o estatuto de saúde dos seus
familiares migrantes, para que possam reunificar ou repatriar o seu corpo.
O pagamento insuficiente dos migrantes ou a retenção dos seus salários podem privá‐los dos meios
materiais para evacuar e lidar com os impactos de uma crise, ou pode levá‐los a permanecer em áreas
inseguras por medo de perder os seus ganhos. Outros efeitos similares estão ligados à prática da
escravatura por dívidas a um empregador ou uma agência de recrutamento.
O tráfico, o contrabando e a exploração de migrantes são muitas vezes ampliados em situações de crise.
As autoridades corruptas e criminosos podem cobrar taxas de migrantes para deixar uma área em risco
ou tirar proveito da sua situação de dificuldades, extorquindo dinheiro ou envolvendo‐os em esquemas
de tráfico humano. Todas essas formas de abuso reduzem as opções e os recursos que os migrantes
têm para se proteger e lidar e recuperar‐se dos choques.
Quando a crise começou no Líbano em 2006, o país acomodava não menos de 120
mil trabalhadores domésticos, muitos dos quais vindos do Sri Lanka, Etiópia e
Filipinas. O país não havia assinado a Convenção Internacional sobre a Protecção dos
Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias. Ao abrigo de um
sistema de patrocínio, os empregadores Libaneses detiveram os passaportes dos
migrantes para evitar que os seus funcionários se evadissem e perdessem as taxas de
recrutamento para as agências. Durante a crise, embora muitos empregadores
entregaram os seus trabalhadores para as suas respectivas embaixadas em busca de
segurança e repatriamento, outros recusaram‐se a deixá‐los sair. Muitos migrantes
simplesmente fugiram, alegando que estavam a escapar dos empregadores abusivos
que os haviam deixado sem documentos nem dinheiro. Outros optaram por ficar
porque não queriam perder a sua fonte de renda, porque esperavam receber os
salários retidos ou porque ainda consideravam a situação no Líbano melhor do que a
situação dos seus países de origem.
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Muitos migrantes de Myanmar afectados pelas inundações de 2011 na
Tailândia enfrentaram condições económicas especialmente horríveis ‐
geralmente eram pagos abaixo do salário legalmente garantido e os seus
empregadores muitas vezes retinham os salários. Além disso, alguns
relatórios destacaram alguns casos em que funcionários dos serviços de
imigração exigiram aos migrantes valores até US $ 500,00 para sair do país.
Muitos migrantes, particularmente os não documentados, também tiveram
que recorrer ao uso de redes de contrabando para a fronteira de volta para
Myanmar.

As quadrilhas da Líbia organizaram redes de contrabando para trazer
cidadãos estrangeiros (muitas vezes vindos de países Subsaarianos)
atravessando as fronteiras. No entanto, muitos haviam sido prometidos sair
do país (muitas vezes para a Europa), pagaram a taxa exigida e nunca foram
realmente transportados.

Falta de conhecimento local
Quando os migrantes saem dos seus locais de origem para um novo destino social e ambiental,
podem perder muito do seu conhecimento específico do local e não conseguir uma compreensão
suficiente sobre o contexto do seu destino. E, isto pode resultar: (a) numa consciência reduzida ou
percepção alterada sobre a gravidade e distribuição dos perigos locais (como violência, doenças,
deslizamentos de terra e inundações); (b) redução da compreensão sobre como reagir quando
enfrentar perigos (por exemplo, para onde evacuar em busca de abrigo e segurança); e (c) redução
da consciencialização sobre os recursos existentes e as instituições de assistência, e onde acede‐
los (por exemplo, seus direitos e os procedimentos disponíveis para mantê‐los contra possíveis
violações, as oportunidades disponíveis para apoio e assistência e os procedimentos para acede‐
los).
Além de tudo, os emigrantes sem experiência prévia de crises (e em particular daquelas que
afectam a sua área de destino) parecem considerar a prontidão e a gestão de riscos menos
importantes do que os migrantes vindos de áreas anteriormente afectadas por tais eventos.

Depois que o furacão Sandy fustigou a Nova Iorque em 2012, estavam abertas
algumas formas de assistência para todas as pessoas afitadas (transporte,
assistência médica, aconselhamento, abrigo de emergência, alimentos, água,
medicamentos e outros suprimentos básicos), enquanto outros estavam
disponíveis somente para cidadãos e Migrantes registados (assistência
monetária para alívio e reconstrução). No entanto, os migrantes não
documentados somente eram considerados elegíveis se a sua família incluísse
um cidadão nacional dos Estados Unidos (incluindo, por exemplo, uma
criança nascida nos Estados Unidos). A confusão e a falta de conhecimento
sobre esses regulamentos e sobre como solicitar assistência resultaram na
perda dos serviços de assistência da maior parte da população migrante.
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Um camponês Latino migrante na Carolina do Norte disse: "O problema
quando há um aviso é que eles anunciam de onde o desastre vem, mas como
não conhecemos a área, vamos para onde está localizado o desastre. Não
conhecemos o meio que nos rodeia, não conhecemos os nomes dos estados,
das cidades e das áreas de onde o desastre pode estar a vir; Não há como
descobrir.”

Falta de redes sociais
À medida que as pessoas se afastam dos seus lugares de origem para uma nova comunidade,
os seus laços familiares e comunitários podem ser interrompidos. Tais vínculos são
fundamentais para o acesso das pessoas aos rendimentos, cuidados de saúde, assistência à
infância e educação em tempos normais, e pode ser ainda mais importante em tempos de
crise, quando podem ser necessários recursos materiais adicionais e apoio emocional para
enfrentar dificuldades. A disponibilidade de tais recursos e oportunidades pode ser muito
reduzida para os migrantes nas áreas de destino, o que é particularmente problemático, já que
os migrantes tendem a depender dos tais recursos (por exemplo, para informação e apoio)
muito mais do que os grupos nativos, antes, durante e depois das crises ‐ e mais
frequentemente quando a prestação formal de assistência é limitada.
O apoio social é, portanto, uma das principais razões pelas quais os cidadãos estrangeiros
tendem a se agrupar em comunidades étnicas, linguísticas e culturalmente homogéneas.
Embora isso possa facilitar o movimento e o estabelecimento das pessoas de uma determinada
área, isso também pode levar ao isolamento em comunidades segregadas e homogéneas nas
quais os migrantes são mais marginalizados.
A falta de redes sociais pode ser particularmente grave para os migrantes que são membros
de grupos nacionais ou étnicos que não estão bem estabelecidos numa determinada área, pois
têm menor acesso a uma comunidade local na sua chegada. Isso também aplica‐se a turistas,
expatriados e estudantes internacionais que viajam para áreas não tradicionais.
Após o terramoto de 2011 na região Emilia‐Romagna da Itália, uma grande
parte das pessoas afectadas foram hospedadas nos campos de tendas
públicas. Quando a fase de alívio diminuiu, a maioria esmagadora das famílias
que ficaram nos campos eram formadas por nativos não italianos. Isso foi por
causa destes grupos terem menor acesso a opções de habitação privada ou
alugada dentro das suas famílias e redes.

Participação reduzida em assuntos cívicos (incluindo voluntariado de emergência)
A disponibilidade e amplitude das redes sociais também são influenciadas pelo diferente grau
de participação de migrantes em organizações de nível comunitário e actividades cívicas,
especialmente aquelas que são activas antes, durante e depois das crises. Um menor nível de
participação dos migrantes pode ser resultado de vários factores, tais como:
 A Falta de confiança e medo de ser exposto (particularmente no caso de indivíduos não
documentados);
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 A Falta de envolvimento directo ou interesse nas circunstâncias da comunidade de
destino ou de trânsito, na qual podem se sentir indesejados ou esteja temporariamente
presentes;
 A Falta de recursos e tempo para se dedicar nas tais actividades;
 Proficiência linguística limitada
 Níveis mais baixos de educação formal.
Na Alemanha, cerca de 20 por cento da população nativa se dedica ao
trabalho voluntário com as brigadas de bombeiros (em diferentes níveis de
compromisso). Apenas cerca de 1 por cento da população migrante registada
se engaja nas mesmas situações. Uma vez que as brigadas de bombeiros são,
muitas vezes, "balcões únicos" para disseminar a consciencialização sobre os
riscos locais e comunicações de emergência, e sobre a situação actual durante
emergências, bem como para aceder vários serviços de salvamento, a falta de
engajamento dos migrantes resulta na sua exclusão de um principal canal de
comunicação e prestação de serviços.

Falta de confiança e medo das autoridades
A falta de confiança nas autoridades públicas é o produto das relações de longo prazo entre as
autoridades, os seus representantes e as comunidades de acolhimento que representam, e os
grupos de migrantes, em domínios como a execução da lei, prestação de serviços e emprego.
Embora esteja profundamente enraizada nessas dinâmicas de tempo normal, a falta de confiança
pode ter consequências particulares antes, durante e depois das crises. Essa falta de confiança nas
autoridades (ou medo) determina, de facto, a vontade dos migrantes de se envolverem nos
exercícios de emergência e mecanismos de prontidão, e sua compreensão e reacção a avisos e
comunicações. Por exemplo, a necessidade de validar dentro da sua comunidade as informações
que receberam significa que os migrantes ficariam atrasados na evacuação ou podem nem
evacuar. Além disso, essa falta de confiança caracteriza a sua vontade de procurar ajuda, e também
pode reduzir a vontade de se envolver nos esforços para ajudar as pessoas afectadas.
Os migrantes podem temer pela sua integridade física, sua liberdade e sua capacidade de
permanecer no país e têm uma confiança limitada na capacidade das autoridades em ajudá‐los de
forma adequada. Isto apesar do facto de frequentemente afirmarem que têm mais confiança no
sistema institucional do seu país de acolhimento do que no país de origem (sistemas judiciais,
eleitorais e da execução da lei em particular). O envolvimento de instituições específicas (como a
polícia e agentes de migração, em oposição aos bombeiros) ou a criação de actividades específicas
(como postos de controlo e registo) nos esforços de resposta a emergências podem agravar essas
questões. A experiência negativa anterior com acções e instituições de resposta a emergências
pode enfraquecer ainda mais a disposição e a capacidade das pessoas de seguir as advertências e
recorrer às instituições mandatadas para apoio.
A falta de confiança é um obstáculo para receber assistência durante emergências,
particularmente para migrantes em situação irregular e para grupos minoritários discriminados ‐
aqueles que, por exemplo, podem interpretar uma ordem de evacuação como conducente a
deportação ou violência, ou exigir que deixem para trás os pertences desprotegidos. A vontade de
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proteger um membro não documentado da família ou conhecido também podem caracterizar o
comportamento dos outros migrantes (incluindo aqueles que podem ter estatuto legal de
migração e potencialmente cidadania do país de acolhimento), forçando‐os a adoptarem
comportamentos mais arriscados do que o necessário.
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Depois do final dos efeitos do furacão Sandy em 2012, muitos migrantes
desistiram de procurar assistência formal devido ao medo da deportação. Isto
causou que vários migrantes não requereram ao emprego, potencialmente
os elegíveis para assistência monetária e benefícios de desemprego. Mesmo
as famílias cujos filhos eram cidadãos dos Estados Unidos ‐ e que, portanto,
eram legalmente elegíveis para a assistência ‐ acabaram não requerendo.

Durante os incêndios de San Diego em 2007, os Latinos foram alvo de
comportamentos discriminatórios, em particular pela força policial local.
Alguns imigrantes não documentados não receberam assistência e foram
apreendidos e encaminhados às autoridades de migração para
acompanhamento. Embora houvesse alguns casos relatados de pessoas que
tentassem se aproveitar para a assistência de desastres, o sentimento geral
era que tais incidentes eram injustificáveis e provocava falta de confiança no
departamento da polícia entre os membros da comunidade. Além disso, a
polícia alimentou esse sentimento ao criar pontos de verificação para
identificar motoristas de viaturas automóveis e imobiliza‐los caso não
tivessem alguma identificação. Como consequência, muitos migrantes
permaneceram e não solicitaram apoio da polícia, ou tentaram procurar
soluções próprias quanto possível.

Dezenas de milhares de trabalhadores Latinos foram atraídos para Nova Orleans
após o furacão Katrina por causa das oportunidades de emprego nos serviços de
reconstrução. Milhares, especialmente trabalhadores não documentados,
decidiram não evacuar durante o furacão Gustav em 2008 por medo de prisão e
deportação, em particular como consequência de ser verificado a bordo dos
autocarros (muitas vezes as únicas opções formais de evacuação disponíveis para
migrantes pobres). Os evacuados, por outro lado, se recusaram a aderir aos
planos assistidos pelo governo e gastaram os seus próprios recursos em
transporte e abrigo, assim eliminando as suas economias.

Falta de consideração na planificação de prontidão e resposta
Muitas vezes, a prontidão e os planos de contingência e formação do pessoal não tomam em
consideração a presença de migrantes e as suas necessidades específicas. Dados sobre o número
e o paradeiro de migrantes, especialmente em caso de migrantes não registados, muitas vezes não
são abrangentes ou, pelo menos até agora, potencialmente levando os actores responsáveis a
subestimar as necessidades de migrantes em crises, em particular em domínios tão críticos como
a prestação de serviços e evacuações.
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Além disso, a presença de migrantes exige que frequentemente os actores de prontidão e
resposta atendam aos beneficiários com necessidades específicas. Essas necessidades podem
ser uma consequência das suas condições e circunstâncias da vida (tais como a necessidade de
se comunicar com a família distante, ter documentação emitida ou sair do país) ou seus diversos
perfis (por exemplo, ser membro de uma área linguística, cultural, minoria étnica ou religiosa).
A colaboração entre vários actores (actores de gestão de emergências, corpo consular do país
de origem, associações de migrantes e assim por diante) é fundamental para identificar e
atender essas necessidades. Sempre que isso não for feito, a capacidade dos actores de
prontidão, alívio e recuperação (incluindo os que apoiam evacuações, que fornecem abrigos
temporários e de transição, os que distribuem alimentos e artigos não alimentares, ou prestação
de assistência psicossocial e de subsistência) para realmente apoiar os migrantes pode ser
insuficiente.
A Tailândia não inclui explicitamente os migrantes na sua planificação de
gestão de desastres e não possui uma estrutura institucional dedicada para
lidar com as suas necessidades específicas em emergências. Durante as
inundações de 2011, o governo criou abrigos dedicados para trabalhadores
migrantes, onde foram prestados serviços adaptados (tais como publicação
de emprego e assistência para regresso). No entanto, as instituições não
dispunham de capacidade suficiente para responder para a toda a população
migrante, o que levou a que muitos permanecessem menos assistidos ou
completamente não assistidos.
A identificação dos corpos de estrangeiros no Tsunami de 2004 provou ser
árdua devido à presença de vários migrantes não registados entre as vítimas.
Não foi estabelecido um procedimento claro, por exemplo, para colaborar
com as autoridades de Myanmar para verificar os endereços das vítimas no
país de origem e notificar as famílias. Além disso, as autoridades Tailandesas
supostamente removeram cadáveres antes que as famílias realizassem as
devidas cerimónias fúnebres e os familiares distantes não foram convidados
para as devidas observâncias.
Depois do terramoto de Loma Prieta de 1989 na Califórnia, os migrantes da
América Central evitaram em grande parte os locais de assentamento
público. As áreas fechadas equipadas com tendas não chamaram a sua
atenção devido à insensibilidade cultural dos serviços prestados nos tais
locais de assentamento. Eles preferiram ficar perto de casa para proteger os
seus bens e achavam que os campos eram semelhantes aos campos de prisão
que eram comuns nos países em conflito dos quais eles estavam a fugir.
Adicionalmente, os planos de contingência e os procedimentos de resposta podem não tomar
em conta os comportamentos culturais especificamente aprendidos que os migrantes podem
exibir em situações de emergência. Isso pode reduzir ainda mais a capacidade do sistema para
atender às suas necessidades de assistência.
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Após os terramotos de Christchurch, Nova Zelândia, em 2010 e 2011, os membros
dos grupos de migrantes e refugiados poderiam permanecer nas casas durante
as contínuas réplicas devido aos comportamentos culturalmente aprendidos e
acesso reduzido a informação actualizada. Isso diminuiu as suas oportunidades
de interacções sociais, e contribuiu para o isolamento social e reduziu o seu
acesso a informação e aos recursos essenciais para resposta e recuperação.

Discriminação e hostilidade
Em momentos que não sejam emergência, a discriminação em termos étnico e culturais pode
resultar no isolamento, perseguição e acesso reduzido para oportunidades de emprego e
serviços básicos. Pode representar um dos principais factores subjacentes à vulnerabilidade
dos migrantes. Em casos extremos, a hostilidade absoluta pode se traduzir em violência
direccionada e ataques xenófobos visando os migrantes e seus bens, que podem se tornar
"crises" por direito próprio. Este foi o caso na África do Sul em 2008 e na Costa do Marfim em
2011, quando os migrantes foram alvo de uma série de actos violentos
Em outros casos, os migrantes sofrem impactos específicos durante as crises como
consequência directa do estatuto de migração.
Mais frequentemente, no entanto, as emergências (e as dificuldades e a ruptura da lei e da
ordem que podem seguir) podem ser um gatilho para a hostilidade em relação às comunidades
de migrantes. A hostilidade pode se manifestar em vários actos ‐ que variam da falta de
prioridade ou exclusão parcial da prestação de assistência de emergência aos actos violentos
direccionados, perpetrados por vários atores (tais como membros afectados da comunidade
acolhedora, comunidades em que os migrantes e trabalhadores de emergência podem ser
deslocados). Todas essas formas de discriminação podem contribuir para a redução da
vontade dos migrantes de evacuar ou procurar assistência externa em crises, representando
assim outra fonte de vulnerabilidade.
Os terramotos de Christchurch alimentaram um crescente clima de
hostilidade em relação aos imigrantes, em particular os imigrantes asiáticos,
que foram responsabilizados pelo aumento do custo da habitação durante a
fase de reconstrução. Os preços aumentaram como consequência da
destruição de milhares de casas durante o terramoto; No entanto, o aumento
foi mais fundamentalmente ligado às especulações prévias ao terramoto.

Durante as inundações de 2011 na Tailândia, vários migrantes procuraram
assistência fora dos abrigos dedicados aos migrantes que o governo havia
criado. Devido à falta de recursos suficientes, as autoridades davam mais
prioridade aos cidadãos Tailandeses do que as vítimas de migrantes sempre
que se tratava de alocar espaço e distribuir recursos.
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Os Africanos Subsaarianos na Líbia enfrentaram uma discriminação racial
profundamente enraizada muito antes da guerra civil de 2011. O conflito
apenas exacerbou os problemas, já que as alegações começaram a circular
que Gaddafi estava recrutando minorias étnicas e mercenários estrangeiros
nas suas forças armadas. Embora isso tenha acontecido na maioria dos casos,
os estrangeiros foram coagidos a se inscreverem na promessa de obter
documentos de identificação. Em consequência, os migrantes, incluindo
mulheres e crianças, do Chade, Mali, Níger, Nigéria e outros países
subsaarianos enfrentaram maior estigma, violência física e verbal e prisão
arbitrária por facções rebeldes. O mesmo aconteceu para os grupos
minoritários não árabes, como Tebu, Touareg e Amazigh. Detenções e prisões
também desencorajaram muitos outros migrantes de cruzar pontos de
controlo e fronteiras detidas pelas forças armadas, confinando‐os nas áreas
afitadas pelo conflito.

O conflito armado Colombiano envolveu o Governo da Colômbia, grupos de
guerrilha da esquerda (como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia
‐ Exército do Povo e a União Camilista ‐ Exército de Libertação Nacional) e as
chamadas "bandas criminosas". Até 2002, com um número crescente de
migrantes que se estabeleceram no país, particularmente da República
Bolivariana da Venezuela, dos Estados Unidos, da Espanha, do Equador, do
Peru e do México, os migrantes foram objecto de sequestros frequentes por
resgate por grupos armados, contanto que os estrangeiros mandavam um
resgate mais elevado do que os nacionais. A maioria das vítimas eram
empresários, embora os turistas e os trabalhadores de organizações não‐
governamentais (ONGs) às vezes também fossem alvo. Além disso, os
migrantes irregulares que transitam pelo país com o objectivo de ir para o
norte foram objecto de contrabando, exploração e abuso por grupos
armados.
Após o furacão Katrina, os Latinos sentiram‐se alvo pela discriminação e
racismo por parte das forças policiais ‐ tanto na prestação de assistência,
como nas situações em que eles concorriam com indivíduos nativos e brancos
(tais como disputas com proprietários de uma casa, ou com empregados
sobre salários ou emprego).

Insegurança alimentar e pobreza
Embora o emprego e a pobreza inseguras não estejam necessariamente associados ao
estatuto de migrante e, embora nem todos os migrantes sejam pobres, as barreiras adicionais
que os imigrantes enfrentam ao tentar ter uma vida digna nas áreas de destino significam que
muitas vezes tornam‐se mais propensos a enfrentar tais condições do que nativos ou grupos
maioritários.

61

2

INTEGRATING MIGRANTS IN EMERGENCY PREPAREDNESS, RESPONSE
AND RECOVERY IN THEIR HOST COUNTRIES: TRAINING MANUAL

A redução das qualificações, as barreiras administrativas, a discriminação e as barreiras linguísticas
muitas vezes levam os migrantes a ocupar empregos que são informais e de baixa remuneração. Esses
trabalhos são principalmente fracos, muitas vezes feitos no dia‐a‐dia e sem benefícios de assistência
social ou segurança a longo prazo. A insegurança no emprego é exacerbada em situações de crise ‐ a
interrupção das empresas e a incapacidade de chegar ao local de trabalho a partir do local de evacuação
(ou, no caso dos trabalhadores domésticos, a evacuação da família empregada) pode resultar na perda
do emprego, especialmente para trabalhadores migrantes desprotegidos e de baixa qualificação. O
acesso reduzido a oportunidades seguras de emprego e bem remuneradas pode ter efeitos a longo
prazo sobre o nível de pobreza não só dos migrantes, mas também da família e da comunidade de
origem, particularmente quando dependem dos meios de subsistência dos membros distantes para a
sua sobrevivência.
A falta de meios financeiros pode resultar numa menor capacidade de prontidão e capacidade de
resiliência. Isso pode ocorrer por falta de, por exemplo: fundos para reservar artigos ou recursos
essenciais; o próprio veículo para evacuar; poupança para pagar alojamento de emergência ou
assistência médica ou uma fonte de sobrevivência durante os períodos de desemprego e dificuldades;
e seguros para activos perdidos. Fundamentalmente, a falta de meios financeiros pode levar os
migrantes a viver e trabalhar em áreas, locais e edifícios com maiores riscos naturais, como inundações
ou deslizamentos de terra, ou de perigos diários ligados a condições de vida pouco saudáveis, acidentes
de trabalho e de trânsito, poluição e assim por diante. Todos esses factores podem resultar no prejuízo
dos migrantes em emergências.

Os migrantes Latinos e Asiáticos nos Estados Unidos são mais propensos a ter
recursos financeiros, tempo e espaço para armazenar seus kits de emergência
em antecipação de desastres. Conforme demonstrado pelo comportamento
deles durante o furacão Katrina, os grupos estrangeiros nos Estados Unidos
também são mais propensos do que os cidadãos brancos nativos a não ter
opções de transporte para a evacuação e tem menos acesso aos recursos
necessários para sair.
Após o furacão Sandy, estima‐se que 27 por cento das famílias de migrantes
afitadas reduziram as suas rendas devido à falta de poupança para lidar com
o período de desemprego.

Isolamento
Semelhante à pobreza, o isolamento não é exclusivo para a vida dos migrantes; no entanto, os
migrantes podem ser mais propensos a trabalhar e viver em condições de segregação social,
física ou geográfica e podem estar menos conectados às redes de informação e comunicação
do que outros grupos de uma determinada comunidade.
Os migrantes são mais propensos do que os nativos a encontrar emprego em posições que
ocorrem nos locais ou condições segregadas (tais como trabalhadores rurais, trabalhadores em
parques industriais e trabalhadores domésticos). As comunidades de migrantes também são
mais propensas a viver em bairros marginais e informais, que geralmente estão menos ligados
a estradas e redes de infra‐estruturas e mais difíceis de aceder do que os bairros formais. Além
disso, a xenofobia, a falta de
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representação e inclusão insuficiente dentro das políticas locais, a planificação e a prestação de serviços
também podem resultar no isolamento sociaI.
Em tempos de crise, isso pode significar que os migrantes não sejam tão directa ou alcançados de forma
eficaz por informações que possam salvar vidas, que sejam transmitidas através dos canais formais ou
baseados na comunidade.
Em alguns casos, o isolamento também pode ser o resultado da falta de recursos (como rádios,
televisores, telefones e internet). O isolamento geográfico também pode reduzir a capacidade e a
disposição dos candidatos acederem as áreas marginais para prestar serviços de emergência ou o
compromisso das autoridades relevantes para ajudar na recuperação dessas áreas, o que pode ser
prejudicial em comparação com a recuperação de outras áreas.
Durante a crise do Líbano em 2006, os trabalhadores domésticos convidados,
especialmente as mulheres, enfrentaram acesso reduzido a informações e serviços
como consequência da sua segregação em edifícios nos distritos específicos do sul do
Líbano e nos subúrbios Shia de Beirute que foram alvos directos por ataques aéreos.

Os grupos de voluntários que foram formados para auxiliar os trabalhadores de
Myanmar durante as inundações de 2011 na Tailândia relataram que os migrantes
não tinham acesso suficiente aos abrigos fornecidos pelo Governo da Tailândia e,
portanto, também aos alimentos e artigos distribuídos. Além disso, os actores de
resposta não podiam aceder ou atender facilmente muitos dos abrigos criados
especificamente para os trabalhadores migrantes devido ao seu afastamento. Isso
também reduziu a disponibilidade dos serviços de tradução e apoio psicossocial, e
impediu os migrantes afectados de obter a documentação emitida.

Antes e depois do furacão Sandy atingir os Estados Unidos, a falta de acesso à Internet
e outros canais de telecomunicações reduziu consideravelmente a capacidade dos
grupos minoritários migrantes de receberem informações relacionadas a crises. As
ONGs locais que trabalhavam com as comunidades asiáticas em Nova Iorque tiveram
que organizar um sistema de divulgação porta a porta em Chinatown para garantir
que avisos e comunicações de emergência chegassem aos residentes locais.

O papel dos migrantes em relação às famílias e comunidades de origem
A migração de uma pessoa geralmente é o resultado de uma decisão colectiva tomada dentro de uma
casa ou às vezes uma comunidade inteira. A migração, de facto, faz parte das estratégias colectivas de
renda e bem‐estar. Como consequência, as circunstâncias de um migrante acabam afectando muito mais
do que apenas o seu bem‐estar individual quando o meio de subsistência de um migrante é interrompido
numa crise, as famílias deixadas para trás podem enfrentar uma súbita perda de renda, bens e recursos.
Isso é ainda mais significativo para as famílias que dependem muito ou totalmente das remessas de um
migrante para sua renda.
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Os rendimentos reduzidos podem resultar na incapacidade da família de suportar as despesas
diárias, particularmente dívidas contraídas para enviar o membro migrante para o exterior. Além
disso, quando os migrantes são forçados a retornar para o país de origem como consequência de
uma crise, o retorno ao país de origem pode resultar em pressões adicionais sobre os recursos
disponíveis para as famílias e comunidades. Os "fracassos" individuais dos migrantes podem,
portanto, expor muitas pessoas a dificuldades e inseguranças.

Todos estes factores podem colocar pressões adicionais sobre os migrantes diante de
emergências e resultar na redução de escolhas e na falta de vontade de procurar segurança
através da evacuação e retornar ao país de origem. A situação pode ser especialmente grave
para migrantes (e famílias e comunidades) que contraíram dívidas para migrar.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
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Vários factores que caracterizam as experiências e condições específicas dos
migrantes podem resultar em condições de vulnerabilidade em situações de
emergência.
A vulnerabilidade decorre da interacção das condições individuais e
colectivas (tais como habilidades linguísticas, etnia e nacionalidade) e as
características políticas, económicas, sociais e culturais do contexto de
destino (tais como políticas de migração, sistemas de gestão de
emergências e xenofobia), tanto ao nível institucional como comunitário.
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TEMA 2: DIFERENTES MIGRANTES,
DIFERENTES CONDIÇÕES

Nem todos os migrantes sofrem as mesmas barreiras da mesma forma e, portanto, nem todos
os migrantes apresentam os mesmos padrões de vulnerabilidade. Características tais como
género, idade, nível de habilidade, situação familiar, local de origem e estatuto de migração
desempenham um papel significativo na formação da vulnerabilidade a nível individual. Isto é
particularmente importante à luz de quão abrangente é o alcance da Iniciativa MICIC, pois
inclui trabalhadores migrantes documentados e não documentados, turistas, estudantes
internacionais, expatriados e seus familiares, bem como pessoas sem identidade patriótica e
deslocadas, requerentes de asilo e refugiados.
Quando o furacão Ingrid e o Tropical Storm Manuel atingiram a área de
Acapulco no México em 2013, dezenas de milhares de turistas ‐ muitos deles
estrangeiros ‐ ficaram encalhados nas áreas afitadas. Os sistemas de aviso
prévio e os procedimentos de evacuação não funcionaram de forma eficaz, e
as pessoas não conseguiram sair, pois as estradas ficaram inundadas ou
bloqueadas por deslizamentos de terras e o aeroporto local estava a operar a
uma capacidade reduzida. Aviões militares e helicópteros foram usados para
evacuar pessoas para a Cidade do México, muitas vezes após horas de espera
sem comida no aeroporto (ou perto). No entanto, as condições dos migrantes
que trabalham nos resorts e hotéis locais podem ter sido ainda mais terríveis,
pois não tiveram acesso à assistência específica recebida pelos turistas.
Por isso, é importante entender como é que estas características individuais interagem com
os sistemas económicos, sociais e políticos locais para determinar o nível de acesso das
pessoas aos serviços, oportunidades, assistência e representação ‐ e, portanto, a sua
vulnerabilidade ‐ antes, durante e após as crises.

Condições de vulnerabilidade ligadas ao estatuto de migração
A falta de estatuto legal num país pode ser um dos principais impulsionadores da vulnerabilidade,
levando a um menor acesso aos serviços e oportunidades essenciais, e pode resultar em meios de
subsistência e insegurança pessoal e pobreza. Esta situação é ampliada durante as crises, quando
os migrantes não registados podem não ser levados em conta pelos sistemas de gestão de
emergência nos países de origem ou de destino e, portanto, não podem ter acesso a assistência de
prontidão, alívio e recuperação.
Devido ao medo da prisão e da deportação ligada ao seu estatuto, esses indivíduos podem evitar buscar
a assistência dos provedores dos serviços públicos e funcionários responsáveis pela execução da lei,
abster‐se de aceder o sistema judicial ou reduzir a mudança para o mínimo. Como consequência, eles
são muito mais propensos a sofrer condições de isolamento, exploração e violação dos direitos básicos.
Em tempos de crise, é mais provável que façam escolhas de risco que possam resultar, por exemplo: na
perda das poupanças; na retenção da sua documentação por empregadores ou agências de
recrutamento; estar exposto a um risco nas áreas afitadas das quais são incapazes de fugir; ou cair nas
mãos de contrabandistas, traficantes ou autoridades corruptas enquanto procuram opções informais
de evacuação.
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Após as inundações de 2011, muitos imigrantes não documentados na Tailândia
permaneceram nas áreas afitadas pelas inundações devido ao medo de serem
detidos e deportados pela polícia e funcionários dos serviços de migração. A
deportação prejudicaria as suas oportunidades futuras de emprego formal na
Tailândia e ficariam expostos aos custos de retorno para a Tailândia. O medo das
autoridades também resultou nos trabalhadores não documentados que usam
contrabandistas para atravessar as fronteiras para retornar para os países de origem.
Os traficantes cobraram entre US$ 80 e US$ 130 por pessoa para orientar os
migrantes ao longo de rotas clandestinas e fora do país, onde, ocasionalmente, alguns
enfrentaram uma maior exploração por parte dos funcionários das forças armadas
Tailandesas ou de Myanmar.

Refugiados, requerentes de asilo e cidadãos sem Estado
Em muitos países, os refugiados e os requerentes de asilo têm um estatuto jurídico bem definido e
podem até desfrutar de níveis adequados de protecção, assistência e participação na vida da
comunidade de acolhimento. No entanto, eles podem ter opções de movimentação reduzidas quando
enfrentam uma crise, pois podem não ter capacidade para retornar livre e seguramente ao seu país de
origem. Eles podem estar na posição de ter que escolher entre retornar às condições de violência ou
perseguição (e potencialmente perder o seu estatuto reconhecido) e permanecer exposto às condições
de emergência no seu local de destino. Isso também pode ser o caso de indivíduos cujo pedido está
sendo processado e quem pode ser obrigado a permanecer numa determinada área devido a restrições
ligadas ao processo de asilo.
Condições semelhantes podem ser enfrentadas por pessoas sem estatuto patriótico, que simplesmente
não podem ter um país para retornar. Além disso, eles podem não ter a documentação necessária para
evacuar e aceder a assistência, e pode ser recusado o acesso a terceiros países no caso de evacuação
internacional.
Centenas de milhares de refugiados Palestinos haviam vivido na República Árabe da
Síria, muitos nos campos, quando o conflito de 2011 começou. A opção de se mudar
para a Jordânia foi severamente restringida pelo Governo da Jordânia, o que deixou
muitas zonas de conflito dentro das zonas sem acesso à assistência. Uma situação
semelhante foi enfrentada pelos quase 150 mil refugiados Iraquianos que viveram na
República Árabe da Síria ‐ dos quais apenas cerca de um terço voltaram para o seu
país de origem.

Migrantes recém-chegados e em trânsito
OS migrantes que gastaram, ou estão a planificar gastar, pouco tempo num local específico também
podem apresentar condições específicas de vulnerabilidade ‐ ou melhor, podem sofrer de forma mais
severa que as condições que podem ser comuns a grupos maiores de migrantes. Podem faltar
conhecimentos locais e redes sociais locais, e estarem menos dispostos ou menos capazes de se
envolverem em assuntos civis e comunitários locais ou ainda menos interessados em tomar medidas
básicas de redução de risco e prontidão nos locais onde vivem.
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Muitos imigrantes que vivem na " Selva", um local informal perto de Calais,
na França, planificaram permanecer na área até encontrarem a oportunidade
de progredir com a migração (principalmente para o Reino Unido). Alguns
saiam todos os dias procurando opções para atravessar a fronteira, e
retornavam quando os seus esforços não tivessem êxito. Como consequência,
eles não construíram nada permanente no campo nem investiram recursos
de prevenção ou mitigação de riscos locais (tais como incêndio e riscos para
saúde). A precariedade é uma das causas profundas do risco nos lugares
semelhantes em todo o mundo.
Adicionalmente, os migrantes que transitam uma área afitada por uma emergência podem ser
afectados de forma severa e indirecta. A medida que as suas rotas são interrompidas por
desastres, conflitos ou violências, eles podem procurar alternativas ainda mais arriscadas para
chegar ao seu destino final, sofrendo graves privações, exploração, abuso e riscos para a saúde
longe das áreas afitadas que recebem a principal atenção.
As tempestades e os ciclones tropicais que afectam o México podem ter
impactos severos sobre os migrantes da América Central que transitam pelo
país a caminho dos Estados Unidos ou do Canadá. Em 2005, por exemplo, o
Tornado Stan danificou faixas ferroviárias, enquanto os comboios eram um
dos principais meios de transporte que os migrantes usavam. Como
consequência, os fluxos migratórios mudaram para áreas e rotas menos
seguras, onde os migrantes são mais propensos a se tornar vítimas de tráfico,
violência e abuso, calor extremo ou ataques de animais selvagens.

Condições de vulnerabilidade ligadas ao estado de emprego
As condições específicas de emprego ‐ muitas vezes segmentadas ao longo de linhas claras de
género ‐ também podem levar a situações de maior vulnerabilidade. Este é o caso dos
trabalhadores domésticos, que é um emprego típico para mulheres migrantes, que podem
trabalhar em condições de isolamento espacial e social. É também o caso dos trabalhadores
que trabalham em fazendas remotas ou em parques industriais, que também são ocupações
comuns para migrantes, homens ou mulheres, dependentes do sector, em muitos países em
todo o mundo.
Tais trabalhadores podem ficar completamente desapontados pelos governos de acolhimento
e de origem e pelos actores de emergência devido à sua localização e à falta de vontade dos
empregadores para declará‐los. Além disso, certas categorias de trabalhadores (tais como
trabalhadores domésticos) trabalham sozinhas, sem contacto regular com colegas e em locais
espalhados por uma determinada comunidade ou país. A falta de contacto com outros
trabalhadores, organizações laborais ou mesmo conhecimentos simples também os expõe a
um risco acrescido de exploração.
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Noventa por cento dos migrantes Filipinos que trabalhavam na República
Árabe da Síria antes da guerra civil não estavam documentados. Os
funcionários Filipinos criaram campanhas direccionadas para tentar chegar às
trabalhadoras domésticas através de anúncios e folhetos de rádio. No
entanto, o alcance foi insuficiente devido ao local em que viviam os migrantes
(muitas vezes no meio de áreas afectadas pelo conflito) e à falta de vontade
de seus empregadores para libertá‐los dos seus empregos.

Condições de vulnerabilidade ligadas ao género, idade e etnia
Características individuais como género e idade também dão forma à experiência de migração
das pessoas, tanto em trânsito como na área de destino. Eles influenciam quando, onde e
como as pessoas se movem, se eles podem contar com qualquer (e quais tipos de) apoio na
área de destino, quais são os tipos de emprego a aceder e se eles podem ser alvo de actos de
violência, exploração ou abuso. Estes factores resultam em padrões específicos de
vulnerabilidade diante de emergências de todos os tipos. Embora essas dinâmicas não sejam
exclusivas das comunidades de migrantes, elas podem criar padrões específicos de
desvalorização e fragilidade quando combinados com o estatuto de migração.
Os homens muitas vezes tendem a viajar por rotas mais arriscadas do que as mulheres e a se
deslocar para lugares onde não podem contar com muito apoio através das redes sociais,
especialmente quando são "cabecilhas" que preparam a futura migração do resto da família.
Eles frequentemente ocupam ou são forçados a ocupar empregos mais perigosos ou
exploradores e podem ser forçados a viver em locais perigosos, a trabalhar múltiplos
empregos ou a trabalhar ilegalmente, a fim de desempenhar o seu papel como sustentador
da família. As mulheres, por outro lado, podem ser muito mais vulneráveis aos actos violentos
e, em particular, aos actos de violência sexual e ao tráfico, ou podem ser coagidos em formas
específicas de trabalho forçado (tal é o caso do trabalho sexual). Podem também ter
necessidades específicas ligadas a crenças e convenções sociais (tais como a privacidade ou a
falta de vontade de falar com estranhos) que talvez seja necessário levar em consideração na
prestação adequada de serviços em situações de emergência.
As migrantes lésbicas, gays, bissexuais, transexuais ou intersectais enfrentam padrões de
discriminação específicos com base na orientação sexual ou na identidade de género. Isso
pode incluir discriminação e isolamento dentro da sua comunidade doméstica e de
acolhimento, bem como dentro dos grupos de migrantes na área de destino. Na ocasião, a
decisão de migrar pode estar directamente relacionada com a perseguição ou abusos que
tiveram no país de origem. Essas condições podem resultar no acesso reduzido a informações,
serviços e representação em tempos de crise.
Da mesma forma, os migrantes que fazem parte de minorias étnicas, culturais, religiosas ou
linguísticas no seu país de origem podem enfrentar padrões específicos de isolamento ou falta de
representação dentro dos grupos de migrantes na sua área de destino. A sua posição pode ter que
se reflectir nos mecanismos participativos (por exemplo, para prontidão e recuperação), bem como
nos esforços de comunicação e divulgação (por exemplo, aviso prévio e comunicações de
emergências). Além disso, as minorias étnicas também podem arriscar mais a ser traficadas.
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Os menores de idade, particularmente quando não acompanhados, também enfrentam
condições específicas de vulnerabilidade ligadas à menor disponibilidade de apoio e redes e
aumento da exposição à exploração e ao tráfico. Os idosos, alternativamente, podem
enfrentar condições específicas de isolamento, barreiras linguísticas adicionais e mobilidade
reduzida, todos os quais são relevantes para os esforços de prontidão e resposta.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
 Os migrantes são um grupo diversificado e incluem pessoas com
diferentes experiências, que enfrentam diferentes desafios.
 A migração é apenas um factor que interage com muitos outros na
determinação dos níveis de capacidade e vulnerabilidade de uma
pessoa.
 As várias formas de migração e as diferentes experiências ligadas a
cada forma são um determinante chave da vulnerabilidade dos
migrantes.
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TEMA 3: MIGRANTES COMO ACTORES
EM PRONTIDÃO, RESPOSTA E
RECUPERAÇÃO
Embora os migrantes geralmente apresentam condições específicas de vulnerabilidade, eles
também possuem capacidades, habilidades e recursos específicos que podem ser alavancados
para melhorar a prontidão, resposta e recuperação de crises. É fundamental criar as condições
para que esses recursos sejam utilizados não só para reduzir as vulnerabilidades dos
migrantes, como também para aumentar a resiliência das comunidades de destino. Os
migrantes podem contribuir para a segurança e o bem‐estar da sua comunidade de
acolhimento de várias maneiras, incluindo através do trabalho individual e dos esforços das
suas organizações e grupos.
Isto foi explicitamente reconhecido no Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Desastres
em relação a situações de desastres e esforços para a redução do risco de desastres. No
Quadro, os Estados signatários destacaram o contributo dos migrantes para o
desenvolvimento de resiliência nas áreas de origem e destino, bem como a necessidade de
planificação local da gestão de riscos de desastres para reconhecer e incluir migrantes como
actores fundamentais nas diversas sociedades.

Alavancando os mecanismos locais de grau parentesco
Os grupos de migrantes geralmente possuem sistemas sólidos de assistência mútua e de
solidariedade, e os seus membros tendem a depender muito mais das relações informais,
comunitárias e de graus parentesco do que os membros da comunidade de acolhimento. A
mobilização destas redes pode ser essencial para uma resposta e recuperação eficazes.
Os principais indivíduos e organizações comunitárias muitas vezes desempenham um papel
essencial na circulação de informações, avisos e comunicações dentro dos grupos de
migrantes antes, durante e após emergências. Alavancar os canais de comunicação, incluindo
os informais, dentro da sua comunidade pode ser útil para aumentar a consciencialização
sobre os potenciais perigos e os procedimentos de emergência entre os colegas migrantes,
bem como entre outros grupos que eles possam fazer parte e efectivamente complementar o
alerta e a emergência antecipados dos sistemas de comunicação.
Durante as inundações de 2011 em Brisbane, Austrália, os cabecilhas da
comunidade (ou seja, os migrantes que possuem informações e mantêm
interacções intensivas com outros migrantes para transmitir informações)
eram os intermediários activos entre as autoridades australianas e a
comunidade de migrantes. Eles adaptaram avisos e comunicações às
necessidades das suas respectivas comunidades, disseminação de avisos,
ajudaram os agentes de resgate e alívio a identificar e alcançar as vítimas
através de controlos de segurança porta a porta, defendendo as suas
comunidades perante as autoridades locais e apoiando a divulgação de alívio
e recursos de recuperação.
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Envolvimento nos esforços de alívio
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Os migrantes e seus grupos podem ser directamente envolvidos nas evacuações, busca e
resgate, distribuição de alimentos e artigos não alimentares e outros esforços de socorro.
Muitas vezes, eles são mais capazes e mais dispostos a prestar serviços às áreas isoladas e
desatendidas nas quais eles e suas comunidades podem viver, o que novamente é fundamental
para ajudar não apenas os grupos de migrantes, mas também outras populações
marginalizadas.
No distrito do Pico Union de Los Angeles, os trabalhadores imigrantes de baixa
renda, muitos dos quais eram Latinos não documentados, reuniram‐se para
apoiar os esforços comuns de mais de 30 ONGs para prestar assistência após
o terramoto de Northridge em 1994. Pico Union, bem fora do radar da mídia,
tinha sido gravemente fustigado, e os recursos das ONGs locais e as igrejas
não foram imediatamente definidos como prioridade pelos funcionários. Este
processo de auto‐ajuda resultou na melhor qualidade e abrangência dos
esforços de resposta e, em última análise, levou à criação de um programa
independente de prontidão para desastres pelas ONGs agrupadas como o Pico
Union Cluster. Eventualmente, o Cluster se juntou ao corpo oficial que a
cidade e o município de Los Angeles usam para coordenar a resposta, a
prontidão e mitigação das ONG: a Rede de Emergência de Los Angeles.
O envolvimento directo dos migrantes na planificação e nos esforços de ajuda também pode
resultar em intervenções mais sensíveis à diversidade (tais como a diversidade linguística ou
religiosa). Os migrantes ‐ especialmente os jovens membros da comunidade de migrantes e os
estudantes em particular ‐ podem servir como intérpretes e mediadores culturais, o que é
importante para fornecer informações sobre prontidão e resposta e para proporcionar às vítimas
uma experiência traumática com serviços adequados, em especial o apoio à saúde e psicossocial.
Isso pode ajudar a reduzir os impactos imediatos e de longo prazo das crises que os grupos de
migrantes podem sofrer.

Acesso a redes e recursos distantes
Adicionalmente, os migrantes e as comunidades de migrantes podem ter acesso a uma série de
redes e recursos mais ou menos distantes que podem ajudá‐los a lidar com os impactos das
crises e ajudá‐los e potencialmente o resto da comunidade a se recuperar. Ser capaz de recorrer
a redes de assistência activa e generalizada para abrigo, alimentos e artigos não alimentares e
apoio emocional, bem como para empréstimos e ajuda no trabalho de reconstrução, podem
reduzir o seu sofrimento durante as crises e facilitar a recuperação. Os migrantes também
podem receber assistência directa das suas famílias, comunidades de acolhimento, governos ou
diásporas, o que pode melhorar a sua capacidade de lidar e recuperar os prejuízos. Para que
essas formas de apoio sejam efectivas, o estabelecimento ou restabelecimento de canais de
comunicação com famílias nos países de origem e em outras áreas do país após uma crise é
fundamental. Os negócios dos migrantes, especialmente aqueles baseados no comércio e
intercâmbios com lugares além dos limites das áreas afectadas pela crise, podem ser
particularmente resilientes aos choques.
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Após o furacão Katrina, os vínculos sociais da comunidade Vietnamita de
Nova Orleans foram essenciais para ajudar os sobreviventes a encontrar
abrigo, assistência médica, assistência administrativa e informações,
incluindo através das suas próprias estações de rádio baseadas na
comunidade. A falta de prontidão oficial e de comunicações de emergência
disponíveis nos Vietnamitas foi superada graças às oportunidades que
acederam através das suas redes sociais. A recuperação do grupo foi muito
mais rápida do que a de outros grupos minoritários afectados pelo desastre.

Reconstrução e recuperação
A presença de migrantes é muitas vezes necessária para satisfazer a demanda extraordinária de
trabalhadores em vários sectores chave para a reconstrução e recuperação (tais como a remoção de
detritos, a reconstrução e restauração de habitação, infra‐estruturas básicas e redes). Os trabalhadores
migrantes podem mesmo ser atraídos para uma área afectada pela crise pelas oportunidades
associadas à reconstrução dos actores públicos e privados. No entanto, tais situações geralmente
apresentam riscos de abuso e exploração pelos empregadores e, portanto, devem ser cuidadosamente
disciplinadas pelas autoridades competentes para evitar novas condições de vulnerabilidade para os
migrantes. Além disso, a chegada dos migrantes pode criar concorrência para as oportunidades de
emprego existentes (além da disponibilidade de habitação e da prestação de serviços) e potencialmente
levar a tensões com as comunidades de acolhimento, particularmente com os segmentos que são mais
susceptíveis de serem afectados pela chegada (muitas vezes baixas ‐ desempregados e populações em
necessidade de emprego).
Após o furacão Sandy em Nova Iorque em 2012, a continuidade dos negócios e
actividades dos migrantes, representando 22,4 por cento do PIB do Estado de Nova
Iorque, foi essencial para a recuperação económica e social de toda a região. Além
disso, milhares de trabalhadores migrantes foram recrutados por empresas e
indivíduos para apoiar as actividades de recuperação prévia, incluindo remoção de
detritos e reabilitação de infra‐estruturas. Até 75 por cento destes trabalhadores
informais não estavam documentados e muitos acabaram enfrentando novos riscos
ligados a condições inseguras de trabalho e exploração pelos empregadores para
aceder as oportunidades de reconstrução. Uma pesquisa de 11 organizações sobre
direitos laborais, realizada pela City University de Nova Iorque descobriu que, apesar
do aumento do escopo do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos e dos
departamentos de trabalho de Nova Jersey e Nova Iorque, mais de três quartos
reportaram a ocorrência de roubo de salários e 64 por cento reportaram prejuízos
significativos no local de trabalho durante o período de limpeza.

Migrantes como uma componente principal das comunidades
acolhedoras

Os migrantes são uma componente importante da vida económica e social das comunidades
de destino. Com o aumento do número de cidadãos estrangeiros que vivem nas
comunidades urbanas e rurais em todo o mundo, considerar o "bem‐estar da comunidade" e
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a "resiliência da comunidade" sem considerar a resiliência e o bem‐estar dos grupos de
migrantes é simplesmente impossível.
Este não é apenas o caso nas áreas mais bem estabelecidas e de alta imigração, onde os
imigrantes representam facilmente um quarto ou mesmo a metade da população residente. Ao
longo de praticamente todos os corredores de migração do Sul, bem como no Norte, os
migrantes qualificados e pouco qualificados contribuem para preencher lacunas de habilidades
nos mercados de trabalho locais, apoiam os sistemas fiscais locais e melhoram a vitalidade e a
inovação cultural de uma comunidade.
A força de trabalho migrante é muitas vezes essencial para o funcionamento de sectores
económicos específicos (tais como cuidados, saúde e enfermagem, construção, agricultura e
pesquisa e desenvolvimento), incluindo alguns que são vitais para a resposta e recuperação de
crises. Os rendimentos e a riqueza dos migrantes também desempenham um papel
fundamental no financiamento dos sistemas de assistência social, em particular no
encolhimento e no envelhecimento das sociedades.
Os impactos sobre os migrantes e seus activos e actividades, que podem levar nos casos mais
extremos para a sua evacuação no exterior, não são apenas um problema para os próprios
migrantes, mas também para a comunidade em geral. As lacunas do mercado de trabalho
podem surgir quando as populações migrantes fogem, levando potencialmente a crises
secundárias (como a insegurança alimentar generalizada ou o colapso do sistema de saúde) ou
consequências a longo prazo que podem dificultar em grande medida a recuperação (tais como
a falha nos sistemas de pesquisa ou falta de trabalhadores no processo de reconstrução).
Dar uma consideração adequada aos migrantes como parte de uma abordagem de toda a
sociedade para a prontidão, resposta e recuperação é, portanto, uma preocupação com a
resiliência global das comunidades de acolhimento.
Após o triplo desastre de Tohoku, milhares de estudantes estrangeiros,
pesquisadores e outros académicos que vivem no Japão ‐ incluindo nas áreas
bem além das afectadas pela contaminação ‐ abandonaram o país. Isso
prejudicou, mesmo que a curto ou médio prazo, a continuidade e a qualidade
do sistema de ensino superior do país, já que os alunos foram forçados a
perder semestres completos devido à falta de professores e os projectos de
pesquisa pararam devido à falta de Pesquisadores.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
 Os migrantes são indivíduos com um conjunto específico de capacidades
e habilidades.
 As capacidades dos migrantes podem ser efectivamente alavancadas
para reduzir a sua vulnerabilidade, bem como para apoiar a resiliência
de todas as comunidades de acolhimento.
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SESSÃO 2: “POWER WALK” – CONDIÇÕES DE
VULNERABILIDADE DOS MIGRANTES
Metodologia: Power walk
O método de power walk fornece uma forma viva de analisar uma estrutura
do poder e o padrão das funções numa sociedade ou comunidade. Isso ajuda
os participantes a entender a experiência dos grupos marginalizados e
apreciar os seus problemas.
Nesta sessão, os participantes aprendem a visualizar como é que diferentes
barreiras podem impedir que os migrantes acedam informações, recursos e
assistência numa crise e como os migrantes com recursos ou capacidades
reduzidas podem sofrer mais em comparação com outras populações.

Objectivo de aprendizagem da sessão
No final desta sessão, os participantes devem ser capazes de explicar
por que os migrantes precisam de atenção específica durante as crises,
descrevendo as necessidades específicas dos migrantes e explicando
por que os migrantes podem sofrer desproporcionalmente em
comparação com outras populações.

Principais temas
1. Desafios específicos encontrados pelos migrantes (barreiras
linguísticas, barreiras legais, isolamento, xenofobia e assim por diante)
2. A importância de tomar em conta a diversidade dos migrantes
3. Os migrantes têm habilidades e capacidades e devem estar envolvidos
na prontidão, resposta e recuperação de emergências

Criação do espaço e do material da formação
 Uma área livre de pelo menos 4 por 8 metros. Uma sala livre,
corredor ou átrio. Pode ser usado um espaço ao ar livre.
 Uma cópia de cada cartão (Vide Anexo 2.1).
 Uma cópia das declarações (para o facilitador).
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Organização da actividade
1. Peça 8 a 10 voluntários para participar na actividade e explique
que os outros participantes estarão observando a actividade.
2. Peça aos voluntários que parem numa linha.
3. Distribua os cartões dos personagens power walk aos voluntários
(um cartão por participante). Se o exercício for feito com oito
participantes, recomenda‐se a utilização dos primeiros oito
cartões (vide Anexo 2.1). Os participantes têm alguns minutos
para se familiarizarem com o seu personagem. Explique que,
para efeitos desta actividade, as suas identidades devem
permanecer secretas.
4. Os participantes que não tiverem recebem um cartão são
convidados a observar cuidadosamente a actividade de fora, pois o
seu papel será discutir a actividade assim que terminar.
5. Inicie a actividade lendo a primeira declaração (consulte as
"Declarações" abaixo).
Os participantes (aqueles que caminham, não aqueles que
observam) que pensam que o seu personagem responderia com
"sim" deve seguir as instruções indicadas na declaração.
Aqueles que pensam que o seu personagem responderia com
"não" devem permanecer imóveis.
6. Repita todas as declarações.
7. Quando todas as declarações foram lidas, os voluntários de 8 a 10
devem estar dispersos em toda a sala. Aqueles que tiveram os
personagens menos vulneráveis devem se aproximar ao facilitador,
e aqueles com os personagens mais vulneráveis devem estar mais
longe.
8. Peça aos participantes que partilhem a identidade do personagem
com os outros. Por que ele ou ela deu um passo para a frente ou
para trás (ou por que não)
9. Continue a actividade fazendo as perguntas abaixo. Dar prioridade
aos observadores para responder:
 “Quem foram os personagens mais vulnerávei
por quê?”
 “Para quais factores de vulnerabilidade a
migração está mais directamente relacionada?
 “Quais migrantes apresentam capacidades
específicas e
condições de resiliência?" e "Como é que estes factores ajudam
os migrantes a lidar com as consequências de uma crise?”
 “Existem não migrantes que são particularmente vulneráveis, e
por quê?”
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“Analisamos os factores de vulnerabilidade relacionados à
migração. Por que esses factores podem tornar difícil aos seus
personagens de migrantes acederem a assistência numa
situação de crise?”
 “Por que os migrantes podem sofrer mais em comparação com
a população nacional em crise?”
10. Complete a discussão conforme necessário, incluindo fornecendo
exemplos fornecidos neste manual para explicar por que certos
factores podem representar barreiras para se preparar, responder e
recuperar das emergências. Pode também apresentar o diagrama
"elementos da diversidade" (vide "M2_elementos da diversidade").
Ao completar esta actividade, os elementos específicos a destacar
incluem:
 A vulnerabilidade é contínua. Pessoas diferentes são mais ou
menos vulneráveis.
 A migração em si não determina se alguém é mais ou menos
vulnerável.
 Os migrantes são um grupo diversificado, formado por pessoas
com diferentes níveis de vulnerabilidade.
 O estatuto de migração interage com outras características
individuais e colectivas (como género, situação de emprego,
riqueza e redes sociais): para caracterizar a vulnerabilidade.
Declarações
 “Se você tem ensino superior de formação, marque um passo à frente.”
 “Se você fala o idioma local, marque um passo à frente.”
 “Se você estiver em trânsito e está a tentar chegar a um outro
país, marque um passo para trás.”
 “Se você tiver documentos regulares e actualizados de imigração,
marque um passo à frente.”
 “Se você pode viajar livremente dentro ou fora do seu país de
acolhimento, marque um passo à frente.”
 “Se você já não possui o seu passaporte ou outro documento de
identificação, marque um passo para trás.”
 “Se você tem direito a cuidados de saúde e assistência social,
marque um passo à frente.”
 “Se você estiver a trabalhar num local isolado ou especialmente
arriscado, marque um passo para trás.”
 “Se você contraiu dívidas com o seu recrutador, empregador ou com
um membro da sua comunidade de origem, marque um passo para
trás.”
 “Se você faz parte de uma minoria discriminada, marque um
passo para trás.”
 “Se você pode procurar ajuda dos membros da comunidade, amigos
ou membros da família em outras partes do país, marque um passo à
frente.”
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 “Se tiver seu carro, mota ou barco, marque um passo à frente".”
 “Se você está separado dos seus pais, cônjuge ou filhos, marque um
passo para trás”.
 “Se você chegou na área nos últimos seis meses, dê um passo para trás.”
 “Se retornar ao seu país de origem não é uma opção para si, marque um
passo para trás.”
 “Se você tiver alguma poupança numa conta bancária, marque um passo à
frente.”
 “Se você está envolvido num trabalho voluntário na sua comunidade,
marque um passo à frente.”

Dicas






Os cartões constantes no Anexo 2.1 são exemplos e podem ser alterados
e adaptados ao contexto nacional ou local. No entanto, é altamente
recomendável que o facilitador não altere os aspectos substantivos dos
cartões e limite as edições para elementos como nomes, etnia e
nacionalidade.
Conjuntos localizados de cartões já estão disponíveis para o México
("M2_ flash cards_Mexico") e Tailândia ("M2_flash cards_Thailand").
Se a sala não for suficientemente grande, pode realizar a actividade fora.
Esta actividade irá motivar os participantes e geralmente provocar uma
discussão interessante. Deve haver tempo suficiente para discutir a
actividade.

Tempo

Tempo total estimado: 50 minutos
 5 minutos para apresentar a actividade
 10 minutos para ler as declarações
 15 minutos para discutir as personagens
 20 minutos para discutir por que os migrantes podem sofrer mais em
comparação com as outras populações
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OBJECTIVO DO MÓDULO
Os participantes são capazes de identificar os principais actores que desempenham um papel na
redução da vulnerabilidade dos migrantes e compreendem os seus mandatos,
responsabilidades e capacidades.
Os participantes estão cientes das formas da criação de relações e cooperação com tais actores.

INTRODUCÇÃO

MÓDULO

Os Estados (de origem e de destino) assumem a responsabilidade principal de auxiliar e proteger os
migrantes em momentos de emergência. No entanto, a redução da vulnerabilidade dos migrantes é um
esforço muito mais amplo, que depende dos esforços de vários actores, tanto governamentais como não‐
governamentais, em países de origem, acolhimento e trânsito e nos níveis local, nacional e internacional.
O seu trabalho (ou a sua falta) influencia directamente o nível dos direitos fundamentais gozados pelos
migrantes e acederem aos serviços básicos, recursos e assistência antes, durante e após emergências ‐ e,
portanto, determina se e como serão afectados pelos perigos.
O tipo e a gravidade das crises que as instituições concretamente enfrentam podem influenciar muito a
sua capacidade de preparar melhor os migrantes e responder às suas necessidades. Em situações de
conflito, os actores governamentais são frequentemente envolvidos directamente na luta e na violência,
ou podem ter acesso reduzido (e controlo) a áreas específicas do país. As suas capacidades e estruturas
relevantes podem, portanto, ser interrompidas. No entanto, isso também pode ser o caso em desastres
naturais, particularmente nos eventos que atingem a capital de um país ou um centro da estrutura
governamental provincial ou distrital. Este foi o caso do terramoto de 2010 no Haiti, que atingiu a capital
(Porto Príncipe) e o terramoto de 1980 no sul da Itália, que atingiu Avellino, a principal cidade do distrito
afectado. Os impactos podem ser esmagadores, especialmente em países que têm capacidades fracas ou
nenhum sistema de coordenação efectiva existente entre as estruturas de resposta em diferentes locais e
em diferentes escalas.
Todos os esforços para preparar e ajudar os migrantes são caracterizados por várias disposições legais e
estruturas institucionais que definem os direitos dos migrantes em tempos normais e em situações de
emergência, bem como através de obrigações legais e padrões que devem ser respeitados por todos os
actores envolvidos. Esta imagem institucional varia de país para país (e de um lugar para o outro),
dependendo das disposições internacionais, nacionais e locais aplicáveis.
A assistência aos migrantes envolvidos nos episódios de violência de 2008 na África do
Sul foi complicada por uma falta generalizada de clareza sobre o que é que as
agências governamentais deveriam fazer para liderar os esforços de assistência, bem
como os papéis do Departamento de Assuntos Internos e do Gabinete do Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) numa situação de
resposta de emergência.
Isso ocorreu apesar da adesão da África do Sul aos princípios básicos relevantes do
direito internacional, declarados na sua Constituição, que interdita a discriminação
baseada na nacionalidade e no estatuto legal em relação aos direitos básicos à vida, à
dignidade, aos alimentos e assim por diante.
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TEMA 1: QUADROS LEGAIS E INSTITUCIONAIS
RELEVANTES
O quadro legal dos direitos humanos e o direito humanitário internacional não abordam de forma
explícita os direitos dos migrantes afectados pelas crises ‐ ou a responsabilidade de protegê‐los. Em
particular, nenhum instrumento atende claramente a questão dos migrantes deslocados, e decorre um
debate sobre a aplicabilidade dos Princípios Orientadores sobre a Deslocação Interna sobre à situação
dos migrantes, particularmente quando não forem documentados. Esta é, em grande medida, a
justificativa da iniciativa MICIC.
No entanto, vários instrumentos legais e políticos a todos os níveis definem tais direitos, determinando
as obrigações dos governos de proteger os migrantes em situações de emergência. Tais ferramentas
são geralmente destinadas a aumentar a capacidade dos responsáveis das obrigações (principalmente
as instituições do Estado, mas também os outros actores acima identificados) para respeitar e proteger
esses direitos cumprindo as suas obrigações e a capacidade dos detentores de direito (os migrantes) a
fazerem as suas reivindicações. Note‐se que sempre que os detentores de direitos não conseguem fazer
as reivindicações para obterem a protecção e assistência, esses instrumentos jurídicos geralmente
incluem disposições para as outras entidades capazes de reclamar as reivindicações promoverem o
cumprimento dos direitos dos migrantes (por exemplo, Organizações não governamentais,
organizações religiosas, representantes da comunidade e qualquer outra pessoa ou entidade que possa
agir em nome dos migrantes)).
Os princípios do quadro legal dos direitos humanos que enquadram essas disposições incluem:
 Participação: o direito dos migrantes de participar nas decisões que afectam os seus direitos
humanos, incluindo ter capacidade de aceder a informação de uma forma e idioma que possam
compreender.
 Responsabilização: os responsáveis pelas obrigações devem ser responsabilizados pelo respeito dos
direitos humanos dos migrantes, incluindo através de monitoria e reparos efectivos em caso de
violação dos direitos humanos.
 Não discriminação e igualdade: devem ser proibidas, prevenidas e eliminadas todas as formas de
discriminação no exercício dos direitos. Isso também implica que as pessoas mais marginalizadas,
que enfrentam as maiores barreiras para o exercício dos seus direitos, possam precisar de
intervenções específicas ou prioritárias.
 Empoderamento dos detentores de direitos: as pessoas devem estar cientes dos seus direitos
individuais e comunitários; elas devem ser apoiadas para participar de forma plena no
desenvolvimento das políticas e práticas que afectam as suas vidas e reivindicar os direitos quando
necessário.

Convenções internacionais e instrumentos jurídicos
O direito internacional é relevante para a protecção dos migrantes, incluindo em tempos de crise ‐ todos
os migrantes, independentemente do seu estatuto, têm direito à protecção total dos seus direitos
humanos. Por exemplo, os Estados devem permitir o acesso humanitário às pessoas afectadas pela
crise, incluindo permitir que os outros Estados prestem assistência aos seus cidadãos que vivem,
trabalham ou permanecem no seu território.
Existem varias declarações, convenções e quadros internacionais que determinam o contexto para os
esforços institucionais para a redução da vulnerabilidade dos migrantes em cada país.
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E, incluem instrumentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção sobre os Direitos da
Criança, a Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes
e Membros das Suas Famílias, a Convenção sobre Migração para o Emprego e outras convenções
baseadas nos direitos (tais como as promovidas pela Organização Internacional do Trabalho). Os países
que ratificaram esses instrumentos são legalmente obrigados a promover e proteger os direitos
relevantes.
Em casos de conflito armado, o direito internacional humanitário também se aplica aos migrantes, e
as disposições mais relevantes incluem o princípio da distinção entre civis e combatentes, o direito
dos migrantes a deixar o país em conflito, a proibição dos movimentos forçados e a organização da
partida.

Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e Membros das Suas Famílias

MÓDULO
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Este documento é um instrumento abrangente que abrange pessoas envolvidas em trabalho
remunerado no exterior (como trabalhadores sazonais, marítimos, trabalhadores fronteiriços,
trabalhadores vinculados a projectos, trabalhadores itinerantes, trabalhadores afectos nas instalações
offshore e trabalhadores independentes) e seus familiares. As disposições particularmente relevantes
para situações de crise incluem:


O artigo 28 garante aos trabalhadores migrantes e aos membros das suas famílias o direito de
receber qualquer assistência médica urgente para a preservação da sua vida ou evitar danos
irreparáveis para a sua saúde, independentemente do seu emprego e estatuto de migração no país
de acolhimento ou de trânsito.
 O artigo 29 garante a cada filho de um trabalhador migrante o direito a um nome, registo de
nascimento e nacionalidade. Isso é importante durante situações de crise, pois as crianças não
registadas podem ser consideradas sem nacionalidade, o que pode reduzir o seu acesso à
assistência e impedir a sua repatriação. A mesma garantia está prevista no artigo 15 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e no artigo 7º da Convenção sobre os Direitos da Criança.
 O artigo 71 exige que os Estados membros assegurem o repatriamento dos restos de trabalhadores
migrantes e membros das suas famílias. As questões de assentamento devem também ser
processadas de acordo com as leis nacionais aplicáveis e acordos bilaterais ou multilaterais.

Convenção de Genebra relativa à protecção de pessoas civis em tempo
de guerra
Esta Convenção, adoptada em 12 de Agosto de 1949, exige que os Estados membros protejam os não
combatentes ou civis, incluindo migrantes e trabalhadores migrantes, durante os conflitos e guerras,
independentemente da raça, nacionalidade, religião ou opinião política. Algumas das suas principais
disposições incluem:


O artigo 32 proíbe que os Estados membros causem sofrimento físico ou matem pessoas
protegidas sob sua custódia.
 O artigo 35 habilita todas as pessoas protegidas a deixar o território no início ou durante um
conflito.
 O artigo 38 garante o direito das pessoas protegidas de receber atendimento médico e tratamento
hospitalar, praticar a sua religião e se deslocar nas áreas perigosas da mesma forma que os
cidadãos nacionais do Estado afectado pelo conflito.
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Convenção sobre os trabalhadores domésticos
Adoptada em 16 de Junho de 2011, esta Convenção estabelece o quadro que regula os direitos
dos trabalhadores domésticos. Até à data, no entanto, foi somente ratificada por 18 países. As
disposições particularmente relevantes para situações de crise incluem:
 O artigo 5 exige que os Estados membros a tomarem medidas para garantir que os
trabalhadores domésticos beneficiem da protecção efectiva contra todas as formas de
abuso, assédio e violência.
 O artigo 7 encoraja os Estados membros a incluir nos contratos escritos dos
trabalhadores migrantes os termos da sua repatriação.
 O artigo 9 atribui o direito aos trabalhadores migrantes a manter na sua posse os
documentos de viagem e de identidade.

A Estrutura Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030
A Estrutura de Sendai para a Redução de Risco de Desastres de 2015‐2030, adoptado em Março de 2015
pelos Estados Membros das Nações Unidas na Terceira Conferência Mundial sobre Redução do Risco
de Desastres, é o modelo global para todos os esforços destinados a reduzir os impactos dos perigos
nas pessoas, comunidades e sociedades nos próximos 15 anos. O quadro exige explicitamente a inclusão
de migrantes nos esforços de prevenção, mitigação, prontidão e recuperação de desastres.
 A Alínea 7 apela aos governos que se envolvam com os migrantes na concepção e implementação
de políticas, planos e padrões para a redução do risco de desastres.
 A alínea 27 (h) aponta para o empoderamento das autoridades locais, através de meios reguladores
e financeiros, para permitir uma melhor coordenação com os migrantes na gestão de riscos de
desastres a nível local.
 A Alínea 36 (a) (vi) reconhece que os migrantes contribuem para a resiliência das comunidades e
das sociedades e que os seus conhecimentos, habilidades e capacidades podem ser úteis na
concepção e implementação da redução do risco de desastres.

Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados
A Convenção de 1951 é o documento jurídico chave que define quem é um refugiado, quais são os
direitos que tem e quais são as obrigações legais dos Estados em relação aos refugiados. O Protocolo
de 1967 eliminou as restrições geográficas e temporárias da Convenção.
Algumas das obrigações de protecção que o Estado de trânsito ou de destino dos refugiados devem
precisar respeitar podem ser relevantes para situações de crise ‐ e, portanto, para a implementação de
actividades similares às abrangidas por esta formação.

Comissão das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação contra a
Mulher: Recomendação Geral Nº 26 sobre as trabalhadoras migrantes
A recomendação geral nº 26 é aplicável a trabalhadoras migrantes que: (a) migram de forma
independente; (b) juntam‐se aos seus cônjuges ou outros membros das suas famílias que também
são trabalhadores; ou (c) não são documentados. Faz parte de varias outras recomendações gerais
do Comité para esclarecer e fornecer orientações sobre a aplicação da Convenção sobre a
eliminação da discriminação contra a Mulher. A secção 26 inclui
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disposições relacionadas à protecção de migrantes em situações de crise.


A secção 26 exige o país de destino a:
Garantir que os empregadores e agentes de recrutamento não confisquem nem destruam
documentos de viagem ou de identidade pertencentes a mulheres migrantes;
 Proteger os direitos humanos básicos da mulher trabalhadora migrante não documentada,
incluindo o acesso aos recursos legais e justiça em casos de risco para a vida, tratamento
cruel e degradante e falta de atendimento a necessidades básicas.



Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou
Degradantes

3
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Tratamento ou Punição
A Convenção entrou em vigor em 1987 e inclui as seguintes disposições:
 O artigo exige que os Estados tomem medidas de prevenção de actos de tortura em qualquer
território sob sua jurisdição, sem excepções relacionadas com guerra, instabilidade política interna ou
qualquer outra emergência pública.
 O artigo 3 prevê que os Estados não devem expulsar, devolver ou extraditar uma pessoa para outro
Estado onde ele ou ela seria ameaçada de tortura.

Convenção sobre os Direitos da Criança
A Convenção visa proteger os direitos de todas as crianças em todo o mundo, reconhecendo que "a
criança, por causa da sua imaturidade física e mental, precisa de salvaguarda e cuidados especiais,
incluindo protecção legal apropriada, antes e depois do nascimento". Reconhece que as crianças devem
crescer num ambiente familiar feliz, amoroso e compreensivo.






O artigo 2 exige que os Estados garantam que as crianças sejam protegidas contra todas as formas
de discriminação ou punição com base no estatuto, actividades, opiniões expressas ou crenças dos
seus pais, responsáveis legais ou membros da família.
O artigo 3 exige que, em todas as acções relativas a crianças, o interesse superior da criança seja
uma consideração primordial.
O artigo 8 exige que os Estados:
 Respeitem o direito da criança de preservar a sua identidade, incluindo a nacionalidade, o
nome e as relações familiares;
 Forneçam assistência e protecção a crianças que possam ter sido ilegalmente privadas de
sua identidade.
O artigo 11 exige que os Estados combatam a transferência ilícita e o não retorno de crianças no exterior.

Princípios orientadores sobre o deslocamento interno
Embora os Princípios Orientadores sobre o Deslocação Interna não reconheçam explicitamente os
migrantes ou cidadãos estrangeiros, dada a intenção ampla e inclusiva deste documento ‐ que tem sua
base nos direitos humanos e no direito humanitário ‐ pode‐se argumentar que os migrantes estão
abrangidos pela definição dos Princípios Orientadores “pessoas que foram forçadas ou obrigadas a fugir
ou a abandonar as suas casas ou locais de residência habitual”. No entanto, é duvidoso se os migrantes
"temporários", tais como turistas e viajantes de negócios, bem como os trabalhadores migrantes não
residentes.

85

INTEGRATING MIGRANTS IN EMERGENCY PREPAREDNESS, RESPONSE
AND RECOVERY IN THEIR HOST COUNTRIES: TRAINING MANUAL

Quadros regionais
Muitas políticas de migração a nível regional são fundamentais para determinar o direito dos
migrantes a entrar e sair num determinado país e a aceder os serviços e oportunidades vitais
no país de destino. Exemplos incluem tratados e acordos da União Europeia (UE) para a livre
circulação de pessoas na região da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) ou na
África Ocidental. Políticas ou acordos específicos podem incluir disposições para reconhecer e
proteger os direitos dos migrantes, incluindo em tempos de crise. Um dos exemplos é a
Declaração da ASEAN sobre a protecção e promoção dos direitos dos trabalhadores migrantes.
Outros instrumentos relevantes podem estabelecer mecanismos de assistência mútua em
crises, como aqueles que fornecem protecção civil conjunta e gestão de emergências, e
aqueles que exigem atenção consular subsidiária para cidadãos apanhados em emergências
no exterior. O primeiro é o caso do sistema de gestão de riscos de desastres na região de
Andean, o segundo é o caso do sistema desenvolvido pelos países Escandinavos.
Sempre que a escala de uma emergência supera as capacidades de resposta de
qualquer país Europeu, o Mecanismo de Protecção Civil da UE facilita a prestação de
assistência coordenada dos seus membros. Todos os 28 Estados‐Membros da UE
participam do Mecanismo, bem como a antiga República Jugoslava de Macedónia, a
Islândia, Montenegro, Noruega e Sérvia. A Turquia assinou um acordo para se
agrupar ao Mecanismo e deverá começar a participar no Mecanismo em breve.
Qualquer país do mundo, bem como as Nações Unidas e suas agências e certas
organizações internacionais, podem solicitar assistência através do Mecanismo.
Como parte da protecção civil conjunta, os Estados participantes fornecem, entre
outros, artigos de socorro, perícia, equipas de intervenção e equipamentos
específicos para países afectados por desastres. Os especialistas são implantados no
âmbito do Mecanismo de avaliação das necessidades e coordenação com as
autoridades locais e organizações internacionais, bem como aconselhamento sobre
medidas de prevenção e prontidão. Quando a assistência de protecção civil é
solicitada por países não membros, ela é frequentemente combinada com uma
ajuda humanitária. O Mecanismo criou um grupo voluntário de capacidades de
resposta. Exemplos recentes da implementação do Mecanismo incluem o surto de
Ebola na África Ocidental (2014), as inundações nos Balcãs Ocidentais (2014), o
conflito no leste da Ucrânia (2015) e a crise Europeia dos refugiados (2015).

Políticas e legislações nacionais
As políticas de nível nacional e local, os quadros operacionais e os instrumentos jurídicos são
fundamentais para determinar quais instituições têm o mandato de ajuda aos migrantes antes,
durante e após as emergências, bem como as suas obrigações em relação aos diferentes grupos de
migrantes. As políticas relevantes incluem, por exemplo, leis que determinam o estatuto dos
migrantes e o acesso aos serviços e oportunidades, políticas que determinam o papel, a estrutura
e as obrigações de protecção civil, gestão de emergências e as instituições de gestão
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de riscos de desastres, bem como todas as políticas que definem quais instituições são
responsáveis pela prestação de serviços essenciais (como saúde, apoio psicossocial, alimentos e
abrigo) e os padrões que devem respeitar no seu trabalho.

Financiamento
O financiamento para a planificação de emergência é um pré‐requisito para garantir que as
comunidades de migrantes estejam incluídas de forma adequada no processo. A falta de
recursos dedicados e flexíveis, bem como a inércia dentro do sistema, reduz a capacidade das
agências locais de gestão de emergências e dos grupos e organizações locais de integrar de
forma plena os migrantes nos seus serviços.
Os governos nacionais e locais podem se associar com as comunidades e grupos locais para se
candidatar em conjunto no financiamento ou coordenação dos recursos e esforços. No entanto,
é fundamental garantir que os fundos para desenvolver e sustentar os serviços, programas e
políticas que fortaleçam a capacidade das comunidades para a prontidão, resposta e
recuperação dos eventos de emergência para a sustentabilidade de grande parte do trabalho
descrito nesta formação.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
 Nenhum instrumento jurídico internacional protege explicitamente
os migrantes apanhados em emergências no exterior.
 Muitos instrumentos internacionais definem os direitos dos migrantes
que são relevantes em situações de crise e as obrigações dos outros
actores Estatais e não Estatais para protegê‐los e promovê‐los.
 Os quadros regionais e nacionais para a gestão da migração e gestão
de emergências são os principais quadros jurídicos para todas as
medidas operacionais apresentadas nesta formação.
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TEMA 2: AUTORIDADES
GOVERNAMENTAIS DOS PAÍSES
DE DESTINO
Gestão de emergências e protecção civil
O Estado onde ocorre uma emergência é responsável por todas as pessoas do seu território
ou que esteja sob sua jurisdição antes, durante e após a emergência. A coordenação e a
execução de acções destinadas a prevenção, prontidão e auxílio das populações em
emergências são geralmente as principais responsabilidades das agências de emergências,
desastres (riscos) e protecção civil. No caso de perigos específicos, algumas dessas
responsabilidades podem ser compartilhadas com instituições específicas (tais como brigadas
de bombeiros). Estas instituições desempenham um papel fundamental na redução da
vulnerabilidade das populações migrantes.
Na fase de prevenção e prontidão, as principais responsabilidades desses actores geralmente
incluem a produção e divulgação de materiais de consciencialização, a manutenção e operação de
sistemas de aviso prévio e de comunicação de emergência, a elaboração de planos de emergência
e o estabelecimento de sistemas baseados nas áreas para ajudar as pessoas afectadas durante as
emergências (através, por exemplo, de formação, aquisições e reposicionamento, e planificação).

Após a ocorrência das emergências, estas instituições podem coordenar e operar a maioria da
assistência, incluindo o apoio a evacuações, abrigos operacionais e distribuição de artigos
essenciais, alimentos e água.
É, portanto, fundamental que estas instituições planifiquem de forma inclusiva para reflectir
a presença de migrantes nos locais onde operam, com base num entendimento e perfil
adequados da presença dos migrantes na área (vide Módulo 4). Uma grande parte destas
instituições deve, em princípio, fornecer os mesmos níveis de ajuda de socorro a todas as
pessoas afectadas, independentemente da sua origem, etnia ou estatuto. No entanto, para
isso, eles podem ser obrigados a entre outras coisas: superar as barreiras linguísticas que
impedem que as pessoas recebam e compreendam as mensagens de consciencialização,
comunicação de emergências e serviços básicos; adaptar a prestação de serviços para fornecer
alimentos, artigos não alimentares, abrigo e assistência psicossocial culturalmente
apropriados; e criar a confiança dos migrantes nas instituições de resposta.
Para alcançar esses objectivos, as instituições muitas vezes podem colaborar com outros
actores que possuem as capacidades, habilidades, experiências e conexões relevantes.
Embora seja frequente o papel dessas instituições para comunicar e coordenar com outros
actores, e criar sistemas de resposta mais eficazes, o trabalho para a redução da
vulnerabilidade dos migrantes pode exigir a criação de parcerias e coordenação com actores
que tradicionalmente não estão envolvidos na prontidão e resposta a emergências.
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As falhas na tradução de avisos prévios resultaram na menor prontidão da
comunidade Mexicana em Saragosa, Texas, quando atingido por um furacão em
1987. Quando o furacão Andrew devastou o condado sul de Miami‐Dade, na Flórida,
em 1992, a maioria dos afectados era de origem Latina ou Haitiana. As Agências de
resposta como a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) e a Cruz
Vermelha Americana não tinham tradutores no início e, portanto, as vítimas Latino‐
americanas mais necessitadas demoraram receber alimentos, suprimentos médicos,
apoio psicossocial e bolsas de desastres do que os sobreviventes de língua Inglesa.

Nas avaliações dos esforços de socorro e recuperação após Furacão Katrina
de 2004 nos Estados Unidos, notou‐se que eram escassas ou inexistentes as
advertências oficiais e as comunicações de emergência em outras línguas que
não fossem o Inglês. Também destacou‐se que os benefícios pós‐desastre
fornecidos pela FEMA às vítimas foram alocados por agregado familiar (para
evitar a dupla cobertura), desconsiderando o facto de muitas vítimas
migrantes viverem em unidades de habitação multi‐familiares e multi‐
geracionais.

Apesar de algumas informações genéricas traduzidas sobre desastres
estarem disponíveis nas agências governamentais durante as inundações de
Brisbane de 2008 na Austrália, as informações oficiais de emergência estavam
disponíveis apenas em Inglês não simplificado. Isso resultou em muitos
indivíduos das comunidades culturalmente e linguisticamente diversas que
não atendiam as mensagens de advertência de forma adequada, em
subestimar os riscos a que estavam expostos e a não tomar medidas
adequadas.

Recuperação e reconstrução
É fundamental a facilitação da recuperação e reconstrução efectivas das áreas afectadas para
reduzir os impactos directos e indirectos das emergências. A recuperação é muitas vezes a
responsabilidade de uma autoridade dedicada, mas é sempre um processo que requer
coordenação com um amplo conjunto de actores (tais como autoridades responsáveis pela
planificação urbana, políticas laborais e apoio para a subsistência).
O apoio à recuperação e reconstrução, que inclui abordar as situações de deslocação da população,
não é fornecido de forma universal para a comunidade das pessoas afectadas, e geralmente é mais
politizado que a prestação de socorro. O apoio à recuperação e reconstrução requer escolhas a
mais longo prazo e muitas vezes implica definição de prioridades entre os possíveis beneficiários
para a alocação de recursos escassos. É ainda mais importante que esses esforços sejam inclusivos
e concebidos para promover a comunicação e a confiança entre os grupos de migrantes e suas
comunidades de acolhimento, e para colmatar as barreiras culturais
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que os migrantes podem encontrar. Tais esforços devem ser inclusivos e abordar de forma
abrangente as preferências, necessidades e vulnerabilidades de todas as pessoas directamente e
indirectamente afectadas, a fim de evitar tensões e conflitos entre comunidades.
Um aspecto particular que essas autoridades podem precisar abordar como parte dos processos
de recuperação é a prevenção da exploração de trabalhadores migrantes que participam nas
actividades de reconstrução, como remoção de detritos e reconstrução de habitação. O
estabelecimento de regulamentos específicos pode ajudar a evitar que os esforços de reconstrução
(muitas vezes pagos pelas autoridades públicas e executadas pelos seus empreiteiros) sejam
praticados em violação dos direitos básicos dos trabalhadores migrantes.
Após o furacão Sandy, a FEMA emitiu mensagens claras sobre a cobertura inclusiva
dos esforços e apoio de socorro, especialmente as formas não monetárias, que
estavam disponíveis para as pessoas afectadas, independentemente do seu estatuto
de migração. No entanto, o apoio à recuperação e à reconstrução não era tão
inclusivo e não se estendeu aos migrantes não registados ou não documentados.

Após os terramotos em Christchurch, na Nova Zelândia, os assessores de cultura do
conselho da cidade, a Partnership Health Canterbury, o Gabinete dos Assuntos
Étnicos e a Polícia da Nova Zelândia ajudaram as agências a prestarem mais apoio
específico às minorias afectadas.

Autoridades dos serviços de imigração
As autoridades ministeriais e departamentais que lidam com questões de migração desempenham um
papel fundamental na determinação da percepção dos migrantes sobre os riscos de migração. Eles
determinam as políticas e regulamentos sobre o direito dos migrantes de entrar ou sair de um país e de
circularem dentro de seus limites.
Na sequência de emergências, as autoridades de migração em todo o mundo adoptaram várias medidas
para melhorar a capacidade dos migrantes para enfrentarem uma crise. Essas medidas incluem:





A suspensão da aplicação de regulamentos de imigração em tempos de emergência e a ampliação
da capacidade para a permanência num país afectado pela crise independentemente do estatuto
de migração;
A permissão dos migrantes saírem legalmente de um país afectado pela crise, apesar da falta de
vistos de saída;
Trabalhar com as autoridades estrangeiras para manter as fronteiras abertas ou para produzir
documentação temporária para facilitar evacuações internacionais de cidadãos estrangeiros;
A permissão dos migrantes se locomoverem dentro das fronteiras, apesar dos constrangimentos
administrativos para permanecer em locais específicos, quando a localização que precisam ainda
estiver afectada por uma crise.

Estas autoridades podem também ser responsáveis pela tomada de medidas para a prevenção do
tráfico de migrantes vulneráveis e estabelecimento de esquemas de readmissão de migrantes que
possam ter fugido do país como consequência da emergência.
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Adicionalmente, estas autoridades geralmente gerem programas para fornecer aos recém‐chegados
serviços de ajuste (como um balcão único para o acesso dos migrantes a serviços ou briefings pós‐
chegada), que podem ser alavancados para aumentar a prontidão dos migrantes.

Durante a crise do Líbano em 2006, vários migrantes, trabalhadores domésticos em
particular, foram isolados em locais difíceis de realizar evacuações, muitas vezes sem
dinheiro ou documentos. Para facilitar a evacuação de cidadãos não Libaneses
encalhados, as autoridades coordenaram com a Caritas de Líbano e com os órgãos
consulares estrangeiros para emitir e aprovar documentos de viagem que
permitissem aos trabalhadores migrantes sem passaportes sair do país. Além disso,
o governo declarou uma amnistia para todos os trabalhadores imigrantes não
documentados, desde que abandonassem o país e não retornassem por um período
de pelo menos cinco anos. O Ministério da Justiça do Líbano e a Caritas do Líbano
também produziram um folheto trilingue em Sinhalese, Amharico e Tagalo para
alertar os trabalhadores domésticos contra possíveis traficantes. Estes folhetos foram
distribuídos aos trabalhadores migrantes nas fronteiras à medida que saiam do
Líbano.

O Instituto Nacional de Migração do México criou Grupos Beta, um órgão
especializado dedicado exclusivamente à protecção e prestação de assistência a
migrantes em trânsito no território Mexicano. O Grupo Beta é encarregado pela
busca e resgate, primeiros socorros e consciencialização ‐ ajudando os migrantes que
enfrentam violência, abuso e riscos para sua integridade física, independentemente
do seu estatuto jurídico‐legal. Eles também recolhem informações, somente para fins
estatísticos, que não disseminam (nem mesmo para outras unidades dentro da sua
instituição) para fins de aplicação da imigração.

Autoridades laborais
Os regulamentos laborais têm uma influência directa sobre a vulnerabilidade dos migrantes antes,
durante e depois das crises. Eles contribuem para a determinação de quem trabalha aonde e em quais
condições, quem enfrenta abusos e violações como parte do seu trabalho, e com quais recursos eles
podem contar para lidar com os choques. A insuficiência ou a falta de aplicação das normas laborais é
um elemento fundamental que determina a vulnerabilidade dos migrantes.
Também podem ser necessárias medidas específicas durante e depois das crises para garantir que os
migrantes não sejam mais explorados durante as crises. Estas medidas podem facilitar a sua evacuação
dentro ou fora do país ‐ por exemplo, assegurando que os empregadores ou as agências de
recrutamento não impeçam que os migrantes saiam deixando os seus documentos e salários,
renunciando às taxas de recrutamento que os migrantes ainda podem reembolsar e, através da
promoção de acordos flexíveis ao trabalho e subsídios de desemprego em caso de evacuação. As
medidas também podem evitar abusos dos empregadores depois das crises, quando os migrantes
podem estar dispostos a assumir o emprego em condições de risco ou de exploração económica.
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Adicionalmente, os regulamentos laborais podem desempenhar um papel fundamental na
facilitação da readmissão ao reemprego dos migrantes, depois da diminuição da situação de
emergência e se estiverem dispostos a retornar ao país afectado pela crise.
Muitos países do Golfo regulam a maior parte da migração de trabalhadores através
de um sistema de patrocínio (kafala). Este sistema concede ao migrante um visto
temporário de trabalho ligado a um cidadão ou a uma instituição (kafil). Isso significa
que os vistos dos migrantes e, mais geralmente, os seus direitos, são estritamente
dependentes da vontade do patrocinador. A prática associada e ilegal dos
empregadores que detêm documentos dos migrantes tem sido um obstáculo durante
as operações de evacuação. Ao longo das décadas passadas, alguns países
começaram a reformar esse sistema. Em 2006, por exemplo, o Rei Hamad bin Isa Al
Khalifa, de Bahrein, estabeleceu a Autoridade Reguladora do Mercado de Trabalho
para substituir o sistema kafala. No Catar, para contratar trabalhadores estrangeiros,
os empregadores são agora exigidos preencher uma "carta de emprego" que
apresenta os detalhes sobre o número de trabalhadores e as habilidades exigidas,
bem como o salário, acomodação e alimentos fornecidos. O Ministério do Interior, o
Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Câmara de Comércio de Qatar devem
assinar a carta antes de apresenta‐la à embaixada do país de origem para comprovar
a conformidade do empregador e as condições de acomodação.

Segurança, gestão das fronteiras e forças armadas
As decisões sobre a gestão das fronteiras após as crises podem ser cruciais em relação às oportunidades
dos migrantes escaparem do país afectado e retornar para o país de origem. A facilitação do trânsito,
incluindo através de acordos bilaterais com países vizinhos, pode ser fundamental para a redução da
vulnerabilidade dos migrantes.
As forças de segurança muitas vezes desempenham um papel importante na resposta a emergências e
são os actores ainda mais fundamentais em situações de conflito ou violência. A sua presença, no
entanto, muitas vezes desencoraja os migrantes, especialmente aqueles que não são documentados,
de buscar ajuda em emergências. Este caso é também recorrente quando são guardas de fronteiras ou
grupos responsáveis pela aplicação de regulamentos de migração que participam nas operações de
resposta à crise. Existem registos de várias situações em que as forças armadas corruptas até
exploraram os migrantes apanhados em emergências, aproveitando‐se das suas condições de angústia
e do vazio institucional resultante das situações de emergência.
É fundamental que a equipa dessas instituições seja culturalmente competente e plenamente
consciente da posição delicada que eles podem desempenhar em relação aos migrantes afectados. Eles
também devem receber formações e informações específicas sobre as possíveis mudanças dos regimes
de migração em tempos de emergência, na prevenção do tráfico e nos procedimentos para a emissão
de documentação de emergência para que os migrantes permaneçam ou saiam do país afectado. É
também importante envolver esses membros nos em exercícios de fortalecimento de longo prazo com
as comunidades em risco e grupos marginalizados, incluindo migrantes.
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Durante os incêndios de 2007 em São Diego, os oficiais de patrulha das
fronteiras procuravam migrantes não documentados com o objectivo de
repatriá‐los. A polícia enviava os migrantes não documentados que buscavam
assistência para os oficiais de patrulha das fronteiras. Tais acções violam as
instruções de nível federal que preconiza a prestação de assistência de
emergência, independentemente do estatuto legal de uma pessoa, e
contribuíram para a redução da vontade dos migrantes de buscar assistência.

Sistema de saúde

Os prestadores de serviços de saúde incluem vários actores cujo trabalho é crucial durante e
após as emergências no tratamento dos impactos físicos e psicológicos directos das crises nas
populações afitadas. Eles incluem o pessoal médico e fisioterapeutas, bem como assistentes
sociais e provedores de assistência psicossocial. É fundamental a prestação dos serviços de
saúde de forma não discriminatória em tempos de crise para reduzir a vulnerabilidade de todos
os grupos afectados. Os migrantes, no entanto, são muitas vezes menos prováveis (e menos
dispostos) de aceder os serviços de saúde por razões linguísticas, culturais, económicas ou
administrativas. A adaptação da prestação de serviços às características reais específicas dos
beneficiários é, portanto, uma condição prévia para a eficácia do trabalho dos prestadores de
serviços de saúde.

Os Estados Unidos desenvolveram os Padrões Nacionais para a Cultura e
Padrões), que visam permitir que os provedores de assistência médica e apoio
psicossocial prestem os seus serviços de forma efectiva em emergências para
as comunidades linguisticamente e culturalmente diversas, incluindo grupos
de migrantes. Os Padrões Nacionais do CLAS reconhecem a necessidade de
melhorar a competência cultural dos funcionários desses serviços e promover
a comunicação e a coordenação com as comunidades relevantes.

Sistema de ensino
Os sistemas de ensino (incluindo o ensino superior e formação profissional) são fundamentais
para a promoção da consciencialização sobre risco e prontidão para emergências de todos os
tipos. Eles desempenham um papel no desenvolvimento e na disseminação de informações e
conhecimentos sobre os riscos e suas consequências, no estabelecimento de sistemas para a
monitoria dos riscos e emissão de alertas prévias e no desenvolvimento de mecanismos mais
efectivos de gestão de emergências. As escolas são particularmente importantes na
disseminação de informações sobre prontidão, e os migrantes muitas vezes acedem a
informação relevante através dos seus filhos ou dos membros jovens dos seus grupos. Os
esforços no sistema educacional podem envolver formações sobre prontidão especializada ou
educação sobre os risco de desastres nas escolas, com atenção específica para superar as
barreiras linguísticas e culturais. A incorporação de crianças migrantes no processo de
prontidão e planificação é importante porque as crianças estão entre as mais vulneráveis
durante um desastre, mas também podem ser comunicadores e disseminadores muito eficazes
de mensagens de prontidão para as suas famílias e comunidades.
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O papel do sistema de ensino é crucial, pois vários estudantes internacionais frequentam
escolas e universidades no exterior. É fundamental a integração desses grupos nos esforços
de prontidão, evacuação e gestão de emergências no nível da escola.
As instituições de formação também podem desempenhar um papel na consciencialização e
prontidão dos migrantes adultos. A formação dedicada sobre os riscos existentes e sua
mitigação, e sobre as medidas de prontidão e resposta, podem fazer parte dos pacotes de
orientação dos migrantes após a chegada.
Vários municípios e autoridades distritais Japoneses colaboram com os
centros de educação de adultos para fornecer formação voluntária aos
migrantes recebidos sobre prontidão e resposta a emergências, incluindo
consciencialização sobre riscos, prontidão para o nível familiar e primeiros
socorros.

Autoridades locais
As autoridades do nível municipal, distrital e outros níveis desempenham um papel fundamental
em várias áreas que determinam as oportunidades, os serviços e os recursos disponíveis
localmente ‐ e, portanto, a vulnerabilidade das pessoas, incluindo os migrantes, em geral. Essas
áreas incluem a planificação urbana e desenvolvimento, infra‐estruturas, transportes e
governação. Algumas autoridades locais também desempenham um papel directo sobre o estatuto
dos migrantes (tais como as "cidades do santuário" nos Estados Unidos) e na sua inclusão nos
processos de consulta e tomada de decisão (por exemplo, através de conselhos locais, audiências
específicas ou envolvimento em projectos de desenvolvimento). Dependendo dos activos
institucionais locais, essas autoridades também podem ser responsáveis ou contribuir para
determinar a forma como os fornecedores de serviços nos sistemas de educação, saúde e
segurança trabalham no nível local. Isso muitas vezes também se estende à coordenação de
serviços de prontidão e gestão de emergências.

As "cidades do santuário" são cidades nos Estados Unidos ou no Canadá que não usam
fundos ou recursos municipais para processar imigrantes não documentados com base
exclusivamente no estatuto de migração irregular. Nas cidades do santuário, os
funcionários municipais e a polícia local não podem perguntar sobre o estatuto de
imigração de um indivíduo ou impor leis federais de imigração.
Adicionalmente, as autoridades locais desempenham um papel directo na planificação,
prontidão e consciencialização de emergência, em particular produzindo e fornecendo
informações sobre riscos locais, sistemas e locais de evacuação, identificando sítios de
assistência, facilitando a evacuação pelo transporte público e ajudando as pessoas afitadas
através da prestação de serviços essenciais. Também supervisionam ou colaboram sobre o
nível de esforços e respostas mais próximas das populações em risco e afitadas.
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Após o terramoto de Loma Prieta de 1989, a cidade de Watsonville, na Califórnia,
foi accionada pela sua população dos descendentes da América Central e do Sul,
incluindo grupos de migrantes, como consequência do seu envolvimento e
consideração insuficientes nas medidas de planificação de desastres e a falta de
informação e prestação de assistência para desastres. Como consequência, a
cidade contratou trabalhadores bilingues dentro dos seus serviços de
emergência, criou um provedor de justiça dedicado encarregado para identificar
e informar sobre as questões enfrentadas pela comunidade de migrantes e
capacitar os líderes comunitários latinos para actividades de emergência, para
melhorar a inclusão e abrangência do seu sistema de planificação e gestão de
desastres. Foi também criada uma equipa de planificação de desastres
culturalmente diversificada em todo o condado, em paralelo com vários esforços
de prontidão de base nos grupos de migrantes.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
 A gestão de emergências, a gestão de riscos de desastres e as
autoridades de protecção civil são fundamentais para a criação e
fornecimento da prontidão, resposta e recuperação de emergência.
 É fundamental a colaboração com os outros actores governamentais
relevantes para que o seu trabalho seja efectivo.
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TEMA 3: OUTROS ACTORES GOVERNAMENTAIS
E INTERNACIONAIS
Governos de países de origem
Os países de origem dos migrantes mantêm a responsabilidade dos seus nacionais mesmo
quando estão no território de outros Estados. A assistência é geralmente prestada através de
instituições consulares que são responsáveis por fornecer vários serviços que podem ser
essenciais em situações de emergências.
A assistência relevante prestada pelos serviços consulares inclui a identificação e cuidados aos
migrantes afectados, fornecer informações e emitir documentação de emergência, facilitar
evacuações e repatriações e comunicação com as famílias e as comunidades dos países de origem.
Eles também podem prestar apoio quando é necessária a identificação ou repatriação dos corpos
dos migrantes. Os serviços consulares podem desempenhar um papel fundamental na facilitação
da disseminação e tradução de informações localmente disponíveis para a comunidade de
migrantes e para garantir que recebam informações produzidas pelos governos dos países de
origem em relação à emergência. Eles também facilitam a circulação de informações das áreas
afitadas pela crise para os meios de comunicação de massa no país de origem. Depois dos eventos
de emergências, podem apoiar nas actividades destinadas a re‐migração dos seus cidadãos para
os locais afectados.

Durante o desastre triplo de Tohoku 2011 no Japão, os avisos de terramoto
emitidos automaticamente a curto prazo não foram bem traduzidos e as
informações de acompanhamento, particularmente sobre os níveis de
contaminação como consequência do acidente de Fukushima, não foram nem
boas nem abrangentes quanto a fornecida ao público Japonês. Como
resultado, muitos estrangeiros se dirigiram para os seus próprios órgãos
consulares e estações de televisão para obter informações. Essas fontes, no
entanto, nem sempre apresentaram as informações mais actualizadas e
muitas vezes foram soluções pressionadas. E, incluiu sugestões de evacuação
de residentes estrangeiros das áreas não afitadas pela contaminação. As
contradições entre estas mensagens e as comunicações oficiais Japonesas
também reduziram a confiança global, e particularmente a confiança dos
estrangeiros, perante as autoridades Japonesas.
Durante a crise da Côte d'Ivoire de 2011, vários migrantes encontraram
refúgio nos seus respectivos consulados, onde poderiam esperar com
segurança para serem evacuados para o seu país de origem.
Em tempos normais, os serviços prestados ou administrados pelos órgãos consulares também
podem ser fundamentais para reduzir a vulnerabilidade dos migrantes. Esses serviços podem
incluir o registo de migrantes recebidos e saídos, bem como o seu rastreamento em diferentes
locais do país, o que pode informar a planificação de emergências e os esforços de resposta.
O fornecimento de informações na chegada, que
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podem ajudar a melhorar a consciencialização dos riscos dos migrantes e a prontidão para
desastres, também podem estar entre os serviços prestados.
A Embaixadas e consulados da Tunísia recolheram dados sobre imigrantes no
exterior (incluindo para fins eleitorais, pois que os cidadãos cadastrados
gozam do pleno direito de voto). No auge da crise da Líbia (2011/2012), essa
informação foi crucial para a identificação e localização de migrantes
desaparecidos.
Os serviços consulares são uma contraparte fundamental para as instituições nacionais que
lidam com crises em que os migrantes são afectados. No entanto, muitas vezes podem ser
dominados pelas necessidades excepcionais decorrentes de situações da emergência. Isso
geralmente é abordado através da implantação de células de crise da capital, ou, quando
existir capacidade limitada, através da cooperação com outros países ou organizações
internacionais. Sempre que isso aconteça, os esforços de coordenação e os mecanismos das
autoridades governamentais no país de destino podem precisar levar em conta a presença
de vários intervenientes.
No entanto, no que diz respeito ao acesso a assistência, os serviços consulares podem não ser
uma opção para alguns migrantes, incluindo nas situações seguintes:
 Os migrantes não registados podem preferir não passar pelos canais oficiais de
assistência, nem mesmo os do seu país de origem;
 Os estrangeiros com motivos para temer o contacto com o governo do seu país de
origem também podem preferir evitar os serviços consulares;
 Alguns dos países de origem dos migrantes podem não ter uma presença consular no país
de acolhimento ou um acordo com outros países para apoiar os seus cidadãos durante as
emergências.
A inclusão dos serviços consulares na planificação de contingência e mecanismos de
coordenação e comunicação de emergência pode ser uma abordagem importante para
melhorar o atendimento aos migrantes e reduzir a sua vulnerabilidade.

Instituições regionais e mecanismos de cooperação
As instituições regionais, tais como as comunidades económicas regionais e os sindicatos e
processos consultivos regionais sobre migração, podem ser um elemento fundamental para
definir como é que os Estados lidam com os estrangeiros em situações de crise. Em particular,
o trabalho destas instituições regionais pode ter um efeito sobre questões de visto, trânsito e
imigração.
Isto pode significar, por exemplo que, como resultado do trabalho das instituições regionais,
ou das medidas ou decisões que elas tomam (por exemplo, limitando o movimento dos
migrantes para fora de um país afectado pela crise), os migrantes poderão buscar ajuda nas
embaixadas e consulados de um terceiro país (por exemplo, no caso de uma assistência
consular de emergência coordenada) ou que podem ter direito aos direitos específicos (por
exemplo, no caso de acordos que estabeleçam a liberdade de circulação e emprego numa
determinada região, ou através da regulação dos direitos temporários para que os imigrantes
permaneçam num determinado país em caso de emergência).
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As instituições regionais também podem desempenhar um papel crucial quando as crises
envolvem mais de um país numa região, pois podem implementar mecanismos de
coordenação para a prestação de serviços em países afectados por emergências.
A Agência de Gestão de Emergência de Desastres das Caraíbas é uma rede de
apoio inter‐regional de unidades de emergência independentes de 18 países.
Em 2010, a Agência desempenhou um papel fundamental na gestão dos
esforços de socorro no Haiti após o terramoto, incluindo através da
implantação de pessoal militar, médico e técnico para a busca e resgate,
distribuição de suprimentos, prestação de serviços médicos e operações de
segurança.
A União Africana elaborou um roteiro para delinear os passos para acabar
com a crise da Líbia, apelando à "protecção dos estrangeiros, incluindo os
migrantes Africanos que vivem na Líbia".”

Governos de outros países
Os governos dos terceiros países também podem desempenhar um papel na determinação de
como as emergências afectam os migrantes. Eles podem fornecer recursos substanciais para
o alívio e recuperação e apoiar a assistência específica e evacuação de migrantes.
Os países vizinhos desempenham um papel fundamental na manutenção da opção de
evacuações internacionais através das suas decisões de gestão das fronteiras. Isso pode incluir
decisões sobre a aceitação de pessoas deslocadas através das fronteiras de um país afectado
por uma emergência e sobre o tipo de estatuto a ser concedido (incluindo, por exemplo, a
concessão de estatuto de refugiado ou formas específicas de protecção, especialmente
quando não são possíveis os mecanismos de evacuação para os seus países).
No auge da crise da Líbia, a maioria dos migrantes fugiu da violência para o
Egipto (263.554 pessoas) ou para a Tunísia (345.238 pessoas), o que foi
possível através da decisão dos governos dos dois países para manter as suas
fronteiras com a Líbia abertas.

Durante a crise do Iémen, a Federação Russa e a Índia estavam entre os países
que começaram a evacuar os seus cidadãos. Eles também responderam
positivamente aos pedidos dos outros governos para evacuar os seus
cidadãos.
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O Canadá e a Austrália têm um Acordo de partilha dos serviços consulares
que permite que os cidadãos Canadianos recebam serviços consulares das
autoridades Australianas em 20 países, onde o Canadá não possui um
escritório e que os Australianos buscam assistência similar nas missões do
Canada em 23 países. O Acordo inclui, entre outros, as disposições
relacionadas a gestão de crise.

Organizações internacionais
As organizações internacionais desempenham um papel importante na assistência a países
cujas capacidades governamentais estão sobrecarregadas por situações de crise. A resposta
humanitária internacional é coordenada através da Comissão Permanente das Agências. Os
Estados que enfrentam uma pressão significativa podem empregar a assistência do sistema
humanitária internacional para ajudar na gestão dos esforços de socorro e recuperação. Esta
assistência inclui o atendimento da situação específica dos migrantes presos em situações de
emergência.
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Em particular, a pedido dos Estados, a Organização Internacional para a Migração (OIM) presta
assistência específica aos cidadãos estrangeiros apanhados em emergências no exterior. O
trabalho da OIM está enraizado no seu Quadro Operacional da Crise de Migração e conta,
entre outros, com o recém‐criado Mecanismo de Financiamento de Emergências de Migração
para facilitar respostas atempadas e abrangentes. A assistência da OIM inclui:





Assistência técnica para a gestão das fronteiras humanitárias;
Prestação de serviços consulares de emergência;
Sistemas de referência para pessoas com necessidades especiais de protecção;
Prestação de protecção e assistência a migrantes vulneráveis, tais como as vítimas de
tráfico, exploração e abuso;
 Prestação de protecção temporária para migrantes que atravessam fronteiras internacionais;
 Organização de evacuações seguras para que os migrantes retornem para os países de origem; e
 Assistência para a reintegração.

Os Estados também recorrem sistematicamente ao ACNUR para obter apoio na protecção dos
requerentes de asilo e dos refugiados nos seus territórios, incluindo aqueles apanhados em meio
a uma crise num país de asilo. Em consulta com as partes interessadas, o ACNUR desenvolveu o
seu Plano de acção de 10 pontos para apoiar os Estados e outros intervenientes no atendimento
das necessidades de identificação, protecção e solução dos refugiados em fluxos de migração
mista. A aplicação das Directrizes sobre Protecção Temporária ou Arranjos de Permanência é
directamente relevante para situações de crise caracterizadas por fluxos migratórios variados, nos
quais a assistência e protecção imediata precisam ter precedência.

Contudo, a situação dos migrantes em países em crise ainda não é sistematicamente integrada
nos sistemas humanitários. As directrizes operacionais do Comité Permanente Inter‐Agências
sobre os direitos humanos e desastres naturais, por exemplo, mencionam os migrantes apenas
no contexto da documentação.
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Outras organizações internacionais (tais como a Organização Internacional do
Trabalho, o Gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos, a Organização
Mundial da Saúde, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e a UNICEF)
desempenham papéis que podem ser relevantes na prontidão e capacitação das
situações em que os migrantes são apanhados em crise.

Adicionalmente, as organizações internacionais podem apoiar ou promover convenções e
outros instrumentos dos direitos humanos que protejam os migrantes, incluindo aqueles em
situações de emergência. Esses instrumentos incluem, por exemplo, a Convenção
Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros
de Suas Famílias e várias convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre
migração e emprego.
O papel da OIM e do ACNUR na evacuação de milhares de imigrantes
encalhados na Líbia foi vital, em particular para apoiar os países que não
tinham capacidade para ajudar os seus cidadãos. Foi necessário ter uma
coordenação para facilitar o movimento das pessoas fora das áreas afitadas
pelo conflito (usando todas as opções de transporte disponíveis) e para gerir
a assistência para aqueles que alcançaram as fronteiras. Dos cerca de 50 mil
cidadãos do Bangladesh que se pensa que residiam na Líbia, mais de 35 mil
foram evacuados com a assistência da OIM.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
 Entre os vários actores que podem estar envolvidos nos esforços de
gestão de emergências destinados a reduzir a vulnerabilidade dos
migrantes, as instituições do país de origem, países terceiros e
organizações internacionais podem ser particularmente relevantes.
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TEMA 4: ACTORES NÃO-GOVERNMENTAIS
Migrantes afectados
As pessoas mais prejudicadas em tempos de crise incluem migrantes e suas famílias directamente
afectados pela crise. Eles enfrentam condições específicas de vulnerabilidade ligadas ao seu
estatuto socioeconómico e jurídico, com sua proficiência linguística e com a capacidade e
disposição dos actores locais para identificar e atender as suas necessidades específicas de forma
adequada diante de emergências. No entanto, eles também são actores chave na prevenção,
prontidão, resposta e recuperação de crises, e as suas capacidades devem ser consideradas nos
esforços de coordenação.

A identificação e inclusão dos migrantes, especialmente os mais vulneráveis entre eles, são
cruciais para a preparação e realização adequadas de actividades de consciencialização, plano
de contingência, emissão e divulgação de aviso prévio e fornecimento de assistência de relevo
e recuperação que atenda as suas necessidades específicas (por exemplo, divulgando
mensagens multilingues, oferecendo assistência culturalmente apropriada e superando as
barreiras ligadas ao estatuto legal dos migrantes). O aproveitamento das habilidades e
capacidades dos migrantes também é fundamental para melhorar os conjuntos de habilidades
e a capacidade colectiva, incluindo a capacidade de divulgação, dos sistemas de prontidão e
gestão de crises e tornando‐as mais fortes e mais sólidas.
Conforme mencionado anteriormente neste módulo, a colaboração com crianças e membros
mais jovens da comunidade de migrantes pode ser crucial. Devido ao seu envolvimento nas
actividades de prontidão e consciencialização nas escolas, muitas vezes estão melhor
preparados do que os adultos nas suas comunidades em tempos de desastres. Além disso, eles
geralmente são mais proficientes no idioma local e podem ter melhores conexões com
representantes da comunidade local de acolhimento.
Os líderes da comunidade Filipina são encorajados a participar nos
procedimentos de comando e estruturas dos planos de contingência para
estrangeiros Filipinos. Eles fazem parte do sistema "wardenship", em que
cada líder da comunidade Filipina deve cuidar vários Filipinos, incluindo
mantendo‐os informados sobre a situação de segurança e as medidas do
plano de contingência. Esses líderes e suas respectivas organizações são
considerados como condutas efectivas de informações e instruções que
precisam ser disseminadas para a comunidade Filipina em tempos de crise. O
sistema de auditoria liga os migrantes Filipinos entre si e com o pessoal
diplomático e consular Filipino. Essas redes pré‐estabelecidas ajudam a
identificar os migrantes que não podem, por diversas razões, ter acesso aos
serviços e informações diplomáticas e consulares em tempos de crise e
facilitar o seu acesso a assistência humanitária e outros. O sistema de
protecção foi usado para fornecer os membros afligidos da diáspora Filipina
com assistência no Egipto, no Japão, na Líbia, na República Árabe da Síria e
no Iémen.
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Na Nova Zelândia, após o terramoto de Christchurch, os jovens se tornaram
líderes naturais das suas comunidades para todos os assuntos relacionados à
resposta e recuperação de desastres. Devido ao seu bom conhecimento do
Inglês, foram mais capazes do que os seus pais e membros idosos dos seus
grupos para comunicar com as autoridades e fornecedores de serviços, bem
como aceder informações e solicitar assistência.

Na Austrália, o Projecto Vermelho do Governo recomendou incluir as crianças
com migrantes e refugiados nas medidas de prontidão para emergências. O
projecto visava promover o voluntariado de emergência em vários eventos
de divulgação e foi concebido para:
 Trabalhar através dos actores de emergência conhecidos e confiáveis;
 Grupos alvo em vez de indivíduos;
 Formar os alunos da escola durante o horário escolar para evitar
quaisquer interrupções nas rotinas diárias.
Em geral, o entusiasmo dos jovens voluntários e as suas conexões com as
minorias marginalizadas foram recursos importantes para que o Governo da
Austrália no trabalho para as comunidades culturalmente e linguisticamente
diversas vis‐à‐vis a informação e medidas de prontidão e resposta.

Grupos locais de imigrantes, associações e representantes
Os migrantes nos seus países de acolhimento geralmente encontram apoio das redes, associações
e outros grupos. Isso envolve a participação nas comunidades étnicas ou locais, grupos de
trabalhadores ou outras associações de pares que podem prestar serviços, tais como: cursos de
idiomas; organizando celebrações tradicionais e encontros sociais; apoio na procura de emprego
ou habitação, no acesso a assistência jurídica (incluindo o pagamento ou a obtenção gratuita) e no
pagamento de contas médicas; e toda uma gama de outros serviços de ajuste. Embora toda essa
assistência possa melhorar em grande medida o bem‐estar dos migrantes nos tempos normais,
essas organizações também têm um papel em tempos de crise.

É dentro destas organizações que os esforços de prontidão e resposta específicos para as
comunidades de migrantes geralmente ocorrem. Eles podem ser essenciais para divulgar
avisos, mensagens e comunicações, ou para adaptar e validar aqueles que são emitidos pelas
autoridades oficiais, através das redes de informação mais ou menos formais (como listas
telefónicas e comunicações porta a porta). Em particular, essas organizações desempenham
um papel fundamental na prestação de informações aos migrantes mais excluídos ‐ aqueles
que não são atendidos por assistência oficial ou que preferem evitar contactos com
funcionários.
Estas organizações também fornecem conhecimentos importantes sobre a composição e o
paradeiro das populações migrantes locais e, portanto, podem ser cruciais para a prontidão
bem‐sucedida e os esforços de evacuação. A compreensão das preferências, necessidades e
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distribuição pode também melhorar a prestação de assistência e recuperação. Além disso, essas
organizações rotineiras desempenham um papel na complementação e no fortalecimento dos
esforços gerais de prontidão, resposta e recuperação, e devem ser consideradas como actores
detentores de recursos que são vitais para a resiliência de toda a comunidade de destino.
Os guardiões, guardas, representantes de migrantes e outros líderes das comunidades de
migrantes também podem desempenhar papéis similares ‐ serviços de corretagem, prestação
de informações e coordenação com os seus grupos.
A comunidade Filipina na Líbia foi mobilizada com sucesso através do sistema
de aliança no início da crise de 2011. Na República Árabe da Síria, no entanto,
o sistema não funcionou bem devido ao alto número de trabalhadores não
documentados estrangeiros Filipinos, que foram amplamente excluídos,
mesmo desses esforços de divulgação baseados na comunidade.
Nos Estados Unidos, seguindo os furacões Katrina e Rita, a Boat People SOS
proporcionou às populações asiáticas afitadas serviços de interpretação para
se comunicar com os trabalhadores da FEMA. A organização pretende
fornecer serviços de ajuste a pessoas Vietnamitas que chegam aos Estados
Unidos; No entanto, também mobilizou redes e uma comunidade de mais de
55 mil Asiáticos na Costa do Golfo para ajudar aqueles que foram afectados
pelos furacões Katrina e Rita.
Vide também o Módulo 2 para um exemplo envolvendo imigrantes Hispânicos
no distrito Pico Union de Los Angeles.
Ao trabalhar com os líderes e grupos migrantes, no entanto, é necessário ter em mente que
eles são a expressão das relações de poder específicas dentro das suas comunidades. Alavancar
essas estruturas significa também aceitar essas relações de poder e o facto de que elas possam
esconder condições de exclusão de indivíduos e minorias dentro do grupo de migrantes.

Comunidades dos nativos e grupos da diáspora
Os migrantes são muitas vezes parte das redes transnacionais complexas que vinculam o seu
local de destino com o seu local de origem, bem como com vários outros locais, incluindo outras
partes do país de acolhimento e países terceiros em que outros migrantes da mesma família,
comunidade ou grupo étnico ou nacional vive e trabalha. O conhecimento, os recursos
financeiros e outros activos são transferidos ao longo dessas redes, representando
frequentemente um elemento‐chave das estratégias de subsistência e bem‐estar dos migrantes
e suas famílias e comunidades.
Em tempos de crise, a assistência através dessas redes pode ser fundamental para apoiar a
capacidade de resiliência e recuperação de migrantes afectados por desastres ou conflitos na sua
área de destino. Parentes distantes ou membros do seu grupo ‐ seja de volta para casa, em
outras áreas do país de acolhimento ou em países terceiros ‐ podem fornecer recursos que
permitam aos destinatários afectados pela crise lidar melhor e se recuperar dos choques.
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Esses esforços de assistência podem ser realizados através de iniciativas individuais e colectivas e
podem ser apoiados através de varias medidas, incluindo:




A melhoria da comunicação entre migrantes e diásporas;
Garantir que os membros da diáspora sejam actualizados sobre a situação e as condições dos
migrantes;
Facilitar a transferência dos recursos financeiros e não financeiros.

Estas medidas podem melhorar o acesso dos migrantes a uma ajuda específica e adequada. Esse apoio
é muitas vezes mais rápido e mais longo do que o fornecido pelas autoridades oficiais, e pode ajudar os
migrantes beneficiários a se recuperar de forma muito mais eficaz.
Os grupos da diáspora e as comunidades de origem também podem defender efectivamente a melhoria
das condições de vida dos migrantes ‐ e para sua inclusão em prontidão de crise, esforços de ajuda e
recuperação ‐ nos seus países de destino.
Embora a maior parte da literatura tenha concentrado no apoio prestado pelos migrantes aos países de
origem afectados pela crise, as evidências mostram que o apoio e as transferências de recursos são
mútuos e também beneficiam os migrantes distantes em tempos difíceis.
A sociedade civil nas Filipinas apoia os cidadãos no exterior através de várias
iniciativas. Uma delas, designada Balabal (que significa "xale" ou "capa"), trabalha
para promover o intercâmbio de informações e recursos entre as comunidades de
origem e migrantes, com base na premissa de que isso pode torná‐los mais
resistentes durante as crises. Ao alavancar esses canais informais, o governo das
Filipinas foi mais capaz de chegar e auxiliar os trabalhadores migrantes presos na
República Árabe da Síria.

A International Diaspora Engagement Alliance está focada em promover o
desenvolvimento de capacidades dos seus membros e das comunidades da diáspora.
Como parte desses esforços, a Aliança está a criar uma plataforma interactiva que
eleva e apoia o trabalho das comunidades da diáspora em todo o mundo. Através do
Mapa da Diáspora, a Aliança irá colectar informações e visualizar a presença e
influência das organizações membros, além de aumentar a exposição e as
oportunidades de networking para os participantes.

Vide www.diasporaalliance.org/about‐the‐map/.

Organizações não-governamentais e da sociedade civil
As organizações não‐governamentais internacionais, regionais, nacionais e locais (ONGs)
podem desempenhar um papel importante na redução da vulnerabilidade dos migrantes
antes, durante e após as emergências. A integração dos migrantes nos esforços de prevenção,
prontidão e resposta é fundamental para alavancar todas as capacidades a todos os níveis de
uma sociedade ou comunidade.
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As organizações que actuam localmente, como as igrejas e as organizações religiosas, os sindicatos de
trabalhadores e os grupos comunitários, seja visando explicitamente a ajudar os migrantes ou abordar
mais amplamente as condições de exclusão dentro de uma determinada comunidade, podem ser vitais
na divulgação de informações e na prestação de serviços (tais como os serviços de saúde, jurídicos, de
emprego e de capacitação) aos migrantes, e especialmente aos mais marginalizados.
Além de complementar o papel das autoridades na prestação de serviços básicos e oportunidades, as
ONGs geralmente actuam como mediadoras nas relações entre os actores de resposta institucional e
migrantes, pois muitas vezes representam as estruturas que os migrantes abordam em vez das
autoridades. Eles também podem dar visibilidade aos problemas dos migrantes e defender sua inclusão
na elaboração de políticas a nível local e nacional.
Todos esses papéis podem ser muito relevantes em situações de crise, onde os actores da sociedade
civil podem ajudar os actores oficiais de emergência a chegar às comunidades de migrantes e a adaptar
os seus esforços para melhor atender as necessidades dos migrantes ou podem actuar directamente
como prestadores de serviços essenciais de alívio e recuperação (tais como assistência de evacuação,
abrigo e distribuição de alimentos e artigos não alimentares).
As ONGs maiores e internacionais também podem ser principais intervenientes, particularmente em
emergências graves. Este é, por exemplo, o caso da Federação Internacional das Sociedades da Cruz
Vermelha e da Crescente Vermelha, bem como das organizações como a Cooperative for Assistance and
Relief Everywhere (CARE) e Save the Children. Este é também o caso das redes das organizações da
sociedade civil: a nível global, a Rede das Sociedades Civis de Migração e Desenvolvimento tem sido
uma iniciativa importante para conectar as organizações da sociedade civil em todo o mundo e
fortalecer a capacidade de trabalhar com os governos e promover políticas para o bem‐estar dos
migrantes. A Rede evoluiu a partir de anos de participação das organizações da sociedade civil no Fórum
Global sobre Migração e Desenvolvimento e foi oficialmente estabelecida em 2014.
Após os incêndios de San Diego de 2003 que afectaram os trabalhadores agrícolas de
baixa renda e, com base em experiências anteriores, o envolvimento das
comunidades de trabalhadores agrícolas nos esforços de prontidão, a coligação Farm
Worker CARE (Colaboração / Comunicação, Advocacia / Acesso, Pesquisa / Recursos,
Empoderamento / Educação) despachou trabalhadores de saúde, forneceu abrigo e
alimentos, e ajudou o consulado Mexicano a imprimir documentos danificados ou
destruídos dos imigrantes. A Coligação é uma iniciativa colaborativa entre
organizações governamentais e comunitárias na área de San Diego que ajuda na
identificação das necessidades de saúde e serviços sociais dos trabalhadores
agrícolas.

O papel das ONGs foi fundamental no alcance, salvamento e evacuação de
migrantes encalhados na crise do Líbano. A Caritas Líbano e várias Sociedades
nacionais da Cruz Vermelha e da Crescente Vermelha entraram junto com as
principais organizações internacionais para fornecerem milhares de
migrantes com documentação e permitir que mudassem para fora do país.
Além disso, apoiaram o registo e a assistência em pontos de recepção e locais
de trânsito em países terceiros (como Chipre).
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Após os terramotos de Canterbury na Nova Zelândia, a comunidade
tradicional e as redes tribais se mobilizaram rapidamente para ajudar as
pessoas afitadas. Maraes (edifícios e estruturas sociais e religiosas
tradicionais maraes) foram transformados em centros para a prestação de
assistência de socorro e abrigo. Os grupos de migrantes e refugiados foram
incluídos na resposta de emergência através de actividades realizadas nas
maraes.
Durante a crise da Costa do Marfim, as igrejas ofereceram espaço aos
deslocados e um refúgio seguro para as vítimas da violência racial.

Sector Privado
Empregadores e agências de recrutamento
A maioria dos migrantes em todo o mundo circula para trabalhar. Os empregadores e as agências de
recrutamento podem, portanto, ser actores chave na redução da sua vulnerabilidade. Muitas vezes,
eles são capazes de serem localizados e comunicar com os trabalhadores migrantes em tempos de
emergência e podem alcançar pessoas que não podem ser contactadas de outra forma. Além disso, os
esforços de prontidão no local de trabalho liderados pelos empregadores são fundamentais para incluir
os trabalhadores migrantes e suas famílias nos esforços de resposta (incluindo evacuação, abrigo e
assistência).
O comportamento não ético dos empregadores e agências de recrutamento, incluindo abuso e
exploração de migrantes, é frequentemente um factor principal na vulnerabilidade dos migrantes. A
preocupação dos empregadores e agências de recrutamento sobre os migrantes que podem deixar e
quebrar o contrato e que isso pode causar‐lhes uma perda económica pode empurrá‐los a reter
documentação ou salários. Eles também podem recusar aos migrantes o direito de fugir do país, o que
pode deixá‐los em situações precárias, impedi‐los de deixar a área afitada e de fazê‐los recorrer ao
crédito para sobreviver ou pagar pelo seu regresso a casa. Ao permitir que os trabalhadores migrantes
saiam, reduzindo as suas condições de isolamento e facilitando o acesso a documentos e salários, os
empregadores podem aumentar consideravelmente a capacidade dos migrantes para evitar ou
enfrentar os impactos das emergências.
Os esforços dos empregadores precisam alcançar os trabalhadores mais vulneráveis. Embora muitas
empresas tenham sistemas para evacuar pessoal de alto nível, muitas vezes não existem padrões de
práticas para funcionários de níveis mais baixos. A planificação de emergências e a prestação de
assistência podem ser um problema especialmente para empregadores menores e informais, que não
empregam um número bastante grande de migrantes que acreditam que justificariam esforços de
prontidão e resposta. No entanto, a consideração dos migrantes no plano de contingências para
empresas que empregam um grande número de trabalhadores migrantes é fundamental para a sua
continuidade e recuperação.
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Durante o conflito de 2011 na Líbia, que viu 200 mil trabalhadores estrangeiros
de várias nacionalidades apanhados na crise, a Shell procurou garantir que os
trabalhadores internacionalmente implantados de todos os níveis fossem
efectivamente evacuados do país. A Hyundai Engineering Co. e a Doosan Heavy
Industry and Construction Co., que empregavam cidadãos coreanos e um grande
número de trabalhadores de outras nacionalidades apresentaram planos
detalhados para evacuar todos os trabalhadores do país. A LBS Recruitment
Solutions Corp., uma empresa de recrutamento de trabalhadores migrantes,
elaborou uma plataforma de rastreamento e outras ferramentas de divulgação
para contactar os trabalhadores que empregou e coordenar sua evacuação.
Também apoiou a reafectação segura e atempada de trabalhadores dispostos a
assumir futuros empregos no exterior.

Uma empresa Chinesa que opera na Líbia emitiu salários não remunerados
para os seus trabalhadores de Bangladesh directamente ao Bureau of
Manpower, Employment and Training do Governo do Bangladesh.

O Governo de Cingapura reconheceu que os empregadores precisam de
formação para entender os seus papéis e responsabilidades ao contratar
trabalhadores migrantes. O Ministério do Trabalho e os centros de formação
credenciados conduzem o Programa de Orientação do Empregador, um curso
obrigatório de três horas para empregadores de trabalhadores domésticos. O
objectivo do programa é proporcionar aos empregadores uma compreensão
do seu papel e responsabilidades, a capacidade básica de desenvolver e
manter um relacionamento de trabalho produtivo com os seus funcionários
e uma compreensão básica de questões legais e directrizes relacionadas ao
emprego de trabalhadores domésticos estrangeiros.

Outros actores do sector privado
As empresas de transporte e os operadores turísticos podem desempenhar um papel importante
na facilitação das evacuações. As companhias aéreas e de transporte marítimo, bem como os
serviços públicos e privados de transportes terrestres, são fundamentais para facilitar o
movimento das pessoas fora das áreas afectadas por conflitos e desastres e podem reduzir as
barreiras económicas e documentais à evacuação, fornecendo condições especiais de serviço em
tempos de crise. Os operadores turísticos também são actores importantes em campanhas de
prontidão e consciencialização voltadas para turistas, e muitas vezes representam uma valiosa
fonte de informações sobre a presença e o paradeiro de turistas num determinado país.

107

MÓDULO

3

INTEGRATING MIGRANTS IN EMERGENCY PREPAREDNESS, RESPONSE
AND RECOVERY IN THEIR HOST COUNTRIES: TRAINING MANUAL

Quando a crise na Líbia acendeu, o Governo da Tailândia fretou directamente
navios e voos para permitir que os cidadãos Tailandeses saíssem do país.
Da mesma forma, em 2004, os governos da França, da Alemanha e do Reino
Unido fretaram voos para evacuar seus turistas nacionais das áreas afectadas
pelo Tsunami do Oceano Índico.
As empresas de telecomunicações podem ajudar os migrantes a entrar em contacto com as
autoridades dos países de acolhimento e de origem e a se comunicarem com as suas próprias
famílias e comunidades. Isso pode ser essencial não só para o seu bem‐estar, mas também na
planificação de esforços de resgate e evacuação ou prestação de assistência. Esses serviços
podem ser apoiados como parte dos esforços mais abrangentes para restabelecer as
comunicações em locais afectados pela emergência.
Durante o conflito de 2011 na Líbia, a Qatar Telecom distribuiu cartões SIM
pré‐pagos e vouchers de chamadas para pessoas que fugiram do país e
buscam refúgio na vizinha Tunísia, incluindo muitos cidadãos Bengali,
Nigerianos, Paquistaneses, Somalis e Sudaneses a procura de segurança.
Os meios de comunicação desempenham um papel fundamental na circulação de
informações. No entanto, para alcançar as comunidades de migrantes, pode ser necessário
que a entidade de gestão de emergências coordene os esforços com os meios de comunicação
dos países de origem dos migrantes ou com os organismos de radiodifusão baseados na
comunidade, que podem ser contactados por migrantes para obter informações. Tais actores
também são importantes para traduzir e adaptar avisos e comunicações.
Durante os incêndios de San Diego de 2007, o uso de canais convencionais
permitiu que a cobertura em alta qualidade do desastre fosse acessível para
falantes de línguas não nativas.

Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, as informações traduzidas
para o Vietnamita foram transmitidas através de uma estação Vietnamita
baseada na comunidade local.
Um papel específico é desempenhado pelas redes sociais, que são cada vez mais importantes
para a comunicação durante as emergências. Por exemplo, o Google Person Finder ou o
Facebook Safety Check podem ser usados para ajudar a localizar pessoas em emergências.
Outros exemplos de áreas de trabalho em que as empresas de alta tecnologia podem
efectivamente reduzir as vulnerabilidades dos migrantes incluem rastreamento e

108

MÓDULO 3:
RELEVANT FRAMEWORKS, ACTORS AND INSTITUTIONS

mapeamento da população, armazenamento electrónico de documentação, disseminação
direccionada de informações e assim por diante.
As companhias de seguros podem desempenhar um papel específico na transferência de riscos
ligados ao envolvimento dos migrantes em emergências. Os regimes de seguro podem ser
subscritos pelos trabalhadores, através dos seus empregadores ou agências de recrutamento
para cobrir as perdas e despesas relacionadas com a incapacidade dos migrantes para o
trabalho, evacuação e repatriamento. Essa cobertura também pode significar que os
empregadores ou agências de recrutamento têm maior probabilidade de colaborar com as
autoridades de gestão das crises e, como resultado, não são criadas barreiras adicionais ao
movimento de migrantes.

MÓDULO

Tradutores, intérpretes e mediadores culturais representam um grupo de profissionais que
são fundamentais para se comunicar com os grupos de migrantes. Eles desempenham um
papel fundamental antes, durante e após emergências na tradução e adaptação de materiais
de consciencialização, avisos e comunicações e facilitam a prestação de serviços (tais como
assistência de evacuação, cuidados de saúde, assistência psicossocial e assistência judiciária).

3

Académicos e pesquisadores
Os académicos e a comunidade de pesquisa podem ter conhecimento relevante para prevenir,
preparar e responder a emergências, incluindo estudos sobre distribuição de migrantes,
motoristas de emergências, condições de vulnerabilidade dos migrantes, práticas relevantes
para os diferentes actores e lições aprendidas nos esforços anteriores. A pesquisa que pode
ser particularmente adequada a este trabalho inclui literatura relacionada à redução de riscos
de desastres, gestão de desastres, ajuda humanitária, ciência política, psicologia, migração,
etnografia, urbanização e sociologia.
Adicionalmente, os actores de pesquisa podem ajudar a monitorar e avaliar as práticas e a
melhorar a compreensão sobre como é que os esforços de prevenção, prontidão e resposta
foram bem‐sucedidos e como podem ser melhorados.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
 Os migrantes ‐ tanto como indivíduos, como grupos ‐ são os principais
intervenientes em emergências. Juntamente com as organizações
comunitárias e da sociedade civil, muitas vezes fornecem assistência
mais efectiva e direccionada.
 Diferentes actores do sector privado precisam estar envolvidos nos
esforços de gestão de emergências ‐ tanto aqueles que têm contactos
directos com migrantes (tais como empregadores) e aqueles cujo
acesso aos serviços de emergências pode ser vital (tais como
operadores turísticos e empresas de transportes e telecomunicações).
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TEMA 5: ESTABELECIMENTO DE MECANISMOS
PARA A COLABORAÇÃO COM
OUTROS ACTORES
A coordenação com todos os actores que podem aceder e auxiliar os migrantes pode ajudar as
autoridades a prestar assistência de emergência, resposta e recuperação mais efectiva. Todos os
mecanismos relevantes podem ser configurados antes de uma emergência. De facto, a identificação e
desenvolvimento de relações com esses actores antes de uma emergência, como parte dos esforços de
prontidão, pode resultar numa colaboração muito mais efectiva em momentos de necessidade.
A criação de mecanismos de coordenação com os intervenientes relevantes (incluindo os actores que
não sejam de emergência) pode ser muito útil para vários aspectos da prontidão, resposta e
recuperação de emergências ‐ e especialmente para os aspectos que não são tradicionalmente
abrangidos pelas instituições de gestão de emergências. No entanto, deve notar‐se que os actores
envolvidos e o seu nível de engajamento podem variar de acordo com o tipo e gravidade da crise que é
realmente enfrentada. Se forem considerados diferentes cenários como parte do plano de emergência,
talvez seja necessário ter em mente que os intervenientes relevantes podem ser diferentes.

O número e a identificação de migrantes
Os órgãos consulares, os ministérios de trabalho e dos assuntos externos, os departamentos que lidam
com cidadãos nacionais do exterior, as empresas de recrutamento, as empresas de remessa e outros
actores podem fornecer várias informações sobre o número, as características e o paradeiro dos
migrantes. Esta informação é vital para fins de prontidão e resposta para orientar e prestar assistência
eficaz e, em particular, garantir que os migrantes não registados ou não documentados sejam levados
em consideração.
Estes actores também desempenham um papel na identificação e localização de migrantes em
situações de emergência. É particularmente importante trabalhar directamente com as autoridades do
país de origem ao emitir ou renovar documentos de identidade e de viagem, incluindo para evacuações
internacionais, e para identificar e repatriar restos mortais.

Facilitação das comunicações com as famílias dos países de origem
O estabelecimento de canais de comunicação directa entre migrantes e famílias dos países de origem,
ou pelo menos mecanismos para a partilha de informações sobre o estatuto dos migrantes, é essencial
para o bem‐estar dos migrantes e seus parentes. Embora muitos migrantes afectados pela crise tenham
seus próprios recursos para entrar em contacto directo com os seus parentes (através das redes sociais
e aplicativos de mensagens instantâneas), em alguns casos, pode ser necessário estabelecer sistemas
de comunicação dedicados ou bancos de dados centralizados para a colecta e partilha de informações
essenciais sobre migrantes nas áreas afectadas.
A colaboração com as autoridades do país de origem (e as suas homólogas no governo do país de
acolhimento ‐ tipicamente o ministro dos Negócios Estrangeiros) pode ser essencial para este fim, pois
é provável que sejam responsáveis pela disseminação de informações relevantes para as famílias dos
migrantes e público em geral nos países de origem. No entanto, outros actores, como empregadores,
empresas de telecomunicações ou a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e da
Crescente Vermelha, podem também realizar trabalhos relevantes através dos seus serviços de
reunificação familiar.
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Facilitação de evacuações internacionais
As autoridades e os militares do país de origem e de terceiros países, operadores turísticos,
organizações internacionais e companhias aéreas e companhias de navegação, estarão
envolvidos nos esforços para evacuar pessoas para fora dos países afectados pela emergência.
A colaboração com estes actores para emitir documentação, fornecer opções de transporte
acessíveis e desembarque pode ajudar a garantir que os migrantes possam sair do país de
forma segura e atempada.
Para evitar que os migrantes sejam presos nas áreas de risco, pode também ser necessária a
coordenação com os países vizinhos ou com países terceiros aos quais os migrantes podem ser
evacuados, para garantir que as fronteiras permaneçam abertas e que esses países aceitem o
ingresso de pessoas, incluindo pessoas com documentação temporária de viagem.
Quando o Tsunami de 2004 atingiu as costas ao redor do Oceano Índico, cerca
de 10 mil turistas Britânicos ficaram na região, 40% dos quais eram viajantes
independentes. Embora a maioria dos turistas que estivessem de férias
pudesse retornar para o país de origem em voos fretados pelos seus
operadores turísticos ‐ uma obrigação dos operadores turísticos Britânicos
cujos clientes enfrentam emergências ‐ os viajantes independentes
retornaram de maneira autónoma ou em voos fretados pelo Reino Unido ou
por outros países da UE, incluindo a França e Alemanha.

Facilitação da prestação de assistência externa nas áreas afectadas
Vários actores podem estar directamente envolvidos em respostas locais para emergências
através de esforços tão diversos como a angariação de fundos, fornecimento e distribuição de
artigos (tais como tendas, medicamentos ou outros artigos de socorro), implantação de
pessoal e assim por diante. Tais actores podem incluir organizações internacionais, bem como
ONGs e actores governamentais e não‐governamentais dos países de origem dos migrantes e
grupos da diáspora.
A coordenação com esses actores, que provavelmente acontece através dos seus representantes
locais (como funcionários consulares ou líderes migrantes), é fundamental para combinar a sua
assistência com as capacidades e necessidades existentes no terreno. A coordenação também
pode ser necessária com outros actores governamentais do país de acolhimento que possam ser
responsáveis por garantir que os actores externos tenham o estatuto e capacidade de acesso e
operação nas áreas afectadas e que os bens e recursos que contribuem possam entrar facilmente
e transferidos dentro do país e entregue às comunidades pretendidas em tempo útil.

Os migrantes Chineses afectados pelo terramoto de 2012 na região de Emilia‐
Romagna da Itália receberam alimentos, dinheiro, produtos de higiene e
outros artigos através do canal de assistência oficial do governo, enquanto os
migrantes de Moldavos foram assistidos através da sua diáspora na Itália e
em outros países da UE.
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Após o furacão Katrina, a diáspora Vietnamita em outras partes dos Estados
Unidos estava interessada em ajudar as áreas afectadas, particularmente
porque eles descobriram que muitos migrantes Vietnamitas tinham sido
afectados. No entanto, uma coordenação fraca e directrizes pouco claras
limitaram as opções disponíveis para potenciais contribuintes, resultando na
falta de apoio, bem como sentimentos de frustração sobre as oportunidades
perdidas.
Após os terramotos de Canterbury em Christchurch, na Nova Zelândia, as
associações étnicas agiram para apoiar as pessoas afectadas dos grupos
minoritários. Essas associações tinham sistemas de apoio muito eficazes a
operar em toda a cidade para as suas comunidades, bem como em todo o
país através de grupos associados.
Após o Tsunami no Oceano Índico, os serviços estrangeiros do Reino Unido
contactou a Cruz Vermelha Britânica e a Federação Internacional das
Sociedades da Cruz Vermelha e da Crescente Vermelha para solicitar apoio
para os cidadãos Britânicos afectados. Apesar da falta de coordenação com o
Governo como parte da planificação antes do evento, a resposta dos serviços
externos incluiu a criação de:
 Uma linha directa de informações para oferecer conselhos a pessoas
afectadas pelo Tsunami;
 Uma equipa de médicos e psicólogos, que viajou para a Tailândia e visitou
os sobreviventes Britânicos nos hospitais, e forneceu apoio psicológico a
eles e suas famílias;
 Um serviço de boas‐vindas (operado por voluntários) para acolher os
repatriados;
 Uma rede de apoio para auxiliar os cidadãos afectados após o seu
regresso através da provisão de informações.

Levantamento de actores e mapeamento de activos

A identificação dos actores relevantes e os recursos disponíveis que têm podem ser uma medida
fundamental na construção de mecanismos de coordenação que evitem a duplicação de esforços e que
alavanquem todas as capacidades existentes em situações de emergência. Todos os actores destacados
nas secções acima podem contribuir para os esforços de gestão de emergência. A criação de inventários
que incluam seus detalhes de contacto (especialmente dos indivíduos responsáveis pela prestação dos
serviços que são relevantes em emergências), bem como os recursos, habilidades, serviços e materiais
organizacionais que podem contribuir, é um elemento crucial do plano de contingência.
É também importante entender se estas direcções já são existentes, porque podem ter sido
desenvolvidos como parte dos exercícios dos planos passados de contingência ou porque podem existir
temas específicos compilados por actores (por exemplo, uma direcção do Ministério dos Negócios
Estrangeiros representantes de países estrangeiros, como funcionários de consulados e embaixadas).
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Em qualquer caso, a compilação dos detalhes adicionais (por exemplo, números de contacto
de emergência ou capacidade dos actores relevantes para chegar aos grupos de migrantes)
pode ser necessária para integrar as direcções existentes relevantes para o contexto dos
esforços específicos de gestão de emergência dos migrantes.
Outros actores específicos, como empresas e empregadores, prisões, hospitais e escolas, também
tendem a desempenhar um papel particularmente activo nos esforços de prontidão e resposta.
Eles geralmente estabelecem mecanismos específicos de planificação e coordenação de
emergência e evacuação dentro do sistema mais amplo de gestão de emergência. A identificação
dos actores que são especialmente relevantes para a comunidade de migrantes (por exemplo,
empregadores e empresas com um grande número de trabalhadores migrantes e escolas com um
grande número de estudantes migrantes) pode constituir uma forma importante de definir
prioridades dessas intervenções.

Actores de nível comunitário
A identificação das organizações e actores que trabalham com e dentro dos diferentes grupos
de migrantes, e dos e recursos serviços que prestam provavelmente poderão contribuir com
emergências e, é um elemento‐chave da prontidão e resposta adaptadas. Os actores
relevantes incluem:








Organizações da sociedade civil;
Centros comunitários, associações dos nativos e centros sociais, culturais e recreativos;
Cozinhas e restaurantes comunitárias;
Fornecedores dos cuidados de saúde;
Igrejas, mesquitas, templos e outros centros religiosos;
Pontos de internet e telefone;
Empresas de transferência de remessas.

Adicionalmente, pode ser necessário identificar se os diferentes grupos de migrantes têm os
seus próprios sistemas baseados em grupos para:





Aceder e circular informações com outros membros do seu grupo;
Coordenar respostas e evacuações;
Fornecer aos recém‐chegados serviços de ajuste;
Activar mecanismos de ajuda mútua e solidariedade para as pessoas necessitadas.

A compreensão do funcionamento desses sistemas e a identificação dos pontos de entrada
correctos para alavancá‐los pode ajudar a tomar medidas efectivos em situações de
emergência. Isso pode incluir a identificação de representantes de migrantes, líderes,
guardiões e guardas, que podem desempenhar papéis fundamentais na liderança ou
coordenação de todas as acções acima mencionadas.
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O presente pacote de formação inclui um formulário e uma matriz que podem
ser usadas para desenvolver um directório dos actores locais relevantes
("M3_community organization stocktaking" e "M3_community organization
matrix"). O pacote também inclui um exemplo de formulário pré‐compilado
("M3_example Minnesota"). Recomenda‐se que o formulário seja usado como
modelo / lista de verificação para identificar pelo menos dois pontos de contacto
dentro de cada organização ou sistema. Também é importante compreender o
mandato ou o objectivo da organização, quais grupos de migrantes abrange e
quais serviços podem realmente prestar.

Adicionalmente, o formulário "M3_example Minnesota" inclui algumas
secções mais detalhadas, caso as organizações identificadas possam
desempenhar um papel específico nos esforços específicos de prontidão e
resposta (por exemplo, se possuem canais específicos de comunicação
abertos com os seus beneficiários ou se podem prestar serviços específicos
de socorro aos beneficiários com).

Intérpretes, tradutores e mediadores culturais
A identificação de profissionais e não profissionais que podem ajudar a traduzir, adaptar e
validar avisos, comunicações e documentos é fundamental para divulgar informações de
forma oportuna e eficaz. Eles também podem ser implantados no campo para apoiar a
prestação directa de serviços (incluindo, por exemplo, fornecendo assistência de evacuação,
assistência médica e apoio psicossocial) e ajudar a colmatar falhas nas línguas, que são uma
das principais barreiras que os estrangeiros enfrentam em situações de emergência no
exterior. Além disso, a sua presença é particularmente importante sempre que os funcionários
estrangeiros, tais como equipas internacionais de busca e resgate, participam nos esforços de
socorro.
A criação de um directório das empresas, organizações e indivíduos que podem suportar essas
funções e que estão dispostos a participar nos esforços de prontidão, resposta e recuperação
podem ajudar a rapidamente aceder os recursos correctos quando são necessários. Os atores
relevantes incluem:
 Intérpretes e tradutores profissionais, empresas para quem trabalham e suas
organizações;
 Pessoal de resposta de emergência bilingue e voluntários formados, especialmente
aqueles com os mesmos antecedentes culturais que os migrantes;
 Membros da comunidade de migrantes que falam a língua local, incluindo líderes e
representantes de grupos e organizações;
 Membros do corpo consular dos países de origem dos migrantes;
 Mediadores culturais profissionais;
 Pessoal e voluntários dos actores de gestão de emergências que receberam formação
em mediação cultural.
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O pacote inclui um formulário e uma matriz que podem ser usados para criar
um directório dos recursos disponíveis para tradução, interpretação e
mediação cultural ("M3_translators stocktaking" e "M3_translators matrix").
Recomenda‐se que sejam utilizados para a colecta de informações sobre os
indivíduos e organizações relevantes, incluindo seus contactos, quais idiomas
podem ajudar e quais serviços estão dispostos a prestar antes, durante e após
das emergências.
A formação ou informação desses grupos sobre a terminologia e cenários de
gestão de emergências pode ajudar a trabalhar de forma mais efectiva em
tempos de emergência.
A Iniciativa de Interpretação de Emergências e Desastres foi criada na Turquia
após os terramotos de Marmara de 1999. Antes disso, a interpretação em
tempos de emergência na Turquia era prestada apenas em ad hoc
(principalmente em sites de deslocamento) por qualquer pessoa competente
nas línguas necessárias. No final dos terramotos de 1999, no entanto, a
Turquia reconheceu a presença de um grande número de estrangeiros,
incluindo muitas equipas estrangeiras de busca e salvamento que vieram para
a Turquia para prestar assistência. Como consequência, os tradutores e
intérpretes profissionais lançaram um programa de formação em colaboração
com a Defesa Civil Turca (Turkish Civil Defencee) a Associação dos Tradutores
Turcos. A Iniciativa tem actuado desde 2000, e cerca de 300 pessoas
receberam 100 horas de formação básica. A formação visa capacitar os
formandos a agir durante os desastres se houver necessidade de serviços de
tradução ou interpretação. A Iniciativa é apoiada através da colaboração de
uma ONG, uma instituição estadual e uma universidade, e resultou na
realização de vários estudos sobre o estabelecimento, uso e benefícios dos
serviços de interpretação em emergências e desastres.

Meios de comunicação
Os migrantes frequentemente recorrem aos seus próprios canais de informação para aceder
ou validar informações em emergências, incluindo através de actores institucionais e meios
de comunicação dos seus países de origem ou terceiros, bem como mecanismos baseados na
comunidade.
Durante o furacão Sandy, os imigrantes de Bangladesh que vivem em Nova
Iorque usaram fontes de notícias dos seus países de origem. O operador de
Bangla Patrika, um sítio que agrega jornais de Bangladesh, informou que
recebeu chamadas de pessoas de Bangladesh que viviam nos Estados Unidos
que procuravam os seus conselhos. Cerca de 150 mil cidadãos de Bangladesh
viviam nas áreas de Nova Iorque e Nova Jersey, que foram severamente
inundadas e danificadas pelo furacão.
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A identificação dos canais que os vários grupos de migrantes realmente usam para se
comunicar, como funcionam e como podem ser alavancados durante as emergências é crucial
para alcançar os seus públicos para a divulgação de informações de consciencialização, avisos
prévios e comunicações de emergência. Esses canais incluem:
 Representantes do corpo consular local;
 Estações de televisão e rádio dos países de origem dos migrantes, ou de outros países
que falam a sua língua;
 Estações de rádio locais, incluindo estações de rádio na Internet;
 Sistemas locais (como alto‐falantes ou sirenes);
 Locais físicos (como centros comunitários, igrejas ou outros centros religiosos);
 Representantes e líderes comunitários, guardiões e guardas;
 Perfis e sítios das principais redes sociais;
 Sistemas de comunicação porta a porta e cadeias telefónicas.
Deve ser notado que esses actores e canais provavelmente desempenharão um papel na
circulação de informações em situações de emergência, independentemente do envolvimento
real nos mecanismos de coordenação. É fundamental garantir que a coordenação realmente
tenha lugar não só para fornecer comunicações direccionadas de forma mais eficaz, mas
também para divulgar avisos e informações consistentes que não prejudiquem a confiança das
pessoas nas instituições mandatadas.

Mecanismos de coordenação
Existem várias formas de integração dos actores externos nos trabalhos de prontidão, resposta
e recuperação de emergências ‐ mais ou menos formais e mais ou menos adaptadas para
coordenar com os actores específicos. Algumas das opções mais relevantes estão descritas nas
secções abaixo.

Planos e estruturas de prontidão e resposta
A identificação dos actores relevantes, atribuição de responsabilidades e coordenação das
suas respostas é um elemento‐chave da planificação de prontidão. Os planos de contingência,
evacuação e comunicação de emergência representam uma opção chave para alavancar as
capacidades dos intervenientes específicos.
Em 2007, os incêndios na Califórnia engoliram 368.316 acres e destruíram
1.751 casas e empresas no condado de San Diego. O desastre teve um
impacto devastador e a longo prazo sobre os meios de subsistência dos
trabalhadores agrícolas migrantes. A Coligação CARE dos Trabalhador
Agrícolas testemunhou a natureza exclusiva sobre como a informação de
emergência foi divulgada e os serviços de assistência prestados e
comprometidos com a criação de um plano de emergência específico para
esta comunidade.
Foi criado e partilhado um plano de prontidão entre as agências da Coligação,
em coordenação com as autoridades, administrações locais e outros actores
que trabalham em prontidão e resposta de emergência.
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A coordenação pode ser realizada através da inclusão das organizações comunitárias e seus
pontos focais, postos consulares e líderes migrantes na estrutura de comando delineada no
plano e através do registo das suas responsabilidades como parte dos esforços globais de
resposta. Os planos de comunicação de emergência podem identificar os meios de
comunicação específicos e canais de comunicação através dos quais as mensagens podem ser
disseminadas em paralelo com as que estão melhor estabelecidas (tais como os mídia
convencionais). Eles também podem fazer provisões para incluir a interpretação e tradução das
mensagens e providenciar o envolvimento dos profissionais relevantes.

Memorandos de entendimento e contratos de serviços
A criação de memorandos de entendimento, procedimentos operacionais padrão e acordos de
prestação de serviços entre as autoridades de gestão de emergências e outros actores
relevantes podem ajudar a mobilizar recursos e capacidades de forma efectiva e atempada em
situações de emergência. Tais acordos podem ajudar a melhorar o entendimento mútuo entre
as instituições relevantes e a identificar potenciais questões burocráticas e operacionais,
resolvendo‐as com bastante antecedência de uma situação de emergência ‐ ou, pelo menos,
criando uma base menos controversa e problemática para a prestação dos serviços durante
uma crise.
Os fornecedores de serviços que podem ser particularmente relevantes para este fim incluem:
 Empresas de transportes (locais e de longo curso);
 Empresas de telecomunicações;
 Prestadores dos cuidados de saúde;
 Empresas de interpretação e tradução;
 Os meios de comunicação de massas.
O pacote de formação inclui um modelo para um memorando de
entendimento entre uma agência de gestão de emergências e uma
organização internacional ("M3_MoU example"). Abrange aspectos como:








Princípios gerais;
Intercâmbio de informações;
Acção conjunta;
Áreas de cooperação;
Confidencialidade;
Propriedade intelectual;
Resolução de conflitos.
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Mecanismos de referência
A criação de sistemas de referência pode ser útil para garantir que os migrantes afectados,
especialmente aqueles com necessidades específicas, possam ser auxiliados por profissionais e
prestadores de serviços dedicados. Estes sistemas são particularmente eficazes para
complementar a assistência prestada pelos actores da gestão de emergências quando não
possuem capacidades especializadas. Estes casos podem incluir:










Bem‐estar infantil;
Cuidados aos idosos;
Cuidados de saúde mental;
Assistência jurídica em questões de migração;
Mediação cultural;
Interpretação e tradução;
Questões específicas para os requerentes de asilo e os refugiados;
Vítimas do tráfico.

Os sistemas de referência também devem apoiar as actividades reais, permitindo que as
pessoas façam compromissos com os profissionais relevantes, facilitando a transferência da
pessoa referida para o local relevante, fornecendo informações sobre os custos e
acompanhando a pessoa após a referência.

Acordos bilaterais, multilaterais e regionais
A coordenação e a cooperação entre os actores governamentais provavelmente serão
definidas através de estruturas bilaterais, multilaterais ou regionais, que poderão ser
desenvolvidas e acordadas pelas instituições dentro dos governos que não são directamente
afectadas nas respostas de emergências, especialmente em questões como a gestão das
fronteiras e imigração.
Contudo, os mecanismos de cooperação transfronteiriça em matéria de prontidão e resposta
a emergências, incluindo a planificação e as simulações conjuntas de contingência, podem ser
desenvolvidos directamente pelos actores da gestão de emergências e seus homólogos dos
outros países.
Da mesma forma, eles podem fazer parte dos acordos de coordenação entre o governo do
país de acolhimento e as missões diplomáticas residentes.

Instruções e recomendações
Quando não existem acordos formais para a coordenação, podem ser emitidas instruções de
emergência ou unilaterais pela autoridade de gestão de emergências para ajudar a garantir que os
esforços de outros actores se alinhem e contribuam para o trabalho do sistema de resposta local.
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O Chile desenvolveu recentemente um manual de prontidão e resposta de
emergência direccionado aos estrangeiros no seu território. O manual
apresenta varias medidas que as embaixadas e consulados são
recomendados, incluindo:
 Manter um registo actualizado dos seus cidadãos que vivem no Chile,
com dados pessoais, endereços e números de telefone no Chile e na sua
terra natal;
 Ampla orientação aos visitantes e residentes da sua nacionalidade,
incluindo promoção do manual entre visitantes e residentes;
 Promoção de actividades de construção de comunidades entre os seus
cidadãos que vivem nas mesmas áreas;
 Promoção da segurança e protecção dos seus cidadãos residentes
no Chile;
 Selecção atempada de lugares seguros para localizar abrigos de
evacuação nos bairros em que vive ou permanece maior parte
dos seus cidadãos (como clubes desportivos);
 Formação e preparação dos seus cidadãos para que possam
trabalhar com os primeiros candidatos no caso de uma
emergência que afecte a sua comunidade;
 Formação do pessoal para actuar como vínculos entre os seus
cidadãos e suas famílias no país de origem, para suportar as
crescentes necessidades de informação após uma emergência;
 Nomeação de pontos focais para estabelecer ligação com o
Ministério dos Negócios Estrangeiros do Chile.

Grupos de trabalho e mecanismos consultivos

A consulta com as várias componentes de uma comunidade em risco ou afectada é fundamental
para estabelecer esforços inclusivos de gestão de emergências. Muitas vezes, é responsabilidade
das agências de gestão de emergências obrigatórias para garantir que existam fóruns onde todos
os grupos dentro da sociedade local (incluindo migrantes e comunidades de acolhimento)
possam expressar as suas preocupações e destacar as suas necessidades e prioridades.
Embora possa não ser fácil estabelecer esses processos durante emergências, os participantes
(tais como os membros da comunidade e migrantes) podem fornecer contribuições úteis para o
trabalho de prevenção, prontidão e recuperação. Ao melhorar a transparência dos processos de
tomada de decisão, os participantes podem também aumentar a credibilidade dos actores de
resposta de emergência e os níveis de satisfação pública com o seu trabalho.
Deve ser prestada especial atenção para garantir que, além dos líderes e representantes
reconhecidos dos migrantes, os grupos potencialmente marginalizados também tenham voz. Isso
pode incluir a promoção da participação de grupos que não possuem estrutura de coordenação
ou liderança reconhecida, por exemplo, através da criação de fóruns dedicados.
Uma descrição mais detalhada dessas actividades consta no Módulo 5.
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PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
 Existem vários mecanismos para envolver e coordenar com os
diferentes actores relevantes.
 Seja formal ou informal, esses mecanismos podem ser alavancados
para complementar as capacidades dos actores para emergências e
fornecer serviços mais eficazes, oportunos e adequados.
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SESSÃO 3: IDENTIFICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
DE INTERVENIENTES
Metodologia: Metaprocess
O Metaprocesso permite aos alunos reflectir individualmente sobre um

tema e partilhar ideias em grupos e alcançar um compromisso. O
processo ajuda o grupo a alcançar um consenso partilhado e permite
que todos contribuam e adoptem as ideias a serem geradas.
3
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Objectivo de aprendizagem da sessão

No final desta sessão, os participantes devem ser capazes de:
 Identificar os intervenientes que devem estar envolvidos nos esforços para
atender às necessidades dos migrantes antes, durante e após as
emergências e as opções disponíveis para se envolver e coordenar com eles;
 Descrever os quadros legais e os mandatos institucionais do seu
trabalho com os imigrantes.

Principais temas
1. Diversidade de actores a nível local (ONGs, grupos de migrantes, sector privado),
nível nacional (vários ministérios) e nível internacional (governos estrangeiros,
organizações internacionais).
2. Necessidade da inclusão de todos os actores através de
várias opções de coordenação.
3. Quadro legal aplicável ao país em que a formação se realiza.
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Criação do espaço e do material da formação
 Para a etapa 1 da Actividade 1, os participantes podem ficar nos seus
lugares
Para etapa 2, podem sentar‐se em redor de uma mesa. O resto da
sessão ocorre em plenário.
 Papel maior ou papel para anotações, tamanho A5.
 Versões electrónicas de:







“M3_community organization matrix”;
“M3_community organization stocktaking”;
“M3_example Minnesota”;
“M3_translators stocktaking”;
“M3_translators matrix”;
Apresentação em PowerPoint elaborada pelo pessoal da OIM ou
pelos participantes para apresentar o quadro legal e institucional do
país.

Organização das actividades
Actividade 1: Metaprocesso para diferentes intervenientes
envolvidos no atendimento das necessidades dos migrantes antes,
durante e após emergências (45 minutos)
1. Explique que você vai organizar um metaprocesso para ajudar
aos participantes a identificar os diferentes intervenientes que
devem estar envolvidas nos esforços para atender às
necessidades dos migrantes antes, durante e após as
emergências.
2. Distribua quatro grandes papéis ou cartões para cada
participante.
3. Explique que o metaprocesso consiste em três etapas (veja a
ilustração abaixo):
 Etapa 1: reflexão individual (5 minutos)
Individualmente,
os
participantes
identificam
quatro
intervenientes que devem estar envolvidas nos esforços para
atender às necessidades dos migrantes antes, durante e após as
emergências. Peça aos participantes que sejam específicos nas
suas respostas, nomeando intervenientes reais, e não grupos de
intervenientes (por exemplo, "Agência nacional de gestão de
calamidades" em vez de "sistema de resposta de emergências",
"consulado / embaixada" em vez de "país de origem"). Os
participantes escrevem o nome de cada interveniente num cartão
diferente.
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Etapa 2: reflexão em grupo (15 minutos)
Peça aos participantes que formem grupos de quatro. Cada
grupo recebe seis novos cartões. Em grupos, espera‐se que os
participantes cheguem a um consenso sobre os seis
intervenientes que devem estar envolvidas nos esforços para
atender às necessidades dos migrantes antes, durante e após as
emergências. Eles devem ser o mais específico possível. O grupo
escreve o nome de cada participante num cartão diferente.
Etapa 3: sessão plenária (20 minutos)

Um representante de um dos grupos vem para frente, lê em voz alta
os nomes nos cartões do seu grupo e os coloca no quadro. Os
representantes dos outros grupos seguem, até que todos os grupos
tenham lido em voz alta os nomes dos seus cartões e colocado no
quadro. Como facilitador, o seu papel é agrupar ideias similares. Na
maioria das situações, haverá sete ou oito tipos de intervenientes.
Reagrupe os artigos, corrija e complete conforme necessário.
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Actividade 2: Discussão sobre as formas como envolver os
intervenientes e apresentação de ferramentas (55 minutos)
1. Finalize com uma discussão plenária (40 minutos)
 Depois da identificação e descrição de diferentes
intervenientes, introduza uma discussão sobre os diferentes
mecanismos que podem ser implementados para envolver e
coordenar os intervenientes na prontidão, resposta e
recuperação de emergência.
 Para orientar a discussão, você pode analisar os diferentes
intervenientes (ou seus grupos) um por um, e para cada um
pergunte aos participantes se estão conscientes e se existem
os mecanismos de coordenação no país, o que acham que
pode ser feito para envolver melhor os intervenientes.
2. Apresente as ferramentas (15 minutos)
 As ferramentas para verificar as organizações comunitárias,
líderes migrantes e representantes, incluindo a matriz e o
exemplo pré‐compilado ("M3_example Minnesota").
 O formulário ("M3_translators stocktaking"), a matriz e o
directório de mediadores, intérpretes e tradutores culturais.

Dicas
 Explique as três etapas do metaprocesso (individual, em grupo e
plenário) antes de iniciar a actividade.
 Destaque que os participantes devem escrever apenas um nome
do interveniente por cartão e que eles devem ser o mais específico
possível nas suas respostas.
 A etapa mais importante desta actividade é a segunda ‐ a discussão
em grupo. Pode alocar mais tempo, se for necessário.

Tempo
Tempo total estimado: 1 hora e 40 minutos
 Actividade 1 (meta processo):
 5 minutos para a introdução da actividade
 5 minutos para reflexão individual
 15 minutos para discussão em grupo
 20 minutos para a sessão plenária e conclusão
 Actividade 2 (discussão e apresentação das
ferramentas)
Discussão de seguimento: 40 minutos


Apresentação das ferramentas: 15 minutos
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OBJECTIVO DO MÓDULO
Os participantes são capazes de identificar os dados que precisam para informar melhor os
esforços de prontidão, resposta e recuperação de emergências nas comunidades que acolhem
migrantes.
Os participantes estão conscientes da existência das fontes relevantes desta informação e das
formas de colecta de dados primários, caso não estejam disponíveis outras fontes.

INTRODUÇÃO
É fundamental a compreensão da presença de migrantes num determinado local, as suas
condições de vida e de trabalho, as suas necessidades e preferências individuais, bem como a
forma como os seus grupos e comunidades estão estruturados e operam, em tempos normais e
em tempos de crise, para informar a esforços de qualquer actor antes, durante e depois das
emergências. Este conhecimento pode ser útil na planificação e resposta a emergências através de
esforços mais direccionados. É igualmente fundamental a compreensão sobre quais são os
impactos que os migrantes sofrem como consequência de uma crise e a forma como é que os
esforços dedicados de prontidão, resposta e recuperação têm funcionado.
As condições de vulnerabilidade que os migrantes podem sofrer durante as emergências estão
largamente enraizadas nos factores subjacentes anteriores a crise, tais como exclusão social,
marginalização física, pobreza e xenofobia. Este não é o foco da presente formação, que abrange
as causas mais próximas da vulnerabilidade dos migrantes, abordando as intervenções que
contribuem para a melhoria do seu acesso a informações e recursos em emergências. No entanto,
é essencial analisar essas dimensões para a compreensão das questões e obstáculos que os
gestores de riscos e de emergências podem enfrentar ao trabalhar com migrantes e seus grupos.

A informação genérica e agregada está frequentemente disponível para identificar as
principais rotas e destinos de migração, as características demográficas e profissionais dos
diferentes grupos de migrantes e os principais riscos que os migrantes enfrentam ao longo das
rotas e seus destinos. No entanto, a compreensão dos números exactos, o paradeiro, as
características e as condições dos migrantes pode ser um esforço muito mais difícil.
Os cidadãos estrangeiros constituem um grupo muito diversificado que inclui migrantes
trabalhadores permanentes e temporários (a trabalharem em todos os sectores de produção
e em vários ambientes, desde grandes fábricas até famílias para empresas agrícolas em locais
rurais isolados), turistas, estudantes e migrantes em trânsito.
Todos esses grupos chegam ao país e muitos indivíduos continuam em trânsito dentro e fora do
seu território em resposta a diferentes factores e de acordo com diferentes ciclos. Estes ciclos
incluem: o calendário sazonal do sector agrícola, que afecta os trabalhadores agrícolas; períodos
de intensa demanda no sector de manufactura, que afecta os trabalhadores migrantes; os
principais períodos de férias, que afectam tanto os turistas recebidos como migrantes
trabalhadores que retornam para casa; e o calendário académico, que afecta estudantes
internacionais, bem como padrões de deslocamento diários e semanais.
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Por isso, a imagem da presença dos migrantes muda continuamente e apenas uma parte dessa
mudança é captada de forma adequada, e especialmente os movimentos de migrantes dentro e
fora do país provavelmente não são registados.

Os migrantes que entram regularmente num país estrangeiro são geralmente responsáveis
pelos serviços de fronteira, imigração ou autoridades locais. No entanto, muitos entram num
país de forma completamente não documentada. Outros migrantes podem decidir ficar bem
após o vencimento do visto inicial ou mudar o objectivo do visto emitido. O acompanhamento
da presença e dos movimentos de migrantes não documentados é particularmente difícil, uma
vez que não é provável que se inscrevam na autoridade ou no prestador de serviços do país
de acolhimento. Diante da possível prisão e deportação, muitas vezes não são identificados
pelos esforços de prontidão e resposta.

130

MÓDULO 4:
PROFILING, QUANTIFYING AND LOCALIZING MIGRANTS

TEMA 1: PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO
A compreensão básica dos números, o paradeiro e as características da população em uma
determinada área em risco ou afectada por uma emergência, pelo menos é essencial para todos
os aspectos de prontidão e resposta. A compreensão das principais características da presença
de migrantes permite que os actores de prontidão e resposta atinjam esses esforços de forma
mais direccionada. Na ausência das estatísticas oficiais abrangentes e actualizadas, existem
várias outras fontes de dados e informações que podem apoiar o trabalho do sistema de gestão
de emergência do país de acolhimento, e isso pode ser disponível e acessível de várias formas
(vide Figura 4.1).

Figura 4.1: Principais fontes de informação para colecta de dados
sobre migrantes
HOSTHOME

POSTOS CONSULARES
ACTORS

SISTEMAS DE REGISTO DE VIAGENS
EMPREGADORES
RECRUTADORES
SINDICATOS
GRUPOS MIGRANTES E ORGANIZAÇÕES
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
UTILITY COMPANIES
TOUR OPERATORS
HOTELS
ACADEMICS

Autoridades governamentais do país acolhedor
As pessoas que entram num país de maneira regular geralmente são registadas nos registos
das autoridades de fronteira ou de imigração, bem como nas autoridades locais. Tais
sistemas podem incluir:
 Sistemas centralizados e de nível local de registo da população e censo;
 Registos especiais ou bases de dados sobre estrangeiros (tais como estrangeiros,
requerentes de asilo ou pessoas com autorização de permanência);
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 Pesquisas de passageiros e sistemas de cartões de fronteira que colhem informações
sobre movimentos transfronteiriços;
 Pesquisas de amostras domésticas que incluem questões relativas a emigrantes, mesmo
que a emigração possa não ser o seu principal foco;
 Inquéritos de amostragem de fronteiras.
Alguns desses sistemas podem incluir informações relevantes ‐ embora não necessariamente
actualizadas ‐ para a gestão de emergências, incluindo o endereço registado, o local de
trabalho e informações de contacto, e um contacto de emergência no país de origem. Mais
frequentemente, esses sistemas fornecem informações agregadas que podem ser analisadas
para ajudar os usuários a entender a concentração e distribuição dos migrantes no país, bem
como as suas tendências.
O México oferece aos trabalhadores da Guatemala várias opções para
estadias documentadas e emprego formal. O governo administra um banco
de dados com informações sobre a residência dos trabalhadores no país,
detalhes de emprego e sua família residente no país. Esta informação é
complementada por bancos de dados sobre o objectivo específico, tais como
o gerido pelos Grupos Beta, um serviço do Instituto Nacional das Migrações,
que colecta informações sobre imigrantes (principalmente imigrantes em
situação irregular em trânsito pelo país) para que possam ser oferecidos
assistência e apoio. Durante as inundações de Tabasco de 2007, a Grupos Beta
foi um dos únicos actores a actualizar informações sobre a grande população
de "invisíveis" afectados pelas inundações.
Todos os estrangeiros que visitam a Índia seja com visto de estudante, pesquisa,
médico ou visto de emprego válido por mais de 180 dias são obrigados a se registar
nos Escritórios de Registo Regional de Estrangeiros e com os oficiais que têm
jurisdição sobre o local onde pretendem ficar. Isto deve ser feito dentro de 14 dias
após a sua primeira chegada, independentemente da duração da sua estadia. Os
estrangeiros que visitam a Índia em outras categorias de vistos válidos por mais de
180 dias, incluindo vistos de negócios ou jornalistas, não exigem inscrição no
Escritório de Registo Regional de Estrangeiros relevante se a duração da estadia não
exceder 180 dias por visita.
Os estrangeiros que possuem vistos de turista são obrigados a registar‐se apenas se
voltarem a entrar no país dentro de 60 dias da última saída. Não é necessário o registo
para crianças menores de 16 anos. É obrigatório que todos os estrangeiros
compareçam pessoalmente no Escritório aplicável para qualquer serviço relacionado
a vistos. O registo geralmente leva um dia e é gratuito ‐ no entanto, o registo atrasado
pode levar a uma multa equivalente a US$ 30.

Deve ser notado que as bases dos dados oficiais fornecem uma imagem frequentemente muito
inexacta da realidade por causa da presença de migrantes não documentados, da existência de
acordos de livre circulação e por causa da mobilidade pós‐chegada das pessoas. Acompanhando
da mobilidade dos indivíduos pós‐chegada é particularmente complicado em áreas
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caracterizadas por uma intensa circulação de pessoas (tais como fronteiras, cidades do interior
e favelas), onde essas ferramentas raramente reflectem os padrões reais de movimentos de
curta distância e de curto prazo.

Autoridades governamentais do país de origem
Um pequeno número de países acompanha a presença dos seus cidadãos no exterior para fins de
emigração, saúde, trabalho e educação através de sistemas de registo e rastreamento. Além disso,
os postos consulares dos países de origem têm várias vezes os seus próprios sistemas de registo
que são mantidos para poder prestar serviços consulares (tais como registos familiares, listas
eleitorais e registos fiscais). Esses registos podem representar uma fonte estabelecida de
informações sobre os migrantes, incluindo as suas características demográficas, o paradeiro no
país de acolhimento e ocupação, e podes até ser usados pelas autoridades do país de origem na
planificação de emergências.
Muitos outros países têm sistemas de registo de viagem ou de assessoria que lhes permitem
acompanhar a presença dos seus cidadãos no exterior, para manter a comunicação com os seus
cidadãos para consciencializar sobre os potenciais perigos no país em que estão e fornecer
informações úteis. Em caso de emergência.

Muitos países não registam sistematicamente os seus cidadãos que viajam para o exterior. O
registo geralmente é feito voluntariamente, e esses sistemas nem sempre são usados por
migrantes devido a custos, burocracia, falta de vontade de "formalizar" a sua situação ou o
medo das consequências caso a sua presença for conhecida pelas agências do país de origem
envolvidas, por exemplo, receitas e impostos ou questões policiais.
O Departamento de Relações Exteriores do Governo da Austrália possui um
sistema de registo específico como parte dos seus esforços de prontidão e
resposta a emergências. Os Australianos são registados nas embaixadas ou
consulados ou on‐line. Os dados sobre a sua presença e o paradeiro ajudam as
embaixadas e postos consulares a informar a sua contingência ou plano de
emergência. Os registos incluem detalhes de contacto (endereços de e‐mail
pessoais e números de telefone celular), através dos quais a embaixada pode
entrar em contacto com os seus cidadãos em caso de crise, para transmitir
mensagens, dicas, avisos e informações gerais. As informações recebidas pelos
registantes são consistentes com o que está disponível em outros lugares através
dos seus canais habituais de comunicação (tais como comunicações oficiais do
Departamento, sítios dos postos consulares e meios de comunicação
Australianos e outros de expressão Inglesa).

O México possui um aplicativo de smartphone que permite o registo consular
directo dos seus cidadãos nos Estados Unidos. Como muitos migrantes
Mexicanos no país possuem um smartphone ou têm acesso a um
computador, o aplicativo tem sido uma opção bem‐sucedida para se registar
e comunicar com os cidadãos do país, que é o principal destino de migração
para os Mexicanos.
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No Sri Lanka, os meios de comunicação social e os telefones móveis estão a
ser utilizados para facilitar a comunicação entre migrantes e autoridades
consulares durante emergências que afectam os locais de destino dos
migrantes. Para facilitar o rastreamento (e comunicação) dos migrantes
durante as emergências, o Governo do Sri Lanka estabeleceu uma base
nacional de dados sobre os trabalhadores migrantes. Os trabalhadores estão
registados através dos cartões SIM especiais que os migrantes recebem após
a saída. Este sistema é particularmente útil quando é necessário alcançar os
que trabalham nas áreas isoladas ou em familiares particulares.

Quando o governo das Filipinas estabeleceu formalmente relações diplomáticas
com a República Árabe da Síria em 2009, o número de Filipinos na República
Árabe da Síria era de cerca de 9.000 e 20.000, a maioria dos quais trabalhava em
casas particulares e não estavam documentados. A embaixada e os consulados
das Filipinas no país começaram a construir uma base de dados para captar a
presença dos migrantes. Para tal, o pessoal consular verificou os registos da
Administração de Emprego no Exterior das Filipinas, solicitou informações das
autoridades de imigração e trabalho na República Árabe da Síria e contactou a
comunidade Filipina na República Árabe da Síria para alcançar os cidadãos que
trabalhavam naquele país. Esses esforços permitiram que a embaixada criasse a
sua base de dados de Filipinos que trabalhavam no país, o que facilitou a sua
localização e extracção no início da guerra civil de 2011.

Algumas instituições nos países de origem dos migrantes também colectam informações sobre
o paradeiro dos seus cidadãos em situações de emergência, incluindo através de pesquisas de
campo realizadas por pessoal consular mobilizado para ajudar nas emergências.
Após o Tsunami do Oceano Índico de 2004, representantes dos Serviços
Diplomáticos Britânicos do Reino Unido (que trabalhavam nas embaixadas locais
ou postos consulares e na capital) foram enviados para as áreas afectadas para
prestar assistência consular aos cidadãos Britânicos afectados, especialmente os
que não puderam ser imediatamente evacuados ou assistidos pelos hospitais
locais.

Outros actores

Existem vários actores que também podem ter informações ou dados compilados que podem
ser úteis para melhor entender a imagem de migração numa determinada área ou país, bem
como procurar migrantes desaparecidos em emergências. Tais actores podem incluir:
 Agências de emprego e recrutamento, tanto nos países de origem como nos países de
destino, que podem acompanhar os números, as profissões e os locais de trabalho dos
trabalhadores migrantes implantados.
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Uma empresa designada LBS Recruitment Solutions Corporation, com sede
nas Filipinas, é especializada no fornecimento global de profissionais e
trabalhadores qualificados. A LBS Recruitment produziu uma interface de
localização geográfica que usa a tecnologia de geolocalização do Google Maps
(localização do histórico) para localizar os migrantes. O uso da interface
facilitou a evacuação bem‐sucedida de 97 trabalhadores da Líbia em 2011.
 Empregadores que, podem fornecer informações sobre os trabalhadores que empregam,
incluindo detalhes sobre os seus horários de trabalho e presença no local de trabalho. No
entanto, eles podem ser relutantes em fornecer detalhes sobre os trabalhadores não
documentados e podem esconder qualquer informação que possa demonstrar que não
respeitam as leis laboras (por exemplo, ter pessoal a trabalhar horas extras, ou ter um
número excessivo de funcionários numa determinada estrutura).
 Sindicatos, especialmente os que são relevantes para os sectores onde são empregados
grande número de migrantes.
 Grupos de migrantes, organizações e representantes.
Durante a Guerra do Golfo em 1990/1991, funcionários de gestão de crises
das Filipinas dependeram do conselho dos membros da comunidade Filipina
local para ter informações sobre as necessidades e locais dos seus cidadãos
nas áreas afectadas. Esta informação apoiou a provisão dos esforços de
socorro, bem como a evacuação de 28 mil trabalhadores.
 Igrejas, mesquitas e templos, e organizações religiosas.
 Centros comunitários.
 Operadores turísticos, hotéis, albergues e suas organizações.
Após o Tsunami do Oceano Índico de 2004, os operadores turísticos e os
hotéis em Maldivas foram uma fonte valiosa de informações sobre a
localização e as circunstâncias dos turistas afectados.
 Transferência de remessas e empresas internacionais de comunicação. Embora as suas
informações possam não captar a presença de indivíduos num local específico, pode ser
útil na análise das tendências.
 Os fornecedores de serviços (tais como empresas de telecomunicações, fornecedores de
água e energia, escolas, companhias de seguros e prestadores de serviços de saúde), que
podem fornecer informações sobre o número de utilizadores que atendem. A informação
pode ser analisada para identificar uma presença estimada da população numa
determinada área. Embora não sejam desagregados pelo estatuto de migração, essas
informações podem ajudar a compreender a presença e os padrões de movimentos dos
migrantes durante o dia, semana, estação e assim por diante, em áreas de risco ou
afectadas, incluindo as áreas que acolhem grandes números de migrantes.
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 Organizações da sociedade civil, em particular as que trabalham directamente com os
migrantes, que muitas vezes têm uma imagem clara da composição e distribuição dos
grupos de migrantes locais, embora esse conhecimento não se estenda além dos limites
da área onde eles operam directamente.
 Instituições académicas, incluindo universidades, faculdades e escolas de comércio.
 Órgãos não‐governamentais e organizações internacionais maiores, que podem participar
da colecta e padronização de dados relacionados à presença, ocupação, estatuto e assim
por diante dos migrantes. Em alguns casos, essas informações são sistematicamente
compiladas em relatórios estatísticos disponibilizados publicamente.
A Caritas Itália e a Fundação Migrantes recolhera e analisaram dados sobre a
presença dos migrantes na Itália por cerca de 25 anos. Os dados são apresentados
num relatório anual, desagregado por origem, sexo e distribuição dos migrantes
em todas as regiões. O relatório também fornece uma imagem sobre a sua
educação e emprego.

A Organização Internacional do Trabalho criou uma base de dados para
colectar estatísticas internacionais de migração de trabalho na região da
Associação para as Nações do Sudeste Asiático. A iniciativa gerou contributos
e assistência técnica para a melhoria das bases de dados nacionais sobre
migração. Embora não forneça dados sobre os locais precisos dos migrantes
afectados por emergências, contém informações básicas sobre os fluxos,
concentração e tendências. As estatísticas da Organização Internacional do
Trabalho estão disponíveis no sítio www.ilo.org/global/ statistics‐and‐
databases/lang‐‐en/index.htm.
Muitas vezes é necessário recorrer a várias destas fontes, para ter uma imagem clara e
abrangente da migração numa determinada área. Este é especialmente o caso dos grupos mais
"invisíveis" de migrantes, incluindo os não documentados, que são os que provavelmente não
aparecem nas bases de dados oficiais. No entanto, nenhum desses sistemas é perfeito, e é
provável que haja uma quantidade significativa de sobreposição entre as várias fontes. A
validação dessa informação através da verificação cruzada dos dados e da pesquisa futura
aumentaria a sua utilidade; no entanto, nem sempre é possível em termos de logística.
A análise das fontes de dados e dos dados existentes e a criação de um directório dos actores
relevantes antes de uma crise, bem como a criação de acordos para a partilha e uso de
informações, poderiam ajudar a produzir uma imagem mais precisa da presença dos migrantes
e poderiam ser um meio eficaz para garantir que seja obtida toda a informação disponível e
captada durante uma emergência.
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KEY LEARNING POINTS





As autoridades do país de acolhimento e do país de origem, bem como os
outros actores nos países de origem e de acolhimento, provavelmente terão
muitas informações e dados diferentes sobre o paradeiro e as características
dos migrantes.
Os dados são susceptíveis de serem incompletos ou desactualizados devido a
dificuldades dos não documentados e à mobilidade dos migrantes dentro e
fora das fronteiras do país de acolhimento.
A compilação e verificação de várias fontes de dados pode ajudar a desenhar
uma imagem precisa da presença dos migrantes, o que pode informar os
esforços de gestão de emergências.
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TEMA 2: RECOLHA DE INFORMAÇÕES DE
PRIMEIRA MÃO SOBRE MIGRANTES
As instituições de gestão de emergências, muitas vezes, colectam informações nas
comunidades em risco ou afectadas com as quais trabalham, de modo a proporcionar uma
melhor compreensão da sua composição e características, dos impactos que essas
comunidades podem sofrer (ou sofreriam) e as necessidades que possam ter em situações de
emergência. Esta informação é usada para melhor planificação das emergências futuras e
fornecer serviços e assistência mais direccionados e adequados durante as fases de relevo e
recuperação. Se a comunidade dos beneficiários inclui migrantes, pode ser necessário adaptar
os esforços de colecta de dados para captar as suas condições e necessidades. Isso pode ser
feito adaptando a forma como os dados são recolhidos e complementando a informação
normalmente colectada para outros grupos de população com detalhes específicos que são
especialmente relevantes para descrever as necessidades e as condições dos migrantes.
A adaptação da colecta de dados é relevante para o trabalho do perfil da comunidade que
pode ser realizado antes das emergências futuras (por exemplo, para planificar uma possível
evacuação ou para armazenar bens essenciais de socorro). É também importante para as
avaliações de impacto e avaliações de necessidades ou esforços de rastreamento de
deslocação que podem ser realizados em resposta a uma emergência (por exemplo, para
informar a entrega de alimentos e artigos não alimentares, ou para alertar outros actores
responsáveis na prestação de serviços específicos).
Em ambos os casos, os actores da gestão de emergências são geralmente responsáveis pelos
esforços específicos de colecta de dados que envolvem informações que não estão
prontamente ou totalmente disponíveis dos outros actores. Enquanto muitos países dispõem
de tais sistemas (e alocam recursos para garantir a sua implantação, a fim de fornecer
informações detalhadas, abrangentes e actualizadas), eles nem sempre captam as
informações apropriadas que podem ajudar a captar as condições específicas de
vulnerabilidade, necessidades e capacidades dos migrantes.

Opções para a recolha de dados
Existem várias formas de colecta de dados, cada uma com vantagens e deficiências (vide
Tabela 4.1 para alguns exemplos). Na Figura 4.2, as vantagens e desvantagens são analisadas
de forma sistemática. Esses sistemas de colecta de informações também podem ser
combinados para fornecer uma compreensão agregada e superior das comunidades (por
exemplo, através de grupos focais com informantes chave) antes de analisar informações mais
detalhadas (por exemplo, através de entrevistas individuais).
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Tabela 4.1: Ferramentas para a recolha de informações
Métodos

Vantagens

Deficiências

Entrevistas
Presenciais

 Fornecer informações detalhadas
sobre famílias e indivíduos
 Permitir esclarecimentos e
acompanhamento das perguntas e
respostas

 Prolongado
 Oneroso
 Requer a presença de um
pesquisador no campo, que pode não ser
a opção durante emergências
 Potenciais barreiras de língua

Entrevistas
Telefónicas

 Fornecer informações detalhadas
sobre famílias e indivíduos
 Permitir esclarecimentos e
acompanhamento das perguntas e
respostas
 Menos oneroso do que
Entrevistas presenciais

 Prolongado
 Necessidade de contactos
 Exclui famílias de migrantes sem
telefones

 Fornecer informações detalhadas
sobre famílias e indivíduos
 Menos oneroso e necessita menos
tempo que as entrevistas

 As perguntas podem não ser claras
 A informação colectada pode não
ser fácil de compreender
 Não pode ser usado com pessoas
incapazes de ler e escrever
 Pode necessitar a presença de um
pesquisador no campo, que pode não
ser possível, especialmente durante
as emergências

Questionários
Impressos

Questionários

 Pode não ser possivel sem uma
ligação telefónica fiável

MÓDULO

 As perguntas podem não ser claras
 A informação colectada pode não
ser fácil de compreender
 Não pode ser usado com pessoas
incapazes de ler e escrever
 Não pode ser usado com pessoas
sem acesso a Internet
 Os resultados não são
Entrevistas e
Menos oneroso e fácil de organizar
estatisticamente significativos
discussões
Devido a flexibilidade na
 Não é útil para a recolha de
em grupos focais
organização de poucos participantes
Informação sobre indivíduos
com principais
 Fornece informação somente sobre
informantes
 Pode ajudar na identificação de
grupos específicos de migrantes e de a
características colectivas
uma perspective individual
/ Formulários
Online

 Fornecer informações detalhadas
sobre famílias e indivíduos
 Possivelmente menos oneroso e
necessita menos tempo que outro
sistema
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Consulta
comunitária

Ferramentas/
aplicativos de
Registo

 Menos onerosa
 Pode ajudar na identificação de
Características colectivas

 Pode não ser estatisticamente
 Menos útil para a recolha de
Informação sobre indivíduos
 Desafios logísticos na organização
(disponibilidade de locais onde os
migrantes se sentem seguros;
Interpretação das línguas relevantes)
 Desafios logísticos na participação
(horas do dia, custos de transporte)
 Representantes seleccionados podem
não representar todos membros

 Útil para a recolha de informação
básica, informação de contacto

 Potencialmente oneroso para ser
estabelecidos e mantido
 Potencialmente menos confiados pelos
migrantes que temem contacto com
autoridades

e informação sobre a localização
das pessoas
 Pode ser usado para comunicar
sensibilizações e mensagens de
alerta

Face‐to‐face interviews

Telephone interviews
Paper questionnaires
Online questionnaires
Interviews and focus groups
with key informants
Community consultations
Registration tools/applications

Note: ICT = information and communications technology.
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Accessible regardless
of literacy levels

No ICT access issues
for respondents

Location/costs not an issue
for respondents

Duration/timing not an issue
for respondents

No physical interactions
with respondents

Inexpensive to organize

Rapid to implement

Simple logistics

Can be used to communicate
warnings and messages

Can be used also for tracking
migrants' locations

nformation provided
is objective/quantitative

Não

Possible to clarify questions/answers
and follow‐up

Sim
Pouco

Can be used to collect Individual/
household‐level information

Figura 4.2: Pontos fortes e fracos dos diferentes métodos
de colecta de dados
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Para ter resultados estatisticamente significativos, é necessário identificar uma amostra de
grupos de respondentes que seja representativa da comunidade pesquisada,
independentemente do sistema que seja realmente usado para colectar os dados (tais como
entrevistas presenciais, entrevistas telefónicas ou questionários impressos). No entanto,
alguns métodos, e particularmente os que envolvem grupos ou seus representantes (tais como
grupos focais e consultas da comunidade), podem ser, devido a sua concepção, menos
prováveis de produzir informações estatisticamente significativas. Mesmo um entendimento
superficial e genérico de uma comunidade, sua composição e as características e recursos dos
seus membros, no entanto, podem ser extremamente valiosos para orientar melhor os
esforços de prontidão, resposta e recuperação de emergência.
Embora ser consultado pode ser uma mudança bem‐vinda para muitas comunidades, houve casos
em que as comunidades reportaram "cansaço da consulta". Esses exercícios serão mais eficazes
quando os entrevistados entenderem como é que os seus contributos irão influenciar a elaboração
de políticas ou os processos de tomada de decisão, especialmente quando recebem feedback
regular sobre como é que os seus contributos estão a ser utilizados ou quando observam em
primeira mão as mudanças que a sua contribuição está alimentando.

Muitos desses exercícios também oferecem oportunidades de feedback sobre as acções locais, a
prestação de serviços e assim por diante, e devem existir ferramentas para captar os feedbacks
para melhorar as políticas e a planificação.

Entrevistas
As entrevistas presenciais com migrantes podem ser uma boa forma de obter informações
detalhadas no nível individual ou familiar e, podem fornecer a base mais sólida para dados
estatisticamente significativos. No entanto, o processo de colecta e análise de dados ao nível
do agregado familiar é um esforço demorado e especialmente dispendioso se for exigido o
envolvimento de intérpretes e mediadores culturais ao alcançar indivíduos específicos.
As barreiras linguísticas e culturais e os problemas de confiança podem ser significativos para
os entrevistadores (particularmente no caso de entrevistas presenciais, quando é necessária
uma interacção física). Isso pode significar que os entrevistados podem não estar dispostos a
interagir com o entrevistador (por exemplo, devido à falta de vontade de falar com uma
"autoridade" ou devido a questões de género), o que pode prejudicar o processo da colecta
de dados.
Os entrevistadores pode precisar ser bilingues ou formados ou informados especificamente
sobre os aspectos relevantes dos costumes e da cultura dos migrantes, ou podem precisar ser
acompanhados por um intérprete ou um mediador. A interpretação e a mediação, no entanto,
pode não ser uma opção no caso de entrevistas telefónicas, que também não são uma opção
para as famílias que não possuem um telefone (registado).
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Os pesquisadores da Dakota do Norte nos Estados Unidos procuraram entender
como é que diferentes estratégias de comunicação atingem populações
particulares antes, durante e após uma crise. Usando entrevistas telefónicas e
grupos focais, os pesquisadores estudaram as atitudes e preocupações sobre
crises e as fontes de informação usadas pelas populações em risco. Analisaram
os métodos utilizados para aceder ou receber informações identificadas pelos
entrevistados como sendo as mais fiáveis. Os grupos focais telefónicos foram
considerados como uma forma menos onerosa para obter opiniões de
especialistas nas populações específicas.

Questionários
Os questionários impressos e on‐line a serem devolvidos para as autoridades relevantes serão menos
onerosos do que as entrevistas. A análise, especialmente dos formulários on‐line, também será menos
demorada. Ambos podem ser distribuídos ou enviados para uma amostra específica de domicílios (via
correio ou e‐mail) ou disponibilizados para feedback por um público indeterminado (por exemplo, um
formulário num sitio ou um formulário impresso disponível gratuitamente nos locais estratégicos). No
segundo caso, não é provável que a informação colectada seja abrangente ou mesmo representativa da
comunidade local. Os questionários também podem ser preenchidos de forma anónima, o que pode
ajudar a resolver os problemas de confiança.
Os questionários podem representar problemas fundamentais sobre a língua e a confiança para os
inquiridos, e estes são menos facilmente mitigados do que no caso de entrevistas, pois é necessária
nenhuma interpretação / mediação ou esclarecimento das questões. Os contributos dos entrevistados
também podem não ser claros ou podem não responder directamente os pontos ou podem não ser
úteis.

Entrevistas e grupos focais com principais informantes
A identificação e entrevista dos principais informantes (individualmente ou colectivamente) é uma das
formas menos dispendiosas para obter uma melhor compreensão das características de uma
determinada comunidade. Embora esses processos provavelmente proporcionem apenas um
instantâneo parcial de uma comunidade de migrantes do ponto de vista de um único indivíduo ou
organização, eles podem ser úteis para iniciar a desenvolver uma compreensão de um grupo ou de uma
comunidade.
Esses processos podem ser realizados em paralelo com os esforços para a identificação de organizações
de nível comunitário e outros intervenientes que sejam relevantes para o mapeamento dos activos ou
plano de contingência. Tais exercícios também são úteis para pesquisar vários actores e garantir que os
informantes escolhidos efectivamente tenham uma perspectiva abrangente da comunidade alvo.
Nos Estados Unidos, as autoridades do condado de Sonoma, na Califórnia,
pesquisaram as organizações locais da sociedade civil para colectar informações
sobre os números, locais e as necessidades da sua população beneficiária para
desenvolver um plano de comunicação de emergências e contingência para grupos
locais com necessidades específicas.
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O pacote de formação inclui um formulário que pode ser usado para reunir
informações sobre grupos de migrantes colectivamente, em vez de migrantes
individuais, com o objectivo exclusivo de planificação de emergências
("M4_profiling tool migrants"). Uma versão electrónica do formulário de amostra
também está disponível em https: //form.jotformeu.com/ 60605615991358.
Recomenda‐se que o formulário seja usado como modelo / lista de verificação
para grupos focais / entrevistas com principais informantes dos grupos de
migrantes locais, embora a informação precisa ser adaptada (por exemplo, se o
foco for mais em resposta / recuperação do que na prontidão, ou se outras
informações são mais relevantes para o contexto local).

O formulário tem secções sobre: informações de contacto; a demografia,
localização e composição do grupo; os meios de comunicação e canais de
comunicação usados com frequência; estruturas sociais e vida comunitária; e
mapeamento de activos da comunidade para emergências.
MÓDULO

Consultas comunitárias
As consultas também podem constituir uma forma eficaz de captar a composição de toda uma
comunidade; no entanto, elas apresentam desafios logísticos específicos. Pode ser essencial
focalizar um local que não seja muito difícil de alcançar e que seja bem conhecido e fiável pelos
migrantes para a sua participação, da mesma forma que é importante escolher um dia e hora
conveniente para pessoas com várias ocupações. Os possíveis problemas de confiança e
requisitos de comida, privacidade e código de indumentária precisam também ser tomados
em consideração na organização desses eventos.
É particularmente importante garantir que todas as componentes relevantes da comunidade
estejam representadas e realmente participam ‐ os membros da comunidade mais vocais
podem acabar sendo representados demais num debate aberto, e as minorias marginalizadas
ou excluídas podem achar muito difícil expressar as suas preocupações.
O Instituto Australiano de Gestão de Emergências realizou um estudo com o
objectivo de explorar as capacidades de gestão de risco de desastres das
comunidades com migrantes e refugiados, com atenção específica aos grupos
do Pacífico e Butaneses. Os pesquisadores realizaram varias consultas aos
dois grupos, incluindo entrevistas individuais semi‐estruturadas, para:
 Partilhar informações, perguntas, ideias, conhecimento e assim por diante;
 Desenvolver estratégias para apoiar acção local;
 Melhorar a compreensão do risco dos migrantes locais em acções de
prontidão e resposta a emergências;
 Partilhar informações relevantes;
 Construir redes e relacionamentos, espírito de propriedade e confiança.
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Ferramentas de registo on-line e baseadas em aplicativos
A criação de ferramentas específicas de registo e rastreamento para prontidão e resposta a
emergências é uma opção dispendiosa que pode ser útil para a captação de informações, pelo
menos em características básicas das comunidades de migrantes e suas localizações. Essas
ferramentas podem ajudar a suportar sistemas que fornecem avisos antecipados em tempo
real e comunicações de emergência, incluindo apoiando a disseminação de informações
multilingues. Embora o registo possa ser feito de forma anónima, ele exige que os utilizadores
forneçam suas informações de contacto e, no caso de suporte multilingue, informações sobre
o idioma que falam. O registo pode, portanto, criar problemas de confiança, ou mesmo ser
evitado para envolver práticas culturalmente inaceitáveis.
Num estudo realizado em 2006, os membros da comunidade Africana em
Oregon se opuseram à ideia de fornecer suas informações de contacto aos
provedores de serviços de saúde. Alguns dos motivos fornecidos pelos
entrevistados foram: experiências passadas negativas com instituições
públicas locais que levaram à morte de um membro da comunidade; eles não
tinham relação com o departamento de saúde e, portanto, não confiavam
que a informação seria usada de forma correcta; a lista poderia ser usada para
citar certas pessoas cujos exames médicos não satisfaziam os padrões /
requisitos das agências locais de saúde (e que poderiam ser deportadas com
base nessas informações); e a lista em si era antitética em relação à forma
como o grupo se comunicava culturalmente.

Dados a serem recolhidos

Várias informações pode ser úteis para os esforços de prontidão, resposta e recuperação de
emergências e destacar as potenciais condições de vulnerabilidade que os migrantes podem
enfrentar. É fundamental conhecer os detalhes tais como os números, locais de vida e trabalho e
padrões de movimento dos grupos de migrantes, bem como as características demográficas (idade,
sexo) e estado de saúde, incluindo deficiência, na planificação e resposta a emergências em
qualquer comunidade. Contudo, pode ser útil ter detalhes adicionais para orientar os esforços
específicos dos migrantes.

Estes dados podem ser colectados observando as condições de vida e trabalho das pessoas, o
seu acesso aos serviços e disponibilidade dos activos, bem como estudando as suas
necessidades e reacções em emergências passadas.
As secções abaixo reflectem e desenvolvem os elementos da ferramenta de criação de perfil
da comunidade incluída na caixa de ferramentas (“M4_profiling tool migrants”).

Estatuto de migração
O estatuto de migração é um determinante chave da vulnerabilidade de uma pessoa. Os migrantes
não documentados, recém‐chegados e os migrantes em trânsito, bem como os sem nacionalidade,
podem enfrentar barreiras legais e administrativas no acesso ao emprego formal, à habitação e
aos serviços básicos. Além disso, podem não ser permitidos, ou podem não estar dispostos, a se
deslocar para dentro ou fora do país ou procurar ajuda com actores de resposta. Também são
menos cobertos pelos seguros médicos ou bem‐estar público, incluindo benefícios de desemprego
e apoio de apoio e recuperação.
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Como consequência, a compreensão do estatuto de migração das pessoas pode ajudar os
actores de gestão de emergências a antecipar algumas questões recorrentes para diferentes
grupos de migrantes afectados por emergências. Pode ser difícil colectar este tipo de dados a
nível individual (através de entrevistas ou pesquisas) devido à relutância das pessoas em falar
sobre um tema tão sensível. Pode ser uma opção mais realista ter estimativas agregadas mais
amplas dos principais informantes para entender esse elemento.

Proficiência linguística
É fundamental saber quais idiomas os migrantes falam para comunicações de emergência e
prestação de serviços. Isso significa saber se os migrantes falam a língua local (e seu nível de
proficiência), qual é a sua língua nativa e quais outras línguas falam, tendo em mente que o
local de origem e a língua materna não correspondem necessariamente. Além disso, isso pode
exigir a compreensão se os migrantes são alfabetizados (incluindo se conseguem ler a língua
local).

Canais de comunicação preferidos

É fundamental conhecer como é que a informação circula nos diferentes grupos de migrantes
para construir sistemas de comunicação de emergência mais eficazes. Isso inclui saber se os
migrantes usam:
 Mídia comum do seu país de destino (televisão nacional pública e privada
e estações de rádio);
 Estações de televisão e rádio e jornais do seu país de origem;
 Suas embaixadas e consulados;
 Mídia a nível local e comunitário (estações de televisão e rádio, incluindo estações de rádio
na Internet;
 Páginas específicas de mídia social de indivíduos e instituições;
 Sistemas informais de comunicação e baseados na comunidade.
A recolha de informações de contacto e outros detalhes é crucial para garantir que esses canais
de comunicação possam ser alavancados de forma fácil e efectiva para fins de comunicação de
emergências. Também é necessário entender se podem funcionar numa situação de
emergência, e caso não, quais são os outros canais de comunicação que os migrantes podem
usar.

Condições de vida
Os migrantes frequentemente vivem em áreas especialmente arriscadas ou marginalizadas.
Para entender as formas como as condições de vida do seu dia‐a‐dia influenciam a sua
vulnerabilidade para as crises, pode ser necessário entender se elas vivem:
 Em áreas ou edifícios que são particularmente propensos a perigos;
 Em áreas remotas ou isoladas, ou em áreas que poderiam estar fora do alcance dos
actores de apoio em caso de emergência (incluindo por falta de infra‐estruturas
adequadas);
 Em áreas socialmente segregadas (por exemplo, bairros povoados quase que
exclusivamente por migrantes, que tenham pouca comunicação com outros grupos).
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Estado de emprego
Ter emprego formal e protecção social através dos sistemas de assistência social pode reduzir os
impactos de uma crise e pode determinar o quão bem uma pessoa consegue recuperar as suas
consequências. Vários factores relacionados ao emprego são relevantes para determinar a
vulnerabilidade de uma pessoa, incluindo:







Tipo de ocupação e localização do local de trabalho;
Se o emprego é formal ou informal (por exemplo, se um trabalhador tiver um contrato regular ou
tiver sido registado conforme necessário)
Se o trabalhador é membro de um sindicato;
Se o trabalhador é vítima de abusos pelo empregador (por exemplo, se os documentos ou o
salário são retidos);
Se o trabalhador estiver coberto pelos regimes de seguro social, incluindo seguros de desemprego
induzido por crises, seja pelo empregador ou pela agência de recrutamento, sela pelo sistema de
segurança social do país de origem ou do país de acolhimento;
Se o trabalho estiver num local isolado (por exemplo, um trabalhador de uma fazenda remota ou
de uma fábrica remota, ou um trabalhador doméstico sozinho na casa de uma família).

Comportamentos em situações de emergências
A forma como uma pessoa reage numa emergência depende de várias características individuais. No
entanto, existem traços recorrentes que caracterizam diferentes grupos, e estes podem informar os
esforços de prontidão e resposta. Tais factores incluem:







Nível de consciência sobre os riscos locais e das opções de resposta;
Envolvimento nos esforços, planos ou exercícios no local de trabalho, na família e na comunidade;
Nível de confiança e medo das autoridades;
O modo como uma pessoa valida os avisos que recebe (por exemplo, perguntando aos vizinhos,
parentes ou autoridades);
Disponibilidade de opções de transporte para evacuação (por exemplo, se uma pessoa possui um
veículo privado, se a sua área é atendida por um serviço de transporte público, ou se existem
serviços de evacuação planificadas);
Se a pessoa se sente confortável ao deixar a sua casa sem vigilância.

Traços culturais relevantes para a prestação de serviços
As preferências dos costumes e culturalmente determinadas influenciam todos os aspectos da
prestação de serviços, incluindo:







Restrições e requisitos de alimentos (por exemplo, um grupo não come alimentos específicos,
deve respeitar rituais ou tempos específicos);
Requisitos de privacidade, códigos de indumentária e etiqueta (por exemplo, códigos específicos
de saudação para abordar membros da comunidade, a não existência de interacção física ou verbal
entre homens e mulheres nalguns casos, incluindo trabalhadores de emergência, requisitos
específicos de vestuário e requisitos específicos de espaço);
Percepção e aceitação dos cuidados de saúde e apoio psicossocial;
Necessidade de celebrações religiosas e outros rituais, incluindo o tratamento dos mortos;
Necessidade de outros encontros colectivos, incluindo os necessários para a tomada de decisões ou
recuperação
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Necessidades não satisfeitas
Embora a avaliação das necessidades não atendidas das pessoas afectadas por crises seja uma
característica comum das avaliações pós‐impacto, a compreensão dos desafios específicos e as
barreiras que afectaram os migrantes pode ser fundamental para prestar serviços adequados.
Avaliando se as especificidades culturais, questões de confiança, o medo e a xenofobia estão a
causar a incapacidade dos migrantes para aceder algumas formas de assistência e apoio é
fundamental para garantir que esses obstáculos sejam abordados e que sejam mitigados os
impactos de uma crise nos migrantes. Esta informação também pode ser útil para encaminhar os
migrantes para outros fornecedores de serviços que possam melhor atendê‐los através de
assistência adequada (tais como organizações da sociedade civil, actores internacionais ou
clínicas).

Intenções de movimento
Os padrões de movimentos dos migrantes em situações de emergência são muitas vezes mais
complexos e envolvem viagens de longa distância do que as dos membros das suas
comunidades de acolhimento.
É fundamental compreender se os migrantes podem querer sair de uma área em risco ou afectada por
uma crise, e se eles têm meios para fazê‐lo, para a planificação para a sua evacuação e assistência e para

a criação de soluções de longo prazo. E, isto inclui a compreensão:
 Se eles desejam sair da área ou país em risco ou afectado, e quando;
 Se eles têm os meios para sair;
 Onde eles iriam, e com que apoio podiam contar no seu local de destino (incluindo o
país de origem);
 Se eles desejariam voltar para o país numa etapa posterior, e se seriam permitidos ou
capazes de fazê‐lo.
Esta informação é requerida pelos gestores de emergências e outros actores do país de
acolhimento, para planificar as respostas para as áreas afectadas e em outras partes do país (por
exemplo, para a criação de abrigos e áreas de distribuição de alimentos num local distante).
Também pode ajudar na planificação de evacuações internacionais ou regresso para o país de
origem e pode ser essencial trabalhar com os actores de transportes e autoridades de gestão de
fronteiras, incluindo com terceiros países. Por último, esta informação pode ser importante para
facilitar a migração dos migrantes, como pode ser necessário pelas autoridades de imigração e
trabalho do país de acolhimento. Mesmo que essas tarefas ultrapassem o mandato dos actores de
gestão de emergências, eles podem desempenhar um papel fundamental na colecta e divulgação
dessas informações em tempo útil antes e durante as crises, apoiando assim uma resposta e uma
recuperação mais amplas.

Contactos
Para melhorar a circulação da informação antes, durante e após as emergências (e, portanto, a
eficácia dos esforços de prontidão e resposta às emergências), muitas vezes é necessário que os
actores de gestão de emergências tenham acesso aos detalhes de contacto (números de
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telefone, detalhes do sistema de mensagens instantâneas, e‐mails e perfis de redes sociais)
dos representantes, ou guardiões, dos principais grupos e comunidades de migrantes
(representantes eleitos, chefes de família, líderes religiosos, professores e idosos da
comunidade) e das organizações não governamentais e organizações dos serviços
comunitários que trabalham com os migrantes.

Adicionalmente, pode ser útil colectar informações sobre os parentes, líderes e membros da
comunidade (incluindo aqueles que vivem no país de origem) que os migrantes possam querer
entrar em contacto durante as emergências.

Colecta e partilha de dados
Todos os esforços de colecta e rastreamento de dados apresentam riscos relacionados à privacidade e
segurança dos migrantes. A informação que os migrantes fornecem pode ser confidencial e não deve
estar disponível para outros fins além dos propósitos previamente definidos, salvo se for concedida uma
permissão pelos migrantes ou se for uma questão de sobrevivência dos migrantes.
Como parte de todos os esforços de colecta de dados, é necessário esclarecer quais dados serão
utilizados para quais fins. Em particular, pode ser importante sublinhar que os dados serão utilizados
somente para fins de prontidão, resposta e recuperação de emergências, e que não serão utilizados de
forma alguma para alertar as autoridades locais de imigração, autoridades tributárias ou serviços de
migração nos países de acolhimento e de origem dos migrantes. A menos que sejam apresentadas essas
garantias, é improvável que os migrantes vulneráveis, especialmente aqueles que não são
documentados, forneçam qualquer informação.
Os dados também podem ser colectados de forma anónima (ou colectiva) ‐ daí a utilidade da ferramenta
do perfil de grupo incluída no pacote de formação ("M4_profiling tool migrants”).
A criação de um ambiente não ameaçador para a colecta de dados também pode ser necessária. E pode
exigir:








O envolvimento de intérpretes e tradutores (ou funcionários bilingues) e mediadores culturais
nos eventos e entrevistas para minimizar as barreiras linguísticas;
O envolvendo de indivíduos confiáveis pelos migrantes (tais como líderes ou representantes,
sacerdotes ou imams, ou professores) nos eventos e entrevistas, garantindo que eles introduzam
ou esclareçam o exercício e os seus objectivos para os entrevistados;
Formação ou informação dos indivíduos responsáveis pela colecta de dados sobre as
especificidades culturais da comunidade de migrantes;
Formar directamente os membros da comunidade para executar a colecta de dados, que
também pode melhorar a divulgação e reduzir os custos de colecta de dados;
Co‐organizar ou co‐publicitar o exercício da colecta de informações com organizações confiáveis
pela comunidade de migrantes, que também podem promover a apropriação da comunidade do
processo;
Ser flexível com programação de eventos e entrevistas para permitir que os migrantes
participem;
Cobrindo ou reembolsando os custos ligados à participação;
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 Organização de eventos em locais em que os migrantes se sentem seguros (locais
conhecidos, como centros comunitários, igrejas, mesquitas ou templos), e em que a sua
privacidade pode ser respeitada;
 Organização dos esforços de colecta de dados em conjunto com eventos comunitários,
incluindo eventos de consciencialização ou exercícios de prontidão;
 Especificamente alcançando e envolvendo as minorias, migrantes particularmente
vulneráveis.
Todos os esforços para a colecta de dados devem ser orientados pelo princípio da "auto‐
identificação", o que significa que as pessoas tem o direito de escolher ser identificado como
parte de um determinado grupo de migrantes ou evitar ser reconhecido como membro de um
grupo. Isto é especialmente importante na colecta de dados em grupo ou recolha participativa.
A partilha de informações e, em particular, estatísticas agregadas, sobre os migrantes, pode
ser necessária ‐ por exemplo, com as autoridades do país de origem que trabalham para
proteger e auxiliar os seus cidadãos, ou com outros actores responsáveis pela busca e resgate,
prestação de serviços e assim por diante. Da mesma forma, os actores de gestão de
emergências podem precisar aceder informações colectadas por outras organizações.
Em todos esses casos, é importante ter acordos pré‐estabelecidos para a colecta e partilha
de dados que especifiquem como é que os dados devem ser colectados e em que forma e
condições podem ser partilhados, bem como a forma como podem ser mais úteis para as
contrapartes. Estes acordos são melhor desenvolvidos antes das potenciais emergências
futuras.
As Directrizes para o Intercâmbio de Dados para a Melhoria das Estatísticas de
Emigração da Comissão Económica da Organização das Nações Unidas para a
Europa exploram a possibilidade de usar dados de imigração nos países
receptores para melhorar os dados de emigração nos países de origem. São
fornecidas orientações para os países interessados em aplicar esta abordagem
para melhorar os seus dados de emigração. Também é oferecida uma
assessoria sobre como melhorar a compatibilidade dos dados colectados,
processados e divulgados entre os países de origem e os países de destino dos
migrantes.
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PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
 Existem várias opções para a colecta de dados primários antes,
durante e após das emergências, cada um com benefícios e
deficiências específicas.
 O estatuto e as condições dos migrantes podem afectar todos os
aspectos da prontidão, resposta e recuperação de emergência, e os
dados relevantes abrangem vários domínios, incluindo comunicações,
comportamentos em emergências e necessidades e preferências para
a prestação de serviços.
 A colecta de informações é uma questão sensível, particularmente
quando são indivíduos potencialmente vulneráveis cujos dados estão
sendo colectados. É necessário criar as condições claras e seguras para
os exercícios de colecta de dados para evitar o medo e, assim
promover a colecta efectiva de dados.
 O estabelecimento de acordos de colecta de dados e partilha com
outros actores relevantes é essencial, seja actores de gestão de
emergências que fornecem informações ou outros provedores de
serviços e autoridades.
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SESSÃO 4: O “WORLD CAFÉ”: FONTES E
FERRAMENTAS PARA REFORÇO DO
CONHECIMENTO DOS PARTICIPANTES
SOBRE OS RECURSOS E
CARACTERÍSTICAS DOS MIGRANTES
Metodologia: World Café
O World Café1 é um processo simples de interacção em grupo usado
para vincular e conectar contributos, ideias ou experiências. Ele reúne
os participantes em torno de uma mesa de estilo café e os faz mover
para as outras mesas em períodos fixos.
Nesta sessão, os participantes irão usar o processo Word Café para
identificar e discutir as diferentes fontes e ferramentas que podem ser
usadas para entender o paradeiro e as características dos migrantes.

Objectivo da aprendizagem da sessão
No final desta sessão, os participantes devem ser capazes de descrever
os processos para realizar a actividades de colecta e perfil de dados,
com o objectivo de identificar, quantificar e localizar os migrantes, bem
como compreender as suas condições de vulnerabilidade,
necessidades, recursos e capacidades.

Temas principais
 Domínios em que os dados devem ser colectados (tais como a língua,
requisitos alimentares, requisitos de privacidade e diversidade dos
migrantes);
 Fontes de dados existentes que podem ser acedidos;
 Desafios que podem ser encontrados na colecta de dados.

Criação do espaço e material da formação
 Três mesas, não necessariamente na mesma sala, cobertas com
papel gigante
 Cadeiras suficientes para cada mesa
 Marcadores coloridos / lápis para cada mesa
 Papéis gigantes para cobrir as mesas

1

See www.theworldcafe.com.
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 Fita adesiva
 Bebidas e lanches em cada mesa, se possível
 Cópias de "M4_profiling tool migrants", bem como a versão
electrónica, para cada participante

Organização das actividades
Actividade 1: O World Café
Antes da actividade:
 Cobre completamente as três mesas com papel gigante e
coloque cadeiras ao redor de cada mesa.
 Coloque diferentes marcadores coloridos em cada mesa.
 No centro de cada mesa, escreva um dos três temas conforme
descrito abaixo (cada mesa irá discutir um tema diferente).

Mesa 1: “Principais fontes de informação existente”
 A partir de quais relatórios, publicações, bancos de dados ou
organizações podem ser obtidas informações sobre migrantes,
incluindo o seu número, distribuição e características? Especifique
as fontes reais da sua área / país / região.
 Que tipo de informação essas fontes fornecem?
 A informação que eles fornecem é acessível para a sua
organização? Em que condições?
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Nota para o facilitador: devem ser fornecidos os nomes dos produtos
ou atores reais, e não apenas categorias abstractas. Se for necessário,
este grupo pode ter acesso a computadores para realizar pesquisas na
Internet.

Mesa 2: “Recolha de novos dados”
 Se os dados necessários para
fins específicos de gestão de
emergências de migrantes
não estiverem disponíveis, de
que maneira a sua
organização poderá colectá‐
los?
 Quais seriam os principais
desafios práticos? Para
colectar esses dados
Mesa 3: “Temas para a recolha de
informações”
 Que tipo de informação deve
colectar a sua organização
para orientar as suas
actividades que visam
migrantes?
 Algumas dessas informações
são particularmente sensíveis
para a sua colecta?
 Como é que a sua organização
pode abordar essas
sensibilidades?

Os anfitriões
 Os anfitriões são escolhidos
entre os participantes com
antecedência e informados pelo
facilitador.
 Os anfitriões permanecem nas
suas mesas durante toda a
actividade.




Eles (juntamente com os outros
participantes) ajudam a anotar ou
desenhar as principais conexões,
contributos, descobertas e
perguntas mais profundas. Os
anfitriões devem encorajar os
participantes a escrever e
desenhar.

No início de uma nova rodada, eles
compartilham brevemente a visão
chave da conversa anterior para o novo
grupo para construir e incentivar este
grupo a adicionar novas ideias.
 No final da actividade, os
anfitriões fornecem um
resumo das discussões que
ocorreram nas suas mesas.
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Durante a actividade:
1. Divida os participantes em três grupos (com numero de participantes
mais ou menos igual) e peça a cada grupo para sentar numa tabela.
2. Explique que, durante a actividade, os participantes passarão de uma
tabela para a seguinte e que deverão discutir três temas diferentes. Os
participantes devem permanecer com o seu grupo inicial até o final da
actividade, enquanto cada anfitrião permanece numa tabela.
3. Idealmente, os participantes que estão mais familiarizados com a
actividade / material e que devem ser informados e preparados com
antecedência devem desempenhar o papel de anfitriões. Os anfitriões
fornecem uma visão geral para o grupo seguinte de participantes (quando
chegam de outra mesa) e orientá‐los para apresentar ideias, experiências
e contributos complementares sobre o tema que estiver na sua mesa.
Veja a caixa para mais informações sobre o papel do anfitrião.
4. Apresente e explique as três perguntas aos três grupos antes de começar
a trabalhar nas mesas para garantir que não haja sobreposição nas
discussões.
5. Os participantes podem então começar a discutir o tema conforme
indicado na sua mesa. São encorajados a partilhar as suas experiências
pessoais, desenhar, rabiscar e escrever tanto quanto gostariam nos
papéis gigantes.
6. Depois de 15 a 20 minutos, peça aos participantes que passem para a
mesa seguinte. Os anfitriões permanecem na mesa deles. Repita depois
de mais 15 a 20 minutos. A terceira volta de discussões pode ser reduzida
para 12 a 15 minutos.
7. No final da terceira volta, peça aos anfitriões que apresentem um
resumo das discussões nas suas mesas.
8. Apresente conclusões, ligando a informação discutida nas três mesas
para os pontos de aprendizagem do módulo, completando e corrigindo a
informação fornecida pelos participantes conforme necessário.
Actividade 2 (opção 1): Apresentação de uma ferramenta da criação do perfil
1. Distribua e apresente a ferramenta de criação do perfil da comunidade
("M4_profiling tool migrants") e / ou a versão condensada ("M4‐profiling
tool condensed”).
2. Explique que é uma ferramenta para a colecta de informações sobre
comunidades, não indivíduos, através de representantes da
comunidade. Destaque que:
a. Esta informação é útil para a planificação de prontidão e deve
ser colectada antes de uma emergência.
b. A recolha de dados em grupos e comunidades, em vez de
indivíduos, pode ajudar a aprender mais sobre as comunidades
difíceis de serem alcançadas e ajudar a resolver problemas de
privacidade relacionados a colecta de dados.
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3.

Ter uma discussão sobre como pode ser usado ou adaptado ao contexto
local.

Actividade 2 (opção 2): Compilação da ferramenta da criação do
perfil (recomendada para eventos de sensibilização internacional)
1.

Distribuir e apresentar a versão condensada da ferramenta de criação
de perfil da comunidade ("M4‐profiling tool condensed").
2. Explicar que é uma ferramenta para a colecta de informações sobre as
comunidades, não indivíduos, através de representantes da
comunidade. Destaque que:
a. Esta informação é útil para a planificação da prontidão e deve ser
colectada antes de uma emergência.
b. A recolha de dados em grupos e comunidades, em vez de indivíduos,
pode ajudar a aprender mais sobre as comunidades difíceis de
alcançar e ajudar a resolver problemas de privacidade relacionados
à colecta de dados.
3. Instruir cada participante (ou cada grupo de participantes que
compartilham uma origem comum) para preencher o formulário,
fornecendo informações sobre o seu grupo nacional / étnico esteve a
responder em nome da sua comunidade no estrangeiro.
4. Após 10 minutos, discuta as respostas das pessoas. As respostas podem
ser compiladas numa tabela ("M4‐profiling matrix" pode ser usada
como padrão no papel ou no quadro, simulando a ferramenta que pode
ser usada para uma resposta culturalmente aceitável.

Dicas
 Durante a actividade, visite todas as mesas para verificar se os
anfitriões entendem os seus papéis e encorajar todos os
participantes (não apenas o anfitrião) a escrever e desenhar nos
papéis gigantes.
 Se o facilitador notar que alguns tópicos podem ser abordados
mais detalhadamente após a segunda volta, pode adicionar outras
perguntas para aprofundar a análise.
 A terceira volta geralmente é mais curta, já que muitas
informações já foram escritas / desenhadas durante as voltas
anteriores (salvo se adicionar outras perguntas).
 Mais informações sobre o World Café estão disponíveis no sítio
www. theworldcafe.com/.
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Tempo
Tempo total estimado: 105 minutos
 Actividade 1 (The World Café): 90 minutos
 10 minutos para explicacoes, formação de grupos e perguntas
e respostas
 15 a 20 minutos para cada volta de discussões (50 minutos no
total)
 30 minutos para os anfitriões apresentarem a discussão sobre
o tópico (cada anfitrião apresenta um resumo, e perguntas e
respostas)
 Actividade 2, opção 1 (Apresentação da ferramenta da criação do perfil):
15 minutos
 Actividade 2, opção 2 (Compilação da ferramenta da criação do
perfil): 30 minutos
 5 minutos para distribuir e explicar a ferramenta
 10 minutos para preencher o formulário
 15 minutos para compilar e discutir os resultados
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OBJECTIVO DO MÓDULO
Os participantes estão conscientes das principais oportunidades e desafios ligados ao
envolvimento activo de migrantes nos esforços de prontidão, resposta e recuperação em
situações de emergência e sobre como é que deve ser adaptado o recrutamento de
funcionários e voluntários dos actores de emergência para melhor alcançar os migrantes.
Os participantes estão conscientes das formas do desenvolvimento da confiança dos
migrantes dos actores de gestão de emergências e sobre o que evitar para prevenir as
manifestações de desconfiança.

INTRODUÇÃO
A participação activa dos migrantes em resposta de emergência e trabalho de recuperação
nos seus países de acolhimento é uma história recorrente de "sentir‐se bem" no rescaldo de
crises de todos os tipos. Embora os migrantes se envolvem em vários tipos de trabalho
relacionado a emergências, em benefício dos seus grupos e da comunidade afectada, os seus
esforços geralmente ocorrem de forma ad hoc, não estruturada e não preparada. O
envolvimento geral dos migrantes no trabalho voluntário e profissional de gestão de
emergências geralmente é menor que o da população nativa. Na verdade, evidências de todo
o mundo apontam para este caso.
Apesar disso, o envolvimento, o formação e a retenção de migrantes nas estruturas de
prontidão, resposta e recuperação de emergência estão a se tornar cada vez mais importantes
para a sustentabilidade do trabalho de gestão de emergências dos seus países de acolhimento.
Em primeiro lugar, a participação activa de migrantes nos sistemas de gestão de emergência
é fundamental para garantir que os grupos de migrantes locais sejam realmente alcançados e
atendidos durante as emergências. Os migrantes (em particular, mas não exclusivamente, os
líderes migrantes, representantes e guardiões) desempenham um papel vital na disseminação
e validação de informações em benefício de outros migrantes e em atendê‐los directamente
durante as emergências. Essas formas de assistência popular são particularmente importantes
para ajudar os migrantes que podem estar isolados ou que não estejam dispostos a entrar em
contacto com as instituições mandatadas para a prontidão e resposta.
Em segundo lugar, os migrantes representam uma parcela significativamente maior da
população de certos países, distritos, cidades ou bairros ‐ muitas vezes muito mais do que uma
minoria, constituindo assim um dos principais grupos demográficos. Além disso, os migrantes
tendem a ser super‐representados nas faixas etárias laborais, representando uma
componente especialmente importante da resiliência das comunidades e sociedades em
envelhecimento. Sem o seu envolvimento, as suas comunidades não conseguem alavancar as
habilidades, recursos e capacidades que possam ser vitais para a segurança e o bem‐estar de
todos os membros da comunidade em situações de emergência.
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TEMA 1: MELHORIA DO ENVOLVIMENTO DOS
MIGRANTES NO TRABALHO DE
PRONTIDÃO, RESPOSTA E
RECUPERAÇÃO
Evidências de vários países mostram consistentemente que os migrantes tendem a ser menos
envolvidos do que os nativos no trabalho, seja como voluntários ou profissionais, com actores
de gestão de emergência.
Algumas vezes, este aspecto é devido a migrantes que têm um contexto cultural em que o
trabalho de serviço voluntário e comunitário pode não ser uma prática comum, ou pode ser
limitado aos sistemas de apoio familiar, parentes ou comunidades. Nestes casos, pode ser
particularmente complicado envolver os migrantes directamente no voluntariado
direccionado e nos esforços de recrutamento. Em outros casos, os migrantes podem vir de
países em que as estruturas de gestão de emergência não são organizadas como tal ou não
são coordenados de forma eficaz com os actores de base.
Muitas vezes, no entanto, a falta do engajamento resulta provavelmente de uma mistura de:
 Falta de consciência das oportunidades locais para engajamento;
 Medo ou desconfiança das instituições do país de acolhimento, resultando numa menor
vontade de contactá‐las;
 Redução do interesse de se envolver nos esforços que beneficiem uma comunidade que
é percebida como sendo um destino temporário;
 Redução do entendimento que a comunidade de acolhimento pode precisar do trabalho
de prontidão e resposta a emergências ‐ incluindo devido a uma sensação de "segurança"
por ter alcançado o seu destino (particularmente no caso dos recém‐chegados);
 A falta de espaços de participação culturalmente apropriados, especialmente para os
grupos de migrantes que já podem ter mecanismos de apoio mútuo que não sejam
alavancados ou coordenados dentro do sistema de gestão de emergência do destino;
 Actos xenófobos e discriminatórios, mais ou menos flagrantes ou violentos, particularmente
por parte de outros voluntários e funcionários das instituições envolvidas em resposta a
emergências;
 Incapacidade de se envolver devido a impedimentos práticos (tais como barreiras
linguísticas ou administrativas).
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O Instituto Australiano de Gestão de Emergências apoiou uma pesquisa de jovens
migrantes e refugiados na área de Melbourne sobre o conhecimento do sistema
local e interesse e barreiras para se juntar a ele para o trabalho voluntário para
melhorar o nível de voluntariado dos migrantes na gestão de desastres. As
principais conclusões da consulta incluíram a necessidade de abordar os
obstáculos culturais à participação e o medo de situações de xenofobia por
colegas de trabalho e beneficiários, bem como a necessidade de superar as
barreiras materiais (tais como o tempo e os recursos disponíveis) ao
compromisso. Na sequência do processo de consulta, as instituições locais de
gestão de desastres, como as Brigadas de Bombeiros de Melbourne,
directamente envolvidas, formaram e eventualmente contrataram jovens
migrantes para actuarem como líderes de prontidão e resposta para as suas
respectivas comunidades. Em Vitoria, na Austrália, os bombeiros da
Broadmeadows deram um passo significativo para desenvolver estratégias tais
como formação realizadas em Turco e adaptadas à cultura e aos costumes turcos.
Além disso, eles formaram parcerias com o Centro local de Recursos para
Migrantes, escolas islâmicas e meios de comunicação turcos.
O engajamento reduzido é uma questão particularmente para os migrantes recém‐chegados, migrantes
e outros estrangeiros em trânsito numa determinada área ou país ou que possam planificar permanecer
por períodos mais curtos (como turistas), migrantes que fazem parte de um grupo que não tem uma
presença local bem estabelecida e, migrantes não documentados.
É importante compreender e abordar as barreiras que impedem indivíduos e grupos específicos de
migrantes de se envolver para melhorar a sua inclusão nas estruturas de gestão de emergências.
Por sua vez, ao envolver, formar e reter com sucesso, os actores de gestão de emergências podem
alavancar as habilidades e capacidades diversas dos migrantes, melhorando assim a qualidade, a
quantidade e a cobertura dos serviços que prestam e tornando a sua acção mais inclusiva e eficaz.

Envolvimento de migrantes no trabalho de gestão
de emergências
O recrutamento e formação de voluntários e funcionários é uma parte fundamental do trabalho dos
actores de gestão de emergências em todo o mundo, tanto antes como durante as emergências. Nas
sociedades em que os migrantes representam uma parcela significativa da população, o seu
envolvimento e inclusão nestes esforços, pode ser necessário para garantir que as instituições de gestão
de emergências tenham pessoal suficiente para responder de forma eficaz às emergências e possam
desenvolver capacidades específicas para alcançar e servir grupos de migrantes e outras minorias. Isso
pode ser particularmente importante para que os grupos de migrantes especialmente marginalizados,
incluindo migrantes não documentados, recém‐chegados, pessoas em trânsito e de curta duração,
possam ser alcançados e atendidas em caso de emergências, alavancando as estruturas e capacidades
pré‐existentes dentro das suas comunidades.
Como consequência, várias agências governamentais (nacionais e locais), autoridades locais e agentes
de gestão de emergências criaram vários programas dedicados para engajar, formar e reter migrantes
em trabalhos de prontidão, resposta e recuperação. Os desafios que esses programas têm de abordar
são recorrentes; eles representam um conjunto de experiências que podem ser de grande utilidade
para orientar e informar os trabalhos futuros, incluindo em diferentes contextos geográficos.
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O Distrito Internacional (International District) é um dos bairros mais diversos da
cidade de Seattle, com residentes de primeira, segunda e terceira geração com
origens asiáticas, do Pacífico, africanas e hispânicas. Durante pelo menos três
décadas, o sistema local de resposta a emergências trabalhou com o Centro de
Emergências do Distrito Internacional para fornecer uma prontidão e assistência
mais inclusiva na área altamente diversificada. O Centro responde às chamadas
do Distrito Internacional tal como responde para os departamentos de incêndio,
médicos e execução da lei. Fornece capacitação contra incêndios, segurança e
vida e sensibilidade cultural aos residentes, organizações sem fins lucrativos e
empresas. O pessoal de luta contra desastres já se ofereceu ao Centro para obter
experiência em primeira mão sobre a cultura e os desafios do Distrito
Internacional. O Centro de Emergências do Distrito Internacional está aberto 24
horas por dia para apoiar os actores de gestão de desastres com pessoal
culturalmente competente e recursos dedicados.

Envolvimento institucional
Independentemente da sua estrutura, objectivo ou grupos‐alvo pretendidos, para serem bem‐
sucedidos, os programas para aumentar a participação dos migrantes exigem o envolvimento
total da instituição que os promove. Isso significa que a equipa que trabalha no programa,
bem como os outros funcionários, voluntários e a administração da instituição, devem
comprometer‐se a atingir o objectivo do programa.
Os responsáveis pela promoção da participação dos migrantes nas actividades de gestão de
emergências podem usar os seguintes pontos, que podem ser relevantes para as operações
de uma instituição:
 Os migrantes representam uma parcela significativa da população local. A instituição é
obrigada a ajudá‐los, e os migrantes devem ser auxiliados com esforços dedicados.
 Os migrantes representam uma parcela significativa do grupo local de potenciais
funcionários e voluntários. A instituição precisa empregá‐los para ter pessoal suficiente
para garantir a sua sustentabilidade.
 A instituição obtém vários benefícios a partir da contratação de voluntários e
funcionários, incluindo:
 Melhoria da eficácia da resposta através do desenvolvimento das
capacidades locais;
 Maior capacidade de trabalhar em ambientes multilingues e multiculturais;
 Maior capacidade de alcançar os grupos potencialmente marginalizados;
 Custos reduzidos que derivam desse aumento da capacidade interna;
 Diversidade de habilidades, experiências e perspectivas, e a possibilidade
de aprendizagem com colegas e resolução criativa de problemas.
As histórias anteriores de sucesso (dos projectos não necessariamente relacionados a gestão
de emergências) podem ajudar a destacar os benefícios para a organização. Assim, estes
benefícios podem ajudar a aumentar o compromisso dos funcionários da instituição com tais
programas.
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O engajamento completo da instituição também deve ser reflectido no seu mandato, documentos
de divulgação, documentos e procedimentos dos recursos humanos (incluindo formações
regulares para os membros da equipa e voluntários) e mecanismos para receber comentários
(feedback) e abordar episódios de discriminação com base na nacionalidade, etnia ou estatuto de
migração. Todos esses elementos devem claramente promover a inclusão de migrantes na
estrutura e no trabalho da instituição (por exemplo, reconhecendo os migrantes como parceiros e
como um grupo específico de beneficiários com direito à assistência) e lutar activamente contra a
discriminação, incluindo episódios menos flagrantes. Se um indivíduo ou grupo é responsável pela
coordenação e recrutamento de voluntários, eles devem ser consciencializados sobre a
importância ‐ para a organização e para a comunidade local em geral ‐ da inclusão dos migrantes
e de combater a discriminação.

O engajamento do pessoal sénior das organizações relevantes nas actividades (incluindo
convocá‐los para reuniões, formações, workshops, etc.) pode ajudar a aumentar o interesse
dos migrantes no processo, pois vêem que a sua inclusão está sendo valorizada.
Em geral, essas iniciativas funcionam melhor se a instituição passa tempo e gasta recursos
cultivando relacionamentos com migrantes e as suas organizações e grupos. Isso pode ser feito
através da prestação de serviços, esforços de divulgação dedicados e comportamentos não
discriminatórios e inclusivos.

Concepção de programas para melhorar o envolvimento de migrantes
MÓDULO

Vários programas existentes para recrutar e formar voluntários e funcionários para fins de
gestão de emergências podem ser adaptados para abordar as características específicas dos
migrantes e para promover o seu envolvimento efectivo. Da mesma forma, vários programas de
consciencialização e capacitação que já visam os migrantes para vários objectivos poderiam ser
adaptados para melhorar o envolvimento dos migrantes nos esforços de gestão de
emergências.
Exemplos desses programas que podem ser adaptados para este fim incluem:
 Cursos e workshops para ajudar os migrantes no seu ajustamento no país de acolhimento,
administrados de forma voluntária ou obrigatória após a chegada;
 Cursos de línguas;
 Exercícios de prontidão, eventos ou programas nos locais de trabalho ou escolas, que
possam envolver activamente os membros da família dos trabalhadores migrantes ou
estudantes;
 Workshops ou cursos sobre questões administrativas, para os quais seria necessária
assistência (por exemplo, para emitir vistos ou cartas de condução).
Todos esses cursos ou eventos representam oportunidades para aumentar a consciencialização
e o envolvimento dos migrantes nos mecanismos existentes de prontidão e resposta às
emergências e para desenvolver as suas capacidades para contribuir com esforços globais de
resposta (por exemplo, através de formações de primeiros socorros).
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Reconhecendo os problemas de língua, a falta de compreensão e as barreiras de
acesso que caracterizam a sua intervenção nas comunidades de maior imigração
durante a ocorrência de desastres, as autoridades de gestão de emergências no
centro de Ohio nos Estados Unidos começaram a apoiar de forma activa os programas
para recrutar e formar voluntários da comunidade latina.
Desde 2010, várias agências formaram mais de 360 voluntários da comunidade
bilingues para responder a grandes incêndios, inundações, tornados, ataques
terroristas e outros desastres. A formação consistiu em quatro dias completos (nove
horas cada) de aprendizagem de primeiros socorros, segurança contra incêndios,
técnicas suaves de busca e resgate, e efeitos psicológicos que as catástrofes podem
ter sobre as pessoas. As aulas foram realizadas aos sábados para maximizar a sua
participação. Os voluntários formados são então envolvidos nos exercícios oficiais de
emergência. Recebem alguns suprimentos básicos de alívio, como uma máscara
contra poeira, kit de primeiros socorros, lanterna eléctrica, óculos de protecção,
capacete, luvas de couro, colete reflector e uma chave Inglesa, a fim de torná‐los
capazes de responder de forma eficaz em situações de emergência.
A coordenação com as organizações comunitárias locais está agora a ser explorada
para formar principais representantes adicionais da comunidade local,
particularmente voluntários de saúde comunitária, que já trabalham para colmatar
as lacunas entre os residentes latinos e fornecedores de serviços de saúde e humanos
e que estão bem familiarizados com as necessidades da comunidade.

Priorização de alguns grupos em detrimento dos outros
Embora, em princípio, possa ser desejável um processo de recrutamento inclusivo que vise migrantes
de todos os grupos e demografias, pode não ser uma opção prática (muito dispendiosa ou muito difícil
de envolver membros de certos grupos). Portanto, pode ser necessário definir certos grupos como
prioridades sobre outros. Os critérios que podem orientar a definição de prioridades incluem:







Tamanho do grupo de migrantes na área ou país: grupos maiores podem representar uma parcela
maior de pessoas afectadas em emergências. No entanto, grupos menores podem ter menos
recursos, capacidades ou redes disponíveis para auto‐ajuda.
Tempo para o estabelecimento do grupo na área ou país: é fácil obter o envolvimento de membros
de grupos melhor estabelecidos. No entanto, é provável que grupos de migrantes recém‐chegados
sejam mais vulneráveis em situações de emergência.
Composição demográfica: grupos mais novos e segundas gerações podem ser mais fáceis de se
engajar; para tal, pode ser particularmente eficiente o desenvolvimento de programas específicos
voltados para eles (por exemplo, escolas difíceis).
Nível de marginalização / vulnerabilidade: os migrantes não documentados, trabalhadores
informais e migrantes em trânsito podem ser particularmente difíceis de se envolver, e obter seu
envolvimento directo nos programas de prontidão, resposta e recuperação em situações de
emergência é especialmente difícil.
Proficiência linguística: as organizações têm diferentes capacidades para produzir materiais em
várias línguas, e o tamanho do público difere dependendo da comunidade dos falantes. Além disso,
em algumas comunidades muitos serão proficientes na língua local, enquanto em outros, muitos
não serão capazes de falar a língua local.
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Simplificação dos procedimentos de pedido
Os procedimentos para recrutamento e formação de pessoal e voluntários podem ser
simplificados, e os actores da gestão de emergências podem recrutar e formar através da
criação de vários canais dedicados para o processo de inscrição e garantindo que os requisitos
administrativos para requerer o voluntariado ou o trabalho sejam reduzidos para o mínimo. Se
a participação dos grupos de migrantes for promovida especificamente, talvez precisem ser
reduzidos também os requisitos práticos para o seu envolvimento (por exemplo, menos tempo
gasto em eventos de capacitação e tempo gasto em espera).
Em todos os casos, os critérios para a selecção dos candidatos devem ser claros. Além dos
requisitos físicos / de saúde ou de habilidades que podem ser comuns entre trabalhadores
nativos ou voluntários, a proficiência linguística na língua local pode ser incluída se o curso for
dado na língua local com o objectivo de aumentar a capacidade dos trabalhadores bilingues.
A criação de formações que visem grupos de migrantes, em vez de migrantes individuais, e
permitindo que os migrantes se candidatem colectivamente ou através dos seus grupos possam
ajudar os participantes a superar os possíveis receios na participação.
Adaptação da língua do programa
É provável que os migrantes venham de origens diversas e, portanto, é crucial transmitir o
conteúdo do programa de forma compreensível para todos aqueles que estão envolvidos no
programa.
A adaptação do programa para torná‐lo mais apropriado para voluntários ou trabalhadores
migrantes e para promover o seu envolvimento pode exigir a tradução de materiais do
programa (documentos, bem como material de sensibilização, se for necessário) ou
simplificando o seu conteúdo. Isso poderia incluir o uso de texto tão pequeno quanto possível
nos materiais, mantendo os conceitos essenciais e usando o máximo de elementos visuais
possível.
O idioma em que os eventos ou formações são transmitidos também deve ser traduzido ou
simplificado. A interpretação é uma opção sempre que o formador não falar a língua dos
migrantes ou sempre que os migrantes fazem parte de um grupo mais amplo e misto de
participantes. É preferível, no entanto, ter pessoas bilingues encarregadas de realmente realizar
a formação, ou pessoas que foram treinadas para usar linguagem simplificada.
A simplificação também é alcançada garantindo que a aprendizagem seja tão baseada na
actividade quanto possível. Isto pode não constituir somente uma boa prática para a
aprendizagem de adultos em geral, mas também ajuda a mostrar exemplos práticos e a
colmatar potenciais lacunas na compreensão.
É particularmente importante ter terminologia compartilhada ‐ nem todos os grupos têm a
mesma experiência ou compreensão dos diferentes perigos ou mecanismos de prontidão e
resposta a emergências, e não deve assumir que os conceitos básicos são necessariamente
conhecidos.

167

MÓDULO

5

INTEGRATING MIGRANTS IN EMERGENCY PREPAREDNESS, RESPONSE
AND RECOVERY IN THEIR HOST COUNTRIES: TRAINING MANUAL

Se o programa não for apresentado exclusivamente a membros de um grupo de migrantes, o
estabelecimento de um "sistema de amigos" com representantes da comunidade de origem
pode ajudar a melhorar a compreensão e a participação dos migrantes no programa.
Adaptação do conteúdo do programa
Os migrantes podem ter capacidades e habilidades específicas, incluindo as que resultam da
experiência anterior em emergências (tais como o envolvimento nos esforços de prontidão e
resposta, ou conhecimento de sinais de perigos iminentes ou formas de reagir perante os perigos).
Com base nos recursos dos migrantes, incluindo através da criação de actividades em que os
migrantes podem contribuir activamente com os seus conhecimentos e ideias, e suas contribuições
integradas no programa e no trabalho da instituição, beneficiariam todo o sistema de gestão de
emergências de um país.

Adicionalmente, os migrantes e seus grupos podem ter prioridades e preocupações específicas
para futuras emergências. Pode ser fundamental garantir que essas necessidades sejam
captadas e usadas para desenvolver materiais mais direccionados para o seu envolvimento.
Adaptação da execução do programa
O ambiente em que os eventos do programa realmente ocorrem não deve ser assustador, de
modo a minimizar as barreiras de confiança à participação dos migrantes. As reuniões,
particularmente as que ocorrem no início do processo (tais como as que anunciam o
programa), devem ocorrer num ambiente familiar, como numa associação local, centro
comunitário ou centro religioso usado por migrantes. As condições devem ser suficientemente
seguras para permitir que as pessoas se identifiquem como membros de uma minoria ou
grupo de migrantes, bem como para se expressar e participar de forma plena.
Em alguns casos, o cronograma e a localização do programa podem precisar ser adaptados,
levando em consideração os locais de trabalho dos migrantes e as horas, ou feriados religiosos ou
nacionais, para garantir que possam participar. A realização de sessões ou actividades específicas
em locais convenientes na comunidade dos migrantes também pode ser útil para envolver os
migrantes e seus grupos no processo.

O tempo atribuído ao programa também pode ser adaptado no trabalho com pessoas que
falam diferentes idiomas ou de diferentes origens culturais.

Garantia da sustentabilidade do envolvimento dos migrantes
Depois do envolvimento dos migrantes num programa de formação ou recrutamento, pode
ser necessário estabelecer medidas específicas para apoiá‐los para manter o seu
envolvimento. Este é particularmente o caso dos voluntários.
É fundamental fazer com que os migrantes se sintam valorizados. Isso exige que eles tenham
sido seleccionados com base no mérito, capacidade ou potencial, e não apenas por sua
nacionalidade ou origem étnica. É importante dar‐lhes oportunidades para desenvolver novas
habilidades e assumir responsabilidades.
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Adicionalmente, os processos direccionados de avaliação (tanto dos trabalhadores migrantes
como daqueles que se beneficiaram das suas actividades) podem ajudar a monitorar a sua
experiência (o que funcionou, o que não funcionou) e redesenhar as funções e responsabilidades
de forma mais adaptada as capacidades e restrições dos migrantes. Deve ser promovido um
feedback aberto e informal dos migrantes.

Os migrantes podem ajudar a alcançar um grupo mais amplo de recrutas e recursos potenciais,
através da promoção do programa para outros membros da comunidade. Ao mesmo tempo,
alavancar representantes da comunidade e organizações ou outras instituições pode ajudar
maior captação de recursos e recrutamento.
Para aceder a uma lista abrangente de recomendações sobre como recrutar,
engajar e reter voluntários de diversos contextos culturais e linguísticos, vide
www.volunteeringaustralia.org/wp‐content/files_mf/1377046067VAPractical
GuideInvolvingvolunteersfromCALDbackgrounds2007.pdf
e
www.volun‐
teeringaustralia.org/wp‐content/files_mf/1377046029VATrainingManual
RecruitingVolunteersfromCALDBackgrounds2007.pdf.

Sensibilização dos migrantes sobre oportunidades existentes
A falta de informações sobre as oportunidades existentes para o envolvimento com actores de
gestão de emergências pode ser uma das razões pelas quais os migrantes se voluntariam menos
ou trabalha menos com essas instituições. As informações sobre as oportunidades de recrutamento
e de voluntariado devem ser disseminadas através de vários canais que alcancem os grupos de
migrantes (e não diferentes dos mecanismos de consciencialização e de comunicação de
emergência discutidos no Módulo 6).
A decisão sobre como chegar aos diferentes grupos deve ser baseada numa compreensão sobre
como é que eles geralmente acedem a informação e quais são as fontes de informação geralmente
fiáveis (esta informação pode ser colectada através de exercícios de perfil, conforme descrito no
Módulo 4). O uso de meios de comunicação étnicos ou baseados na comunidade e os canais
presenciais geralmente são especialmente efectivos. Pode ser útil apresentar o programa através
de uma sessão de informação da comunidade, organizada em colaboração com a sociedade civil
ou organizações de migrantes, ou acolhendo os membros da comunidade para que possam prestar
depoimentos sobre o programa e, podem ser formas poderosas de envolver outros migrantes.

Outros materiais e mensagens de divulgação (como folhetos e publicidades de televisão e
rádio) devem abordar as dúvidas e perguntas que os migrantes podem ter sobre o papel e o
funcionamento da instituição, bem como as implicações de trabalhar ou de se voluntariar com
a instituição. Isso pode ser feito através de, por exemplo:
 Garantir que os migrantes saibam que estão sendo direccionados explicitamente através
de esforços dedicados de recrutamento;
 Esclarecer se a instituição tem uma afiliação ou conotação religiosa;
 Esclarecer se o trabalho é pago ou não;
 Realçar se alguns perfis específicos, habilidades ou línguas são particularmente desejáveis;
 Especificar as habilidades mínimas (incluindo a proficiência do idioma) e o nível
necessário de envolvimento.
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Todos os materiais visuais (anúncios de televisão, brochuras e folhetos) devem reflectir visualmente o
tipo de diversidade que a instituição está a planificar alcançar.
Os migrantes podem ser especificamente motivados para trabalhar ou se voluntariar com actores de
gestão de emergências se forem destacados os benefícios que podem derivar do seu envolvimento,
incluindo:





Fazer parte de uma instituição e uma rede local de profissionais ou voluntários;
Desenvolver habilidades e aumentar o nível de empregabilidade;
Contribuir para o bem‐estar dos seus grupos e comunidades de acolhimento;
Tornando‐se campeão da mudança cultural e da integração para o seu grupo e sua comunidade
de acolhimento.

Migrantes como mediadores culturais, intérpretes e tradutores
É importante que os actores de prontidão e resposta que trabalham em ambientes diversos e
multiculturais possuem habilidades linguísticas e competências culturais. A colaboração com migrantes
para melhorar a prestação de serviços em situações de emergência é um objectivo bastante simples
que pode ser alcançado com a participação relativamente limitada e envolvimento dos migrantes antes
de uma emergência.
O primeiro passo no recrutamento de migrantes (para trabalho remunerado ou como voluntário) é
identificar o tipo de apoio que eles forneceriam numa situação de emergência. Os dados de contacto
podem ser recolhidos para criar uma lista ou directório de contactos para facilitar a sua mobilização em
momentos de necessidade. Esse banco de dados também pode ser útil para identificar as necessidades
linguísticas específicas ‐ e, caso haja necessidades, se pode ser realizado um recrutamento para
preencher as lacunas.
Os migrantes identificados podem ser orientados através de formação específica, especialmente em
assuntos relacionados à comunicação intercultural, terminologia especificamente relevante para a
gestão de emergências e formação em prontidão para melhorar a sua eficácia em situações de
emergência. Dependendo das habilidades, esses indivíduos podem ser mobilizados antes e durante
emergências para apoiar as seguintes actividades:







Tradução e revisão de mensagens, materiais de divulgação, sinais etc.
Revisão de planos de prontidão, estabelecimento de abrigos de evacuação, organização de
alimentos para garantir que atendam de forma adequada as especificidades dos grupos de
migrantes.
Alocação de pessoal para as linhas directas e pontos de informação antes e durante as
emergências.
Interpretação sempre que um membro da equipa de uma instituição de prontidão e resposta
precisar se comunicar directamente com migrantes que podem não ser linguisticamente
proficientes (por exemplo, para campanhas de sensibilização, avisos prévios porta a porta, registos
nos abrigos de evacuação ou prestação de serviços).
Assistência nas entrevistas e aconselhamento como parte dos cuidados de saúde e apoio
psicossocial, mesmo se for uma actividade particularmente sensível:
 Se for possível, os migrantes participantes devem ser especificamente formados para
desempenhar esse tipo de funções em contextos de emergência;
 Em todos os casos, os migrantes participantes devem ser informados que estão sujeitos aos
mesmos padrões e obrigações que os outros trabalhadores (profissionalismo, não
discriminação, confidencialidade e qualquer outras questões aplicáveis).
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Em 1990, a cidade de Sendai no Japão criou a Associação de Relações
Internacionais de Sendai (SIRA) para promover o intercâmbio internacional e
relações interculturais dentro da população local. Durante mais de 20 anos, a
SIRA tem administrado cursos de idiomas, apoio a crianças com antecedentes
de migração e orientação geral para residentes estrangeiros residentes em
Sendai. Realiza pesquisas, organiza festivais interculturais e publica jornais
electrónicos, manuais e um boletim electrónico mensal.
Em 2000, a SIRA começou a executar o Programa de Voluntariado de
Intérpretes de Desastres de Sendai, que visa incluir os residentes estrangeiros
na gestão de riscos de desastres. As autoridades locais estavam conscientes
sobre a ocorrência eminente de um grande terramoto e em 2010
encomendou à SIRA a criação do Sendai Disaster Multilingual Support Center.
O Centro começou a operar e em menos de dois meses ocorreu o grande
terramoto do leste do Japão que atingiu a península em 11 de Março de 2011.
Através das actividades realizadas ao longo dos anos, a SIRA desenvolveu uma
rede forte dentro da população migrante local e tornou‐se uma instituição
fiável e respeitada. Como consequência, quando o terramoto atingiu muitos
migrantes voluntariaram para realizar os inquéritos e fornecer informações
em línguas estrangeiras. Como resultado, foi muito mais fácil mobilizar os
migrantes após o terramoto em 2011 do que seria se a SIRA não existisse.

Trabalho com migrantes e seus representantes para a
melhoria do alcance e assistência

MÓDULO

Seja formalmente incluído nos esforços de prontidão, comunicação ou resposta, os migrantes
(especialmente membros confiáveis ou autorizados da comunidade local) e suas organizações
desempenham um papel fundamental para a prontidão e resposta. As tarefas que esses
actores tendem espontaneamente a realizar em emergências incluem:
 Facilitar a adaptação, circulação e validação de informações e comunicações de risco;
 Coordenar respostas a nível local;
 Advogar com instituições de resposta e outros actores em nome de um grupo.
A identificação e capacitação desses indivíduos e organizações pode ser particularmente eficaz
para melhorar a capacidade dos actores de gestão de emergências para alcançar e ajudar as
comunidades de migrantes. Ao realizar esses tipos de esforços, os actores podem beneficiar
de ter uma imagem clara sobre as estruturas e organizações que operam dentro de uma
determinada comunidade de migrantes, da maneira como funcionam e dos serviços que
prestam. (O Módulo 3 apresenta mais detalhes sobre como criar um directório de
organizações locais.)
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Existem varias opções disponíveis para fortalecer as capacidades dos migrantes e coordenar
os seus esforços no trabalho dos outros actores de resposta, incluindo:
 Colaboração com os migrantes no desenvolvimento de materiais de sensibilização, avisos
prévios e comunicações de emergência que sejam consistentes com as mensagens oficiais
e adaptadas às necessidades e capacidades do público migrante;
 Formalmente incluir os migrantes nas estruturas de comunicação e coordenação de
emergências, para melhorar o seu acesso a informações de emergências e esclarecer as
suas funções e responsabilidades;
 Desenvolvimento das suas capacidades para actuar em emergências através de
formações de prontidão direccionadas para garantir que contribuam tanto quanto
possível para a resposta global e não somente com base nas prioridades subjectivas e
experiências anteriores;
 Fornecer apoio material, incluindo fornecendo‐lhes o equipamento relevante (tais como
telefones, crédito e rádios) para entrar em contacto com outros migrantes na área;
 Apoiar o estabelecimento ou a actualização de um directório abrangente de contactos
para os migrantes locais ou suas associações e grupos, ou de uma cadeia de contactos que
possam ajudar a divulgar informações de forma eficiente durante as emergências.
Um consórcio de instituições em Maryland nos Estados Unidos (incluindo
uma organização de serviços comunitários para migrantes, o Departamento
de Saúde e Serviços Humanos do Município e a Universidade de Maryland)
desenvolveu um projecto para melhorar a prontidão para emergências das
comunidades de migrantes. Designado projecto PREP, estava baseado numa
avaliação da consciência local de Latinos de baixa renda sobre as medidas de
risco e prontidão, proficiência e necessidades linguísticas. O Projecto foi
realizado através de várias discussões em grupos focais com os membros
relevantes da comunidade.
No âmbito do Projecto PREP, o consórcio desenvolveu um currículo para formar
trabalhadores de saúde de emergência, profissionais que já detinham bons
conhecimentos e relações com os grupos‐alvo e que já realizaram funções
relevantes de consciencialização e prestação de serviços. Os profissionais de
saúde foram formados e conduziram sessões de formação sobre emergências e
prontidão para emergências, focalizando a compreensão de emergências,
através da elaboração de plano de emergência familiar e organização de um kit
de provisão de emergência com artigos essenciais.

As avaliações foram realizadas antes e depois das sessões para avaliar os
impactos da intervenção sobre a consciência e prontidão dos participantes. A
intervenção provou ser muito bem‐sucedida, devido a:
 O escopo limitado e realista das sessões;
 A fiabilidade da participação da organização de prestação de serviços
comunitários e trabalhadores a vista do público‐alvo;
 As habilidades, talentos, criatividade e entusiasmo dos profissionais de
saúde.

172

MÓDULO 5:
INVOLVING MIGRANTS IN PREPAREDNESS, RESPONSE AND RECOVERY EFFORTS

Durante as inundações de 2011 em Brisbane, Austrália, os guardiões de
migrantes divulgaram informações às suas comunidades, embora o tipo de
informação partilhada e os métodos de disseminação fossem diferentes.
Alguns tiveram problemas para aceder informações de emergências das suas
necessidades das suas comunidades, apesar de ter acesso aos meios de
comunicação de massa e canais directos de comunicação com informantes.
Também engajaram‐se activamente na advocacia durante a fase de
recuperação com as instituições públicas mandatadas em nome das suas
comunidades.
Os guardiões eram indivíduos diferentes, com diferentes experiências sobre
desastres, conhecimento, duração da estadia em Brisbane e razões para
chegar a Brisbane. Todos esses factores afectaram a sua percepção de risco e
o seu comportamento individual na emergência, incluindo a forma como
filtraram, adaptaram e divulgaram informações.

Consulta aos migrantes na planificação de prontidão
e recuperação
Os migrantes têm necessidades antes, durante e após as emergências que muitas vezes são
diferentes das necessidades das suas comunidades de acolhimento. Ao mesmo tempo, os
grupos e comunidades de migrantes geralmente mostram uma resiliência excepcional devido
às suas ricas redes sociais e vínculos sociais, a existência de mecanismos efectivos de apoio
mútuo e sua capacidade de aproveitar recursos distantes através do apoio de famílias e
comunidades no local de origem e, mais geralmente, da diáspora fora das áreas afectadas.
A consulta com os migrantes, os seus representantes e as suas organizações é, portanto,
essencial para a concepção de esforços específicos de prontidão, resposta e recuperação, e
para garantir que os recursos e as capacidades dos migrantes sejam alavancados para apoiar
o seu bem‐estar geral a longo prazo. A criação de fóruns e processos para a sua participação
activa na planificação e implementação dos esforços de prontidão, resposta e recuperação
pode ajudar a apoiar a gestão inclusiva de emergências.
Os residentes das ilhas do Pacífico na Austrália (particularmente os de Tonga)
mostraram uma forte vontade de se envolverem nos esforços de
reconstrução e recuperação após as inundações de 2011 através do trabalho
voluntário (considerado um elemento‐chave dos mecanismos de apoio
mútuo nas suas comunidades). O processo de reconstrução, no entanto, nem
sempre proporcionou oportunidades que correspondessem à sua discussão a
nível comunitário e ao estilo de tomada de decisão.
Os processos consultivos podem ser úteis para:



Fornecer uma compreensão das especificidades das comunidades locais de migrantes, a para
projectar os esforços mais direccionados de prontidão, resposta e recuperação de emergências;
Recolher comentários sobre como é que estão acontecer as actividades e programas específicos;
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 Informar a comunidade (especialmente os grupos de migrantes) sobre as decisões
relevantes ou o progresso do processo de gestão e recuperação de emergências.
Adicionalmente, os processos consultivos representam uma oportunidade para que os
imigrantes contribuam directamente para a comunidade em que vivem para influenciarem,
através do processo de gestão de emergências, as suas perspectivas a longo prazo na área de
destino (incluindo o seu acesso aos recursos básicos, serviços, oportunidades e representação
política). A participação na prontidão, resposta e recuperação de emergência pode, portanto,
aumentar o seu envolvimento na gestão dos assuntos locais, incluindo em tempos normais.
Os mecanismos consultivos geralmente exigem algum tempo para serem estabelecidos, e
pode ser necessário mais tempo para integrar as suas contribuições na planificação e na
prestação de serviços; portanto, eles não são facilmente criados durante as emergências. No
entanto, podem ser criados como parte da prontidão ou nos esforços (prévios) de recuperação
para que a informação relevante para as intervenções possa ser trocada antes, durante e após
as emergências.
A imagem clara da composição da comunidade local, o directório de contactos dos seus
representantes e organizações (vide Módulos 3 e 4) e boas relações de trabalho com os grupos
relevantes podem ajudar a acelerar o estabelecimento de processos consultivos. Mesmo que
muitas dessas iniciativas sejam evidenciadas após as emergências, é importante iniciar os
exercícios de levantamento e classificação antes da emergência para ajudar na recolha de
informações mais abrangentes.
Após os episódios de violência de 2008 na África do Sul, as consultas e a
participação de migrantes deslocados na planificação, implementação e
monitoria da intervenção de resposta e recuperação geralmente foram
inadequadas. Os processos de consulta foram mais difíceis pela diversidade
linguística e cultural dos grupos de migrantes afectados, pelas diversas
condições dos migrantes individuais (como estatuto legal e disposição para
colaboração) e pela falta de uma estrutura de liderança representativa.

Organização de consultas com grupos de migrantes
As consultas podem ocorrer em locais físicos ou como eventos virtuais. Ambas as opções apresentam
vantagens e deficiências que devem ser consideradas no acto da planificação da participação inclusiva.
A mistura das duas soluções (por exemplo, criação de oportunidades on‐line para discussão e
comentários em paralelo ou entre encontros físicos) pode ajudar a maximizar a participação de um
público mais diversificado.
No caso de discussões ao vivo (seja on‐line, ao telefone ou face a face), as barreiras linguísticas podem
ser uma questão prática e pode ser necessária a interpretação para que todos possam participar de
forma plena. A tradução ainda pode ser necessária no caso de questionários, formulários de feedback
e discussões através de textos escritos (como e‐mail), mas geralmente é mais fácil criar (redução de
restrições de tempo, potencialmente menos onerosas) do que a interpretação num evento ao vivo.
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A participação nos eventos ao vivo pode ser dificultada por questões específicas ligadas ao trabalho dos
migrantes ou aos horários de férias (dia da semana ou hora do dia). A etiqueta e os costumes específicos
da cultura, bem como a capacidade e a vontade dos migrantes de falar ao público ou com indivíduos
específicos (dependendo do seu papel, sexo ou idade) podem ser um obstáculo na sua participação, em
particular nas reuniões presenciais. A realização de reuniões diferentes em momentos diferentes e com
diferentes grupos (incluindo reuniões preparatórias com minorias específicas) pode ajudar a promover
uma participação mais ampla.
Os custos de participação em reuniões, especialmente eventos presenciais (transporte, alimentos e
tempo perdido), e a potencial incapacidade de participar por razões económicas ou à distância do local
do evento também devem ser levados em consideração ao organizar eventos ao vivo. Ao mesmo tempo,
a participação nas consultas virtuais pode exigir o acesso à tecnologia ‐ uma potencial barreira,
especialmente para grupos desfavorecidos. As barreiras tecnológicas, no entanto, podem ser
parcialmente abordadas ao equipar locais específicos (como um centro comunitário ou uma associação
de migrantes) com a tecnologia relevante e usando esses locais para reunir grupos de pessoas que
podem não ser capazes (ou podem não querer) se juntar individualmente.
A escolha de um local adequado pode ter um impacto sobre a capacidade e a vontade das pessoas de
participar. Os locais que têm um valor específico ou que são conhecidos ou "propriedade" da
comunidade de migrantes (tais como centros e associações comunitárias, igrejas, templos ou mesquitas)
podem ajudar a aumentar a participação e a apropriação do processo. Tais locais podem se tornar
centros de esforços de resposta e recuperação, independentemente das actividades oficiais (por
exemplo, podem funcionar como abrigos de evacuação, distribuição de artigos de alívio ou eventos de
convocação colectiva). Se já existem centros de coordenação designados para resposta e recuperação,
podem representar uma opção importante para aumentar a sensibilização dos migrantes sobre a
organização da gestão de emergências e as opções disponíveis para assistência.

Garantia de uma participação ampla
As consultas podem ser abertas a todos os membros de uma comunidade ou restrita aos seus
representantes, dependendo do tamanho do local, do orçamento disponível, o tempo
disponível, disponibilidade de intérpretes e flexibilidade da programação. O que é importante é
garantir que todos os grupos da comunidade de migrantes locais estejam representados e
tenham a oportunidade de participar de forma activa. Isso pode exigir atenção específica a
indivíduos e grupos que podem ser mais marginalizados (como grupos de baixa renda, pessoas
com profissões específicas e mulheres), incluindo os que têm menos visibilidade dentro da
própria comunidade de migrantes.
As consultas também podem incluir actores baseados na comunidade e da sociedade civil que
trabalham em apoio aos grupos de migrantes, que podem ter informações úteis e informações
sobre os desafios enfrentados pelos migrantes, as suas necessidades e os recursos disponíveis.
Além disso, essas organizações (associações de migrantes e organizações locais não
governamentais e comunitárias) geralmente são actores importantes na disseminação de
informações na comunidade de migrantes, angariação de fundos e advocacia em nome de
grupos de migrantes e até mesmo prestação de serviços básicos (tais como transporte,
alojamento e distribuição de alimentos). A identificação e colaboração com esses grupos, bem
como a promoção da sua liderança e apropriação do processo, são importantes para tornar o
processo mais sustentável.
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A participação desses actores pode também ajudar a abordar potenciais questões ligadas a
participação de pessoas nas reuniões. Embora possa ser difícil ter a mesma audiência em todas
as reuniões relevantes, desde que o grupo focal de pessoas participe regularmente e
activamente, o processo ainda pode ser produtivo.
Os processos consultivos também podem envolver migrantes (ou seus representantes) juntamente
com os membros das suas comunidades de acolhimento e pessoas das comunidades vizinhas que
podem não se beneficiar directamente da acção direccionada. Esta inclusão pode ajudar a reduzir
o potencial de fricções e tensões entre as comunidades ligadas à alocação de recursos escassos,
incluindo o potencial de actos de xenofobia e discriminação dirigidos a migrantes porque são
percebidos como sendo os receptores de uma assistência não merecida. A melhoria da
transparência no processo de tomada de decisão em relação à alocação de recursos pode reduzir
o potencial de tais tensões.
Após os terramotos de Christchurch, as autoridades de recuperação
estabeleceram reuniões comunitárias regulares com os representantes de grupos
culturalmente e linguisticamente diversos, incluindo migrantes, bem como uma
lista de contactos para a disseminação de informações entre os representantes
relevantes da comunidade. O Fórum dos Líderes Étnicos, em particular, trabalhou
com principais agências para informar o processo de resposta e recuperação e
actuar como um canal de disseminação de informação direccionado para os
respectivos grupos minoritários.
Esses esforços resultaram na criação do Grupo da Rede de Informações sobre
Idiomas da Comunidade, estabelecido como parte do quadro multissectorial para
a resposta aos terramotos de Christchurch. O Grupo era composto por
representantes do Conselho Municipal de Christchurch, Autoridades de
Recuperação de Terramoto de Canterbury, Serviços de Reassentamento de
Christchurch, Comunidade e Saúde Pública, Comissão dos Direitos Humanos,
interpretação de Canterbury, Ministério dos Povos do Pacífico, Parceria de Saúde
de Canterbury e uma estação local de rádio.

Os clubes comunitários das ilhas Chinesas e do Pacífico foram identificados
como centros para a circulação de informações e para acesso aos recursos e
assistência para as respectivas comunidades nas áreas afectadas. Eles
receberam recursos e foram apoiados pelos actores relevantes no processo
de recuperação geral. O envolvimento de líderes comunitários e
representantes nos esforços de recuperação, incluindo através de redes
multissectoriais antes do terramoto, foi bem apreciado pelas comunidades de
migrantes.
O processo também resultou num conjunto de directrizes para aumentar a
prontidão dos actores de gestão de emergências (governos centrais e locais e
organizações da sociedade civil) para se comunicar com as comunidades
culturalmente e linguisticamente diversas em emergências.
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PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM







Os migrantes podem participar menos do que os grupos nativos nas
actividades de gestão de emergências. No entanto, eles constituem um grupo
chave de potenciais recursos e um grupo chave de beneficiários.
É fundamental garantir que as iniciativas para envolver os migrantes
directamente nos esforços de gestão de emergências sejam apoiadas em
todos os níveis pelas instituições relevantes, bem como com base nas redes e
relações pré‐existentes para o sucesso das iniciativas.
Várias oportunidades existentes podem ser alavancadas para alcançar os
migrantes, para aumentar a sua sensibilização e envolvimento nas actividades
de gestão de emergências. Ao mesmo tempo, as oportunidades existentes de
capacitação e engajamento precisam ser adaptadas para reflectir os
conjuntos de habilidades específicas e necessidades dos migrantes.
É fundamental trabalhar com as organizações e representantes de migrantes
para a criação de mecanismos eficientes de engajamento, mas pode significar
excluir os grupos de migrantes que estão menos representados dentro das
suas comunidades.
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TEMA 2: DESENVOLVIMENTO DA CONFIANÇA
DOS ACTORES LOCAIS E SISTEMAS
DE AVISO E RESPOSTA
Antes e durante as emergências, os migrantes podem ter razões para não confiar, ou razões até para
temer, os actores de gestão de emergências. Em outros casos, eles podem temer ou não confiar os
membros das suas comunidades de acolhimento. O medo ou a falta de confiança têm impactos
significativos sobre as condições dos migrantes em situações de emergência, incluindo afectando:




A forma como os migrantes percebem os avisos, instruções e comunicações (por exemplo, se eles
acreditam, ou se eles precisam de provas adicionais de uma fonte mais fiável antes de acreditar na
informação recebida);
A sua vontade de cumprir as instruções dadas por funcionários e instituições, particularmente
ordens de evacuação e orientações;
A sua vontade, ou falta da vontade, de procurar ajuda externa durante e após as emergências.

A falta de confiança nas autoridades locais e nas comunidades é, portanto, um elemento fundamental
das vulnerabilidades específicas dos migrantes, que nem sempre podem ser totalmente superadas em
tempos de emergência, através somente das assoes dos agentes de gestão de emergências. A falta de
confiança representa um dos principais obstáculos recorrentes que destacam como é que a adopção de
uma abordagem única para a protecção civil e o trabalho de gestão de emergências muitas vezes resulta
na maior vulnerabilidade de alguns grupos. Se os migrantes estiverem menos dispostos a evacuar ou a
procurar ajuda, a menos que sejam desenvolvidos esforços pró‐activos e adaptados, poderão sofrer
mais os impactos durante as emergências.
A falta de confiança é muitas vezes baseada nas experiências individuais e colectivas anteriores dos
migrantes com instituições e comunidades de acolhimento. As experiências dos outros membros do
mesmo grupo ou de membros de outros grupos de migrantes também podem afectar as percepções de
um migrante sobre a fiabilidade de uma determinada instituição. As experiências com outras
instituições públicas (tais como a discriminação por parte dos prestadores de serviços básicos ou
tratamento severo da polícia) podem igualmente reduzir a confiança nos actores da gestão de
emergências. Mesmo as experiências anteriores com instituições em outros contextos geográficos (por
exemplo, falta de confiança em instituições corruptas na sua área de origem ou trânsito) podem acabar
contribuindo para a falta de confiança dos migrantes.
Após o terramoto de Loma Prieta de 1989 na Califórnia, muitos membros da
comunidade latina evitaram os abrigos fechados com base nas experiências
anteriores com prisão nos campos de prisão nos países de origem, bem como o medo
de réplicas devido a experiências anteriores com terramotos (tais como o terramoto
de 1984 na Cidade do México).
A falta de confiança tende a ser uma questão particular para os migrantes não documentados, para
quem o contacto com os agentes de emergência pode se traduzir num encaminhamento às autoridades
de imigração e deportação. Isso pode acontecer mesmo em contextos em que as directrizes oficiais
sobre gestão de emergências garantam a assistência, independentemente do estatuto de migração ou
mesmo a suspensão da aplicação das leis e regulamentos relevantes de imigração.
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Alguns grupos étnicos específicos, incluindo os que estejam menos estabelecidos na área, ou
trabalhadores dos sectores específicos que são particularmente alvo de discriminação e
violência de xenofobia podem também ter um nível de confiança reduzido.
Após o furacão Sandy, pesquisas mostraram que muitos migrantes evitaram
aceder a assistência por medo de deportação ou represálias, incluindo os
migrantes não documentados que poderiam ficar qualificados para
assistência não monetária. Embora os migrantes não documentados
pudessem evitar o contacto com as autoridades, tais comportamentos
também foram verificados entre migrantes regulares e pais de filhos nascidos
nos Estados Unidos ‐ que teriam qualificado para obter assistência total.
A confiança nas instituições e nos membros da comunidade de acolhimento é uma questão estrutural
que só pode ser totalmente abordada através de esforços comunitários e duradouros que mudam as
políticas, as práticas institucionais e os comportamentos individuais de vários actores, incluindo os
trabalhadores em instituições (tais como a polícia, agentes de prestação de cuidados de saúde e
aplicação da lei de imigração) e particulares (tais como empregadores, políticos e membros da
comunidade de acolhimento). Embora as instituições de gestão de emergências possam não ter opções
simples e eficazes para melhorar a confiança dos migrantes no sistema de prontidão e resposta, eles
desempenham um papel na superação dessas barreiras.

Estrutura e funcionamento dos actores de gestão de emergências
É importante garantir que os migrantes possam desfrutar dos serviços e assistência antes, durante e
após emergências sem serem discriminados com base na sua nacionalidade, estatuto de migração,
cultura, etnia, religião ou raça para desenvolver a sua confiança no sistema. Para tal é fundamental
alterar as políticas das instituições e adaptar as suas actividades de rotina para levar em conta as
condições específicas dos migrantes.
Adicionalmente, é essencial desenvolver a sensibilização e a competência dos membros da equipa e dos
voluntários que trabalham com os migrantes para que possam prestar serviços mais adequados. A
contratação de trabalhadores bilingues, a formação do pessoal em prestação de serviços culturalmente
competentes ou mesmo simplesmente informando sobre as especificidades do grupo de migrantes que
podem servir numa emergência podem ser úteis para tal (vide o Módulo 1 para mais detalhes). Os
procedimentos internos e as regras dos recursos humanos também podem ajudar a garantir que sejam
valorizados os comportamentos positivos (por exemplo, recompensando e valorizando os
comportamentos positivos dos membros da equipa e dos voluntários).

Criação de oportunidades de participação e diálogo
Pode ser importante criar oportunidades de participação e diálogo entre os grupos de migrantes e os
agentes de gestão de emergências. Além de eventos dedicados, estes podem incluir:

 Avaliações das necessidades, do impacto e da capacidade como parte da planificação da
prontidão, resposta e recuperação;
 Plano de contingências;
 Plano de recuperação.
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Estes eventos podem ser organizados em parceria com as instituições confiáveis, organizações
comunitárias e associações de migrantes, que também podem ser encarregadas de
estabelecer os primeiros contactos com migrantes e com os seus representantes.
Estes eventos representam oportunidades para que as autoridades públicas desenvolvam as
suas competências culturais, pois proporcionam às autoridades uma oportunidade para
aprender sobre os obstáculos que os migrantes podem enfrentar (tais como os equívocos e a
discriminação). No entanto, devem existir mecanismos para garantir que os contributos dos
migrantes sejam realmente utilizados. Sempre que os migrantes fornecem feedback através
desses mecanismos, deve ser explicitado que os seus contributos são recebidos e abordados,
e se são postos em prática ou não (e como). Se os migrantes não vêem alterações
correspondentes nas políticas e nas acções, eles podem perder a confiança nas instituições.

Comunicação com migrantes
A criação de canais de comunicação para divulgar informações, incluindo através da
comunicação através dos canais preferidos e dos meios de comunicação dos migrantes, pode
ajudar a criar confiança. Além disso, as comunicações conjuntas (através desses canais ou
outros) com as instituições que os migrantes já confiam também podem ser eficazes. A
adaptação de materiais de divulgação, sítios institucionais e comunicações para reflectir o
respeito e a consideração das especificidades culturais da comunidade de migrantes pode
tornar o conteúdo da comunicação melhor recebido. Na ocasião, a adopção de uma mascote
ou símbolo / logo tipo não ameaçador e reconhecível também ajudou as instituições de gestão
de emergências a aumentar a confiança.
As informações transmitidas aos migrantes em todos os estágios de uma emergência devem
ser claras e consistentes, especialmente se houver vários actores que a disseminem. Esforços
específicos precisam ser coordenados nas comunicações de emergência e nos avisos. A
comunicação também deve incluir uma atenção específica aos direitos dos migrantes
(prestando especial atenção ao facto que os regulamentos de imigração podem ser aplicados
de forma mais flexível após uma emergência) e apresentar as soluções possíveis disponíveis
no caso de sofrerem abusos. São preferíveis declarações claras sobre as falhas ou avarias dos
sistemas para intervir em casos de informações parciais.
Após o desastre triplo de 2011 em Tohoku, as autoridades Japonesas foram
amplamente consideradas como sendo relutantes em fornecer informações
sobre os níveis reais de radiação e riscos enfrentados pelas pessoas que vivem
nas áreas em volta da usina de Fukushima. Como consequência, muitos
estrangeiros recorreram à mídia e aos serviços consulares dos seus países de
origem para obter informações.

Alocação de pessoal
Os esforços de gestão de emergências exigem a coordenação do pessoal de várias
organizações, e é provável que os migrantes tenham diferentes níveis de confiança ou medo
dessas organizações. É fundamental compreender como é que as diferentes instituições são
percebidas e os seus planos de alocação do pessoal para aumentar a confiança dos migrantes
no sistema geral.
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O envolvimento da polícia, forças armadas, guardas de fronteiras e instituições similares nos
esforços de prontidão e resposta podem ser particularmente prejudiciais para a disposição dos
migrantes de procurar ajuda. Por conseguinte, pode ser benéfico evitar a sua implantação em
locais de concentração de maior número de migrantes. Pelo contrário, as instituições como
brigadas de incêndio ou polícia comunitária (e potencialmente muitos outros no contexto local
actual, como Grupos Beta no México) podem ser muito melhor aceites. É importante evitar a
implantação de oficiais uniformizados (mesmo que estejam a operar, por exemplo, com
instituições de protecção civil); pelo contrário, os agentes podem ter um acessório, artigo de
vestuário ou sinal reconhecível.

No caso de instituições menos confiáveis, como a polícia ou as forças armadas, que precisam
de ser implantadas nas áreas de maior imigração, o seu pessoal pode precisar receber cursos
específicos de formação e sensibilização (incluindo a percepção que os grupos de migrantes
podem ter deles) ou podem ser acompanhados por pessoal especialmente treinado ou
mandatado. Caso contrário, os próprios migrantes podem ser envolvidos como funcionários
ou voluntários nas actividades de gestão de emergências, juntando‐se aos trabalhadores das
instituições na realização das tarefas (tais como recolha de dados, fornecimento de
informações e assistência durante evacuações, gestão de sítios de evacuação ou realização de
serviços de interpretação).
Oficiais de ligação étnica da polícia da Nova Zelândia foram um recurso
fundamental para atender as necessidades dos migrantes após os terramotos de
Christchurch. Eles actuaram como tradutores e correctores de informações, e
facilitaram o contacto entre os migrantes afectados e a sede da protecção civil.
Além disso, eles desempenharam um papel fundamental na identificação de
vítimas de migrantes. Os vínculos que eles construíram com as comunidades de
migrantes antes do terramoto foram fundamentais para esses esforços.

Responsabilização e recursos
O aumento da responsabilidade no sistema de resposta e recuperação de emergências de um
país em relação aos migrantes e a garantia do seu acesso às soluções contra abusos que
sofreram são vitais para aumentar a confiança dos migrantes no sistema. Devem existir
mecanismos para atender as queixas dos migrantes de forma eficaz e justa ‐ caso contrário,
podem resultar em desconfiança crescente no sistema institucional local.
O medo de perder os seus bens é um dos principais motivos da falta de vontade dos migrantes
para evacuar das áreas em risco ou afectadas. Portanto, deve haver medidas em vigor para
garantir que os migrantes sintam que os seus bens e as casas estarão protegidos durante as
emergências se tivessem saído e tivessem acesso ao apoio para recuperá‐las ou substituí‐las.

Esforços de sensibilização
A sensibilização dos migrantes sobre os seus direitos em situações de emergências, as opções
de assistência existentes e potenciais soluções para o acesso se sofreram violações ou abusos
podem aumentar a vontade dos migrantes de aceder a assistência de emergências. Esforços
específicos devem focalizar os migrantes vulneráveis, especialmente os não documentados e
os grupos marginalizados.
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No entanto, deve‐se notar que pode haver tensões entre os diferentes grupos de migrantes e que
a assistência e apoio específicos a alguns grupos podem reduzir a confiança dos outros grupos
perante as instituições.
Ao mesmo tempo, a sensibilização dos membros da comunidade de acolhimento em relação aos
direitos dos migrantes, os motivos pelos quais podem receber tratamento diferenciado durante as
emergências pelos actores de resposta, e os direitos, capacidades e possíveis papéis dos migrantes
como parte da prontidão e esforços de resposta, podem ajudar a reduzir o potencial das tensões e
actos de xenofobia ou discriminatórios. Os grupos comunitários que possam ter razões específicas
para se opor ou impedir a assistência aos migrantes durante as emergências devem ser alvo dos
esforços dedicados.

As actividades conjuntas (seja directamente relacionadas a gestão de emergências ou não)
que envolvem os membros de todos os grupos podem ajudar a criar confiança mútua.
Como parte do Plano de Acção Nacional do Governo Australiano para o
desenvolvimento da resiliência da comunidade em caso de desastres, a
Administração de Emergência da Austrália criou um diálogo com as comunidades
culturalmente e linguisticamente diversas, para melhorar a compreensão mútua
e melhorar o acesso desses membros da comunidade a prevenção, prontidão,
resposta e recuperação a desastres. Houve um foco específico em destacar os
traços distintivos dos diversos grupos que compõem as comunidades
culturalmente e linguisticamente diversas da Austrália e as suas necessidades e
capacidades específicas diante das crises e outras emergências. O diálogo
forneceu a base para actividades para melhorar a capacidade do sector de gestão
de emergências para se engajar com essas comunidades e para se tornar mais
sensível às suas necessidades. No entanto, também teve um valor intrínseco e
mais amplo de confiança, devido às discussões, colaboração e participação
promovidas entre os grupos e instituições específicas.
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A falta de confiança ou o medo de certas instituições e membros da
comunidade acolhedora é um obstáculo fundamental que impede que alguns
migrantes evacuem e acedam a assistência durante as emergências.
Embora as questões de confiança estejam ligadas a factores estruturais,
várias medidas disponíveis para os actores de gestão de emergências podem
mitigar, mesmo que não exista "bala de prata".
A melhoria da comunicação com os grupos de migrantes, sensibilização sobre
os seus direitos e as opções que eles têm para adquirir assistência, a alocação
do pessoal certo no campo e a melhoria da compreensão das comunidades
de acolhimento e dos prestadores de serviços sobre as especificidades dos
migrantes podem melhorar a confiança dos migrantes no sistema.
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SESSÃO 5: DISCUSSÃO DO PAINEL SOBRE A
PARTICIPAÇÃO DE MIGRANTES
NAS ACTIVIDADES E
PROCESSOS CONSULTIVOS
Metodologia: Metaprocess
Um grupo de oradores apresenta as suas experiências relacionadas ao
envolvimento dos migrantes nas actividades ou projectos em vários domínios.
(Se não for possível ter apresentações sobre temas relacionados apenas com
a gestão de emergências, outros tópicos podem incluir, por exemplo, saúde,
educação ou planificação urbana). Os oradores discutem com os participantes
os elementos que seriam relevantes para a prontidão local para emergências
e programas de resposta. Os participantes estão expostos a várias opiniões e
descrições de práticas relacionadas à sua experiência profissional e contexto.
Os oradores podem transmitir conhecimentos técnicos, compartilhar
experiências, participar nos debates e responder perguntas.

Objectivo de aprendizagem da sessão

5
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No final da sessão, os participantes devem ser capazes de:
 Adaptar às especificidades dos migrantes os seus programas
existentes relacionados ao recrutamento, voluntariado e
prontidão, resposta e recuperação das comunidades;
 Compreender melhor os problemas de confiança que os migrantes
podem ter nos contextos de emergências.

Temas principais
1. Benefícios do envolvimento das comunidades de migrantes nos
planos de prontidão, resposta e recuperação de emergências;
2. Possíveis formas de envolvimento dos migrantes nas fases de
prontidão e recuperação;
3. Obstáculos que os imigrantes podem enfrentar quando se
envolvem com instituições de gestão de emergências,
incluindo a falta de confiança.
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Criação do espaço e material de formação
 Em plenário, formato de uma sala de conferências
 Vídeo projector

Organização da actividade
Actividade: painel de discussões sobre o envolvimento de migrantes
nas actividades e processos consultivos (70 minutos)
Antes da actividade:
1. Convide os representantes (três ou quatro oradores no total) dos:
(a) Grupos de migrantes; (b) comunidades de acolhimento; e (c)
autoridades que trabalham ou se oferecem voluntariamente na
prestação de serviços aos migrantes. As autoridades devem
trabalhar ou se voluntariar nos seguintes domínios:
 Prontidão ou resposta de emergências;
 Serviços de saúde;
 Educação ou sensibilização;
 Serviços de tradução / interpretação.
Este módulo descreve alguns projectos relevantes e estudos de caso, mas para
essa actividade, é melhor os participantes discutirem os casos reais em que
eles trabalharam e o seu envolvimento com o recrutamento de migrantes. Os
participantes que são migrantes em si podem falar sobre as suas experiências
interagindo com as instituições locais (incluindo actores de protecção civil ou
gestão de emergências ou outras instituições que possam ser relevantes em
emergências, como a polícia).
2.

3.
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Antes de começar a actividade, prepare os oradores, explicando‐lhes que
terão no máximo oito minutos cada um para apresentar as suas
experiências no trabalho com migrantes, aos desafios que encontraram e
às lições aprendidas com os seus trabalhos. Eles devem se concentrar nas
lições aprendidas sobre o que fazer e o que evitar ao projectar e
implementar projectos e actividades que visam melhorar o envolvimento
dos migrantes como funcionários ou voluntários nas instituições locais ou
sua participação nos processos consultivos.
Explique que o foco da actividade será no período de perguntas e respostas
após as suas apresentações e que as suas apresentações devem ser o mais
breve possível.

MÓDULO 5:
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Durante a actividade:
1. Comece a actividade, explicando que haverá um período de
perguntas e respostas de 40 minutos depois de todas as
apresentações e pedir aos participantes para manterem as suas
perguntas até então. Convide os participantes a anotar as suas
perguntas para garantir que se lembrem.
2. Apresente os oradores e dê a palavra a cada um deles por um
máximo de oito minutos.
3. Depois de todas as apresentações, inicie uma discussão sobre os
processos participativos para envolver os migrantes e outros
grupos vulneráveis.

Dicas
 Para as suas apresentações, forneça aos apresentadores um
modelo do PowerPoint com conteúdo (genérico) proposto e
alguns slides. Um exemplar está anexo no material
("M5_template"). E, garantirá que o conteúdo esperado seja
apresentado, e ajudará a limitar a duração das apresentações.
 Aplicar estritamente a regra de oito minutos por apresentação,
explicando que o foco da sessão está na discussão após as
apresentações.
MÓDULO

Tempo
Tempo total estimado: 70 minutos
 8 minutos cada para três ou quatro especialistas (total de 25 a
30 minutos)
 40 minutos para a sessão de perguntas e respostas
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OBJECTIVO DO MÓDULO
Os participantes estão conscientes sobre como adaptar o conteúdo e os modos de
disseminação das mensagens de sensibilização, avisos prévios e comunicações de emergência
para direccionar os grupos de migrantes de forma mais eficaz.
Os participantes estão conscientes das principais opções e desafios que precisam ser
considerados e abordados na planificação de comunicações com as comunidades que incluem
grupos de migrantes em situações de emergências.

INTRODUÇÃO
A comunicação com as populações em risco e afectadas antes, durante e após as emergências
é uma responsabilidade importante dos actores de gestão de emergências. A elaboração e
transmissão de mensagens de sensibilização, avisos prévios e comunicações de emergência é
fundamental para melhorar a prontidão das pessoas para os potenciais riscos, permitindo que
se comportem de forma a reduzir os impactos dos perigos e aumentar a sua capacidade de
procurar ajuda e apoio.
Para efeitos deste módulo, os produtos de sensibilização referem‐se a materiais desenvolvidos
e disseminados bem antes da ocorrência de um perigo que forneça orientação geral e
informações de prontidão. Os avisos prévios e comunicações de emergência são usados para
designar produtos e mensagens emitidos e divulgados imediatamente antes ou depois da
ocorrência de um perigo, para orientar as respostas das pessoas em risco e afectadas por um
evento específico.
Este material e mensagens podem ser desenvolvidos pelas autoridades e instituições nacionais
(como agências nacionais de protecção civil), abrangendo todo o território de um Estado ou região,
ou por actores locais de gestão de emergências, particularmente quando é necessário algum grau
de adaptação local. Embora os produtos de sensibilização possam ser emitidos por vários actores
de gestão de emergências, incluindo organizações não‐governamentais (ONGs) e actores do sector
privado, as comunicações de emergência e os avisos prévios geralmente são produzidos e
divulgados pelas autoridades oficiais.

Ao comunicar com os grupos de migrantes, é necessário ter em mente que eles têm
necessidades específicas de comunicação e usam canais específicos de comunicação e, como
resultado, o conteúdo e as estratégias de disseminação de produtos e mensagens de
informação precisam ser adaptados. Os migrantes podem não ser proficientes no idioma local,
podem usar diferentes mídias do que o resto da população, talvez não entendam os avisos e
as comunicações da forma como os nativos entendem e podem precisar aceder informações
diferentes das acedidas por outros riscos ou grupos afectados. Este pode ser especialmente o
caso de grupos específicos de migrantes, como os que chegam recentemente no país de
acolhimento ou que passam muito tempo limitado num determinado destino (incluindo
turistas e migrantes em trânsito), aqueles que chegam de contextos diferentes sociais e
ambientais e que talvez não estejam familiarizados com os riscos e procedimentos locais e,
em geral, aqueles que estão menos integrados na comunidade de acolhimento (tais como
idosos, migrantes que interagem principalmente com pessoas dos seus grupos ou com aqueles
que trabalham em locais isolados).
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A comunicação efectiva com os migrantes antes, durante e após as emergências requer a
adaptação dos canais de conteúdos e divulgação de informações de sensibilização e prontidão,
bem como avisos prévios e comunicações de emergência, para atender às suas condições
específicas.

P Princípios de comunicação efectiva
Para ser eficaz, a comunicação (tanto para fins de prevenção quanto de prontidão a longo
prazo e para avisos prévios e resposta de emergência) deve reflectir vários princípios
fundamentais, todos com um alcance específico quando a sua audiência for composta por
migrantes, conforme discutido nas secções seguintes. A comunicação efectiva é:
 Adequada e compreensível: deve combinar os níveis de linguagem, alfabetização e
conhecimento do público para ser entendida.
 Adaptada e culturalmente sensível: deve fornecer informações que sejam relevantes
para o público para ser efectivamente utilizada.
 Disseminada através de vários canais: deve atingir uma audiência tão ampla e tão
diversificada quanto possível através dos diferentes canais de comunicação que as
pessoas realmente usam.
 Transmitida através de fontes fiáveis: a informação deve ser percebida como sendo
fiável, caso contrário, ela pode não ser usada pelo público de forma efectiva.
As principais características da informação sobre riscos, potenciais emergências e acções a
serem tomadas em resposta incluem:
 Decisão relevante: deve transmitir informações que podem ser executadas numa
situação de emergência e que permite que as pessoas tomem a decisão mais segura
com base nas informações disponíveis.
 Interactiva / de duas vias: permite o feedback integrado.
 Oportuno: é divulgada no momento certo e dá às pessoas tempo suficiente para se
preparar, mas não o suficiente para ignorar ou subestimar a informação.
 Iterativa: pode ser repetida ao longo do tempo para fortalecer ou actualizar as
mensagens.

Figura 6.1: Características de uma mensagem efectiva

FONTE
FIAVEL

MODO
PREFERIDO
MESSAGEM
EFECTIVA

LINGUAGEM
APROPRIADA
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Dicas práticas para o desenvolvimento de mensagens de emergência
O que é que deve ser feito
 Uso de uma linguagem simples e não técnica. As pessoas em situações de stress
têm dificuldades de entender e lembrar informações complicadas.
 Incluir somente informações factuais e verificadas.
 Fornecer instruções claras sobre quem precisa fazer o que, quando, como e por
quê.
 Incluir expressões sinceras de simpatia e preocupação com os afectados pela
crise. O uso de pronomes como nós e nossos ajuda a criar um sentido de
solidariedade com a comunidade afectada.
 Detalhar as medidas positivas e as intervenções tomadas pelos actores de
resposta.
 Clarificar sobre o que pode ou não pode ser feito. Ser preciso e claro sobre as
opções de assistência que estão disponíveis permite às pessoas afectadas a
tomar decisões apropriadas e, com sorte, evitar dificuldades desnecessárias e
prevenir o sofrimento desnecessário das suas famílias e comunidades.
 Reconhecer a incerteza, mas explicar as etapas que a instituição tomou para
verificar informações e obter respostas.
 É importante lembrar aos migrantes que não estão sozinhos nessa situação,
especialmente quando um país inteiro está em estado de emergência.
 As mensagens deve ser consistentes e verificadas.
O que é que não deve ser feito










Atribuir culpas para desviar críticas.
Atacar ou antagonizar pessoas, organizações ou a mídia.
Usar declarações críticas ou condescendentes.
Ser defensivo ou apresentar desculpas; entretanto, pode ser recomendável não
divulgar completamente a informação disponível por motivos de segurança.
Ignorar ou contradizer informações erróneas e rumores que circulam na mídia.
Prejudicar a segurança das vítimas através da filtração de formação pessoal
sensível que pode afectar o seu bem‐estar (por exemplo, durante as situações
de sequestro ou revelando a sua localização aos traficantes.
Prometer o que o agente ou a sua agência não podem realizar. Não é
recomendável fazer promessas em nome de terceiros, a menos que tenha
trabalhado com elas há algum tempo e saiba que o que está sendo solicitado
esteja definitivamente dentro das suas habilidades.
Falar em nome de outra agência ou governo. Nunca inclua declarações de
outras agências, a menos que tenha sido fornecido o consentimento e que as
informações sejam validadas.
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TEMA 1: ADAPTAÇÃO DOS CONTEÚDOS
DOS PRODUTOS E MENSAGENS
DA INFORMAÇÃO
Os materiais de sensibilização, os avisos prévios e as comunicações de emergência tendem a
abranger ‐ em diferentes níveis ‐ os seguintes aspectos:
 Perigos que podem afectar um determinado local, seja natural (como terramotos,
inundações ou incêndios) ou provocados pelo homem (violência, sequestros ou outros
crimes, ou eventos ou reuniões potencialmente perigosos). E, incluem informações sobre:
 Quando tais riscos são mais prováveis de ocorrer (por exemplo, um determinado
mês ou estação quando os furacões ocorrem frequentemente) ou, no caso de
avisos prévios, qual é o dia ou momento em que o evento deverá ocorrer (por
exemplo, quando é que se espera que um furacão atinja a terra).
 Quais são os locais ou áreas que serão particularmente afectadas;
Se existirem sinais precursores (por exemplo, padrões, como um terramoto
que causa um Tsunami ou fortes chuvas que provocam deslizamentos de terra e
condições ambientais) e o que é que se deve observar;
 Quais são os impactos que tiveram ou poderiam ter na área (vidas perdidas, surtos
de doenças, lesões por acidentes, interrupção de serviços ou infra‐estruturas);
 Se podem causar efeitos secundários perigosos e outros perigos (como uma
tempestade que leva a um deslizamento de terra, um terramoto que leva a um
Tsunami ou um incêndio), as áreas que esses perigos podem afectar e os impactos
que podem causar.
 Prontidão e medidas de resposta que os indivíduos ou famílias podem tomar para reduzir
os impactos dos perigos sobre eles e seus bens. Incluem informações sobre:
 Visitar, ou permanecer numa área específica, ou se pode sair;
 Medidas simples de prontidão para emergências a serem tomadas antes da
ocorrência de riscos (como armazenamento de artigos essenciais, familiarização
com as rotas de evacuação e pontos de concentração e práticas de saneamento e
prevenção de doenças);
 Comportamentos adequados para minimizar os riscos durante o evento (por
exemplo, permanecer longe das multidões, evitar áreas especialmente arriscadas,
ajudar outras pessoas vulneráveis, aprender medidas de primeiros socorros e de
sobrevivência);
 Sugestões de rotas de evacuação, locais e meios de transporte;
 Possíveis fontes de informações e avisos actualizados (rádio, televisão ou jornais),
através dos quais é possível manter‐se informado sobre os desenvolvimentos
locais, bem como a sua localização e informações de contacto;
 Possíveis fontes de apoio, assistência e outros recursos antes ou depois do evento
(tais como abrigo, assistência médica, distribuição e transporte de alimentos), sua
localização e contactos, incluindo apoio dedicado a grupos específicos (como
crianças e idosos).
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 Instituições locais que podem ser particularmente relevantes durante as emergências (tais
como agências de protecção civil, brigadas de bombeiros, a policia, ONGs e consulados). E,
incluem informações sobre:
 Quais são os tipos de serviços que prestam (tais como busca e resgate, cuidados de
saúde e provisão de informações) e quais são os serviços que não podem fornecer;
 Em que condições podem fornecer os serviços (por exemplo, apenas se ocorrer um
desastre, ou para todos ou apenas para alguns grupos de pessoas);
 Como aceder / solicitar a sua assistência ou serviços (tais como as informações de
contacto da instituição);
 Como reconhecer os membros da equipa (por exemplo, através do uniforme ou sinais).

Para comunicar com os migrantes de forma efectiva, os produtos de informação e as
comunicações muitas vezes precisam de algum nível de adaptação. Para produzir mensagens
adaptadas às necessidades dos migrantes e que os migrantes possam entender, é necessário
identificar as especificidades dos canais de comunicação dos migrantes e as formas de abordá‐
los.

Tradução e interpretação de mensagens
A tradução das mensagens e produtos para um idioma que os migrantes falam é fundamental para
transmitir informações de forma eficaz. Os materiais e as mensagens devem ser traduzidos para
todas as línguas faladas pelos principais grupos de migrantes, tendo em mente que nem todas as
pessoas que vêm de um determinado país falam necessariamente a língua oficial (ou primeira) do
país.
As autoridades Japonesas estabeleceram um sistema de aviso prévio para
terramotos, que dissemina avisos às pessoas por alguns segundos e alguns
minutos antes do impacto do terramoto. Alguns avisos e informações são
transmitidos ao vivo em Inglês nos canais Japoneses de televisão.
MÓDULO

Os produtos de sensibilização geralmente podem ser traduzidos muito antes dos perigos, embora possa
haver um tempo muito limitado para traduzir avisos prévios e comunicações de emergência
(especialmente no caso de emergências rápidas, como terramotos). Para essas mensagens, pode ser
útil traduzir avisos e mensagens padrão (e identificar intérpretes e locutores de televisão e rádio) com
antecipação das emergências futuras e criar sistemas de comunicação para garantir que a informação
possa ser traduzida e entregue e que os migrantes possam ser alertados em tempo oportuno.
As informações e mensagens traduzidas podem ser disseminadas através de produtos monolingues e
multilingues. Os produtos multilingues podem ser mais caros para produzir e menos claros; no entanto,
eles podem ser divulgados com mais facilidade ou mais rapidez. É o caso de produtos impressos para
sensibilização multilingue (um único produto multilingue não requer estratégias de disseminação
específicas por linguagem e apresenta menos problemas na impressão e gestão de acções de diferentes
publicações) e mensagens de aviso prévio, especialmente material de vídeo (um vídeo de mensagem
com áudio e legendas é uma maneira eficaz de transmitir informações multilingues).
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As autoridades da Moka City, no Japão, desenvolveram um mapa de
emergências multilingue que inclui informações sobre as rotas e locais de
evacuação e os sítios e instituições relevantes que prestam assistência em
emergências.
O mapa está disponível em www.city.moka.tochigi.jp/resources/content/3984/
20130329‐153400.pdf.

O sítio da Agência Meteorológica do Japão fornece informações actualizadas
sobre o tempo, climas e terramotos em Inglês. O sítio também inclui imagens
de satélite, precipitação de alta resolução "nowcasts" e avisos sobre Tsunami.
Vide www.jma.go.jp/jma/indexe.html.

O sítio de prevenção de desastres da prefeitura de Mie no Japão fornece
avisos actualizados e informações de emergência em Coreano, Chinês,
Português, Espanhol e Inglês. Inclui informações sobre os serviços
disponíveis, rotas projectadas de tempestades e ordens e instruções de
evacuação.
Vide www.bosaimie.jp/en/index.action.

O folheto " Fast facts for disaster preparedness and response", também
conhecido como o "Livro de informações sobre desastres de Chinatown", visa
ajudar os moradores Chineses a saber a quem ligar, aonde ir, o que fazer e o que
preparar antes de uma crise. Preparado em Inglês e em Chinês, o folheto fornece
uma lista de contactos para indivíduos usarem em tempos de crise, juntamente
com um mapa para uma área designada onde as pessoas se inscrevem e recebem
informações e suprimentos de emergência à medida que estão disponíveis. "Fast
facts" também abrange instruções sobre, por exemplo, desligar energia eléctrica
e água nas casas, como usar um extintor de incêndio e o que fazer se alguém
estiver ferido. O folheto pode ser útil para outras cidades para criarem seus
materiais de prontidão para crises, pois fornece às famílias um conjunto de
materiais e instruções de prontidão e também pode ser usado como um manual
em tempos de crise.

Vide www.diversitypreparedness.org/browse‐resources/resources/Fast%‐
2520Facts%2520Chinatown.
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Para obter uma lista abrangente das recomendações sobre como recrutar,
envolver e reter voluntários de diversos contextos culturais e linguísticos, vide
www.volunteeringaustralia.org/wp‐content/files_mf/1377046067VAPractical
GuideInvolvingvolunteersfromCALDbackgrounds2007.pdf e www.volunteer
ingaustralia.org/wp‐content/files_mf/1377046029VATrainingManual
RecruitingVolunteersfromCALDBackgrounds2007.pdf.

Profissionais, funcionários bilingues, voluntários e membros da comunidade de migrantes
podem apoiar a tradução e interpretação das comunicações de emergência. Os aplicativos de
smartphone, sítios, sistemas de tradução automatizados e serviços de tradução e
interpretação remotos também podem ser utilizados para tradução e interpretação. O
software de texto para voz pode ser usado para produzir mensagens de áudio. Contudo, deve‐
se notar que:
 As traduções literárias e automatizadas, bem como traduções por um falante não nativo,
nem sempre são totalmente compreensíveis.
 As traduções por uma pessoa que não compreende completamente a mensagem inicial
(como alguém que não é especializado em assuntos relacionados a gestão de
emergências) pode não ser precisa.
 Qualquer mensagem pode ser distorcida através do processo de tradução.
Antes do furacão Katrina, não haviam actividades de sensibilização dirigidas
às comunidades de migrantes na área. Durante o desastre, no entanto, não
houve tempo para que os avisos e mensagens fossem adaptados às várias
comunidades locais. Além disso, os dispositivos computadorizados de
tradução levaram semanas sem energia durante e depois o Katrina. Os
agentes, portanto, tiveram de depender fortemente de voluntários e
membros não formados da comunidade para disseminar informações e
fornecer aos migrantes afectados que não são proficientes em serviços Inglês.
O desenvolvimento de capacidades e conhecimentos específicos de tradutores e intérpretes ‐
de preferência antes da emergência, mas muito antes da sua implantação ‐ em domínios como
terminologia de gestão de emergências, evacuações, provisão de serviços e questões legais
pode ser uma medida útil para melhorar as capacidades de comunicação do sistema.
Podem ser desenvolvidas ferramentas específicas para suportar as comunicações de
emergência face a face (por exemplo, em locais de evacuação e abrigos, e, mais geralmente,
entre os migrantes e pessoal de resposta de emergência). E, podem incluir livros de frases úteis
ou colecções básicas de terminologias com transcrições fonéticas, que podem ser distribuídas
aos migrantes e aos membros da equipa e voluntários.
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Simplificação das mensagens e da linguagem
Alternativamente, ou além de traduzir as mensagens, o uso de linguagem e terminologia
simples pode ajudar a tornar as mensagens mais fáceis de entender. O uso de linguagem
simplificada é de facto uma boa prática em todas as comunicações de emergência, incluindo
as que visam os nativos, especialmente ‐ mas não só ‐ jovens membros da comunidade, ou as
que tenham uma educação limitada ou com desvantagens cognitivas. A interpretação de
mensagens em situações de stress, como antes ou durante as emergências, pode ser um
desafio para qualquer um. As mensagens de emergência devem, portanto, ser compreensíveis
para pessoas com educação básica e sem experiência técnica. No entanto, isso é ainda mais
necessário ao comunicar com os migrantes, que muitas vezes têm uma proficiência reduzida
no idioma local e quando não há opções disponíveis para tradução.
As autoridades Australianas desenvolveram vários folhetos para sensibilizar
as pessoas sobre os perigos mais relevantes e como responder a eles. Esses
folhetos usam texto e imagens simplificados para transmitir informações de
forma efectiva.
Estão
disponíveis
em
communitylanguageresources2/.

www.ses.nsw.gov.au/communitysafety/

A simplificação do conteúdo (ou seja, a quantidade de informação que está a ser transmitida) também
pode ajudar a comunicar de forma mais eficaz. As versões condensadas de materiais e mensagens
existentes são mais facilmente e rapidamente traduzidas, e provavelmente serão mais compreensíveis
para pessoas que não são altamente proficientes no idioma local.
A simplificação, no entanto, muitas vezes vem à custa dos detalhes: deve, portanto, ser garantir que
nenhuma informação chave seja perdida na condensação dos materiais. A solução de compromisso
pode ser criar hierarquias de conteúdos que destaquem ou sublinhem as mensagens chave.

Uso de fotos e sinais
Muitos produtos e mensagens (não apenas os que visam migrantes) incluem fotos e vídeos para
transmitir informações de forma mais eficaz e envolvente do que através de texto. Os visuais podem
representar riscos, acções (tais como mover artigos importantes para locais elevados durante as
inundações), artigos (o que incluir num saco de emergências), símbolos (para rotas de evacuação e
sítios), fornecedores de serviços (tais como reconhecê‐los através de uniformes ou outros sinais
distintivos) e rotas.
As imagens (incluindo mapas) e os vídeos podem ser usados tanto nos produtos de sensibilização como
em mensagens de emergência. Os quadros, por exemplo, são usados para disseminar informações para
pessoas mais jovens. Além disso, eles podem ser usados para desenvolver sinalização clara (rotas de
evacuação e sítios, ou tipos de serviços prestados nos abrigos de emergência) que podem ser
entendidos por pessoas que não falam o idioma local (ou ler o texto local). Existem padrões
internacionais para muitos dos elementos pictóricos relevantes (para Tsunamis, rotas de evacuação e
assim por diante); No entanto, sempre deve ser assegurado que os sinais, as imagens, os desenhos, as
cores e os números pares possam ser facilmente compreendidos pelos migrantes.
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As ferramentas e os sinais pictóricos também podem ser usados para melhorar a capacidade do pessoal
de resposta de emergências para comunicar com os migrantes. Os sinais básicos do pessoal docente,
bem como o desenvolvimento de folhetos ou aplicações para abordar os domínios mais relevantes (tais
como assistência em saúde, explicação das necessidades, assistência de evacuação) e distribuí‐los para
migrantes e agentes, podem ser úteis para superar as barreiras linguísticas.
O Gabinete de Gestão de Emergências do Departamento de Saúde Pública de
Massachussets nos Estados Unidos desenvolveu uma ferramenta para comunicar,
através do uso de imagens que incluem a indicação, com pessoas que não falam
Inglês.
Esta disponível em www.mass.gov/eohhs/docs/dph/emergency‐prep/
communication/show‐me‐tool.pdf.

risk‐

A associação Francesa B4Com desenvolveu um ToxCom, um "dicionário" de cerca de
120 sinais de mão que permitem que os trabalhadores de socorro se comuniquem de
forma eficaz, apesar das condições degradadas. As pessoas recrutadas para ensinar o
ToxCom são surdas e podem se comunicar com os participantes apenas através do
uso de linguagem gestual. Esses sinais podem potencialmente ajudar a reduzir as
barreiras do idioma.

Vide www.b4com.eu (Língua Francesa).

A Associação Japonesa de Relações Internacionais da cidade de Sendai
disponibilizou em CD e no YouTube um vídeo multilingue de prevenção de
desastres, que fornece conselhos práticos em 10 línguas sobre as acções a
serem tomadas durante um terramoto.

Adaptação da terminologia

MÓDULO

Conforme acima mencionado, constitui uma boa prática nas comunicações de emergência evitar o uso de
terminologia excessivamente técnica, pois talvez não seja plenamente compreendida por quem a recebe.
Ao desenvolver os produtos e mensagens voltados para os migrantes, também é necessário tomar em
consideração que os migrantes podem ter um conhecimento reduzido dos riscos locais, o contexto
geográfico, as instituições de gestão de emergências e possíveis respostas. Por exemplo, os migrantes
podem não saber o que é um Tsunami ou uma onda de tempestade, podem não estar familiarizados com
o termo deslizamento de terra, ou podem usar termos diferentes para o local de evacuação e o abrigo de
emergência.
Portanto, é importante garantir que os migrantes aprendam os termos que só podem ser conhecidos das
pessoas locais. Estes podem incluir os nomes dos sítios e locais, estradas, edifícios e recursos históricos,
ou referências a emergências e perigos passados, actores ou pessoas locais, produtos, marcas e
empresas. Além disso, também deve ser assegurado que a terminologia chave (a terminologia
relacionada aos perigos, avisos prévios e evacuação) corresponde a terminologia usado dentro da
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comunidade de migrantes. O uso da terminologia simples e descritiva é particularmente
importante ao transmitir informações e mensagens aos migrantes que podem não ter
experiência prévia com um risco específico ou com emergências em geral.

Respeito dos diferentes traços culturais, percepções de
risco e comportamentos
Experiências, ideias, conhecimentos e percepções anteriores relacionados aos riscos e
emergências afectam a capacidade e a vontade das pessoas de prevenir, preparar e responder
a emergências. As pessoas que recebem informações sempre interpretam ‐ na com base nos
seus antecedentes, e isso deve ser tomado em consideração ao desenvolver os produtos de
sensibilização e comunicações de emergência.
Os migrantes podem perceber o risco de forma diferente da população local (dependendo,
por exemplo, do potencial perigo, ou se eles arriscam as suas vidas ou a perder as suas casas),
com base na sua experiência na sua terra natal. Por exemplo, em alguns países, as inundações
podem ser eventos de rotina que as comunidades afectadas consideram como ocorrências tão
normais. Ou, com base nos comportamentos culturalmente aprendidos, os migrantes podem
responder de forma diferente da população local quando ameaçados pelo impacto de um
perigo (por exemplo, as medidas que devem tomar em antecipação ou resposta a um perigo,
ou quando ou como evacuar). Diferentes respostas também podem depender da reduzida
prontidão (por exemplo, se alguém não conseguir interpretar um alarme correctamente ou
não estiver ciente da localização ou instruções para os sítios de evacuação).
Durante os terramotos de Christchurch em 2010 e 2011, os representantes
da comunidade Chinesa local abandonaram as suas casas enquanto os
tremores ainda estavam ocorrendo ‐ um comportamento culturalmente
aprendido que não correspondia às recomendações padrão das autoridades
da Nova Zelândia em caso de terramoto.
Ao tomar em consideração as especificidades dos migrantes, pode ser necessário fornecer
informações adicionais e fáceis de entender sobre os locais que podem ser afectados, a
gravidade das consequências do perigo e as medidas e acções de resposta recomendadas. As
indicações vagas ou incompletas, pelo contrário, são susceptíveis de deixar mais espaço para
percepções não precisas e comportamentos não planificados, o que pode resultar no aumento
dos riscos.
Para tornar as mensagens mais relevantes para os migrantes ‐ e para as pessoas de diferentes
origens no geral ‐ é também importante garantir que qualquer material e comunicação inclua
mensagens, imagens, fala e música que sejam apropriadas aos vários grupos de migrantes e
que considerem suas especificidades culturais. As mensagens devem estar relacionadas às
suas comunidades e representantes, líderes, religiões, necessidades, tabus e assim por diante,
e mostrar de forma respeitosa e precisa as pessoas com atributos e características étnicas
reconhecíveis.
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Prestação de informações sobre serviços e assistência específica
Vários actores e opções podem estar disponíveis para fornecer apoio e assistência aos migrantes
dedicados antes, durante e após as emergências. Essa assistência é vital para atender às necessidades
específicas dos migrantes e garantir que os migrantes estejam conscientes que a assistência está
disponível e de como acede‐la para reduzir sua vulnerabilidade. Para transmitir esse tipo de informação,
os actores relevantes podem incluir nas comunicações genéricas de prontidão ou resposta visando aos
migrantes, ou emitindo mensagens e produtos dedicados.
As informações relevantes podem incluir:
 Uma descrição dos direitos dos migrantes a assistência e apoio através do sistema de gestão de
emergências do país de acolhimento e especialmente os direitos dos migrantes não
documentados e irregulares. Isso inclui, por exemplo, informações sobre o acesso a:
 Abrigos de emergência;
 Distribuição de alimentos;
 Cuidados de saúde;
 Assistência a evacuação.


Nomes e informações de contacto dos actores relevantes de gestão de emergências e uma
descrição dos tipos de assistência que eles fornecem especificamente para os migrantes. Isso
também pode incluir informações sobre os serviços consulares dos países de origem dos migrantes
ou sobre a assistência prestada pelas organizações dos serviços comunitários. Os serviços
relevantes podem incluir:
 Abrigos e sítios de evacuações de emergência específicos ou seguros;
 Serviços de tradução e interpretação;
 Emissão de documentos de identidade e outro tipo de documentação;
 Assistência e apoio jurídico para candidatar‐se a assistência de resposta e
recuperação;
 Linhas directas de informação multilingue e mecanismos de feedback;
 Assistência às vítimas de tráfico;
 Evacuações internacionais;
 Comunicação com famílias e comunidades do país de origem;
 Obtenção de salários não remunerados ou documentos de identidade retidos por empregadores ou
agências de recrutamento.
 Detalhes sobre as expectativas e os requisitos específicos que os migrantes devem satisfazer para
aceder a assistência, por exemplo:
 ter documentos de identidade actualizados, válidos, vistos e autorizações de trabalho;
 registo com a representação consular local.
 Se os regulamentos de imigração poderão alterar (ou alteraram), particularmente no sentido de
maior flexibilidade, como consequência da emergência, resultando, por exemplo, em:
 Suspensão da aplicação dos regulamentos de imigração contra imigrantes não documentados
e irregulares como parte da evacuação e assistência de emergência;
 Facilitação no processo de emissão de vistos e licenças, incluindo as necessárias para sair do
país.
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O manual de emergência do Chile para estrangeiros recomenda aos
estrangeiros que estiverem dentro do país:
 A solicitar conselhos e orientação da embaixada ou consulado após a
chegada ou em antecipação a uma eventual emergência;
 A manter seguro qualquer documento pessoal actualizado (passaporte
e outros documentos de identidade e vistos);
 A entrar em contacto com o seu consulado ou embaixada e com os
membros da sua comunidade nos horários normais, fornecer as suas
informações de contacto e participar nas acções de prontidão da
comunidade;
 A fornecer às autoridades Chilenas relevantes as suas informações de
contacto e informações sobre o paradeiro antes de visitar áreas
remotas;
 A ter informações de contacto da sua embaixada ou consulado, e dos
membros da comunidade que são essenciais nas emergências;
 No caso de uma emergência, entrar em contacto com as autoridades
relevantes do país de origem, bem como com as suas famílias, para
garantir que elas saibam se foram afectadas pela emergência, se elas
estão bem e se elas enfrentam problemas ou necessidades específicos.

Prestação de informações sobre riscos e barreiras específicas
Os migrantes também podem enfrentar riscos ou barreiras específicas para aceder a
assistência durante as emergências. É importante fornecer aos migrantes informações sobre
quais podem ser tais problemas e sobre como eles podem ser capazes de abordá‐los para
reduzir as suas vulnerabilidades. Estes riscos ou barreiras podem incluir:
 Ser contrabandeado ou traficado;
 Ser abusado ou explorado, particularmente quando participa nas actividades de
reconstrução e recuperação;
 Não ser capaz de aceder certas formas de assistência como consequência da sua falta de
cidadania ou do seu estatuto de migração;
 Não ser capaz de sair do país sem documentação específica.

Validação de mensagens e produtos
É importante garantir que os produtos de informação e as mensagens de emergência sejam
correctamente traduzidos, culturalmente apropriados e abranjam as necessidades essenciais
e as opções de assistência dos migrantes para transmitir informações precisas e para evitar a
circulação de rumores infundados. O envolvimento dos representantes dos migrantes (de
preferência os membros dos grupos mais marginalizados da comunidade de migrantes) na
validação do idioma e do conteúdo das comunicações antes de serem divulgadas pode ser
crucial. Adicionalmente, a criação de mecanismos de feedback dedicados e a aprendizagem
das experiências passadas podem ajudar a melhorar a qualidade das comunicações específicas
de migrantes.
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A participação dos representantes e membros da comunidade de migrantes e suas organizações
na elaboração de materiais de comunicação pode ser benéfica para aumentar a sensibilização
dos seus grupos sobre as informações que transmitem. Esta participação também pode ser
importante na emissão de produtos mais abrangentes; por exemplo, o mapeamento
participativo de riscos é uma forma não só de produzir mapas que sejam entendidos e que
sejam da propriedade da comunidade, mas também para permitir melhores avaliações dos
riscos existentes e uma melhor identificação das condições específicas de vulnerabilidade
dentro da comunidade.
A ECHO (Emergência, Comunidade, Saúde e Divulgação) é uma iniciativa
especificamente destinada aos imigrantes e refugiados em Minnesota nos
Estados Unidos. Através da colaboração com especialistas, líderes
comunitários bilingues e porta‐vozes, a ECHO produz programação de alta
qualidade para televisão, rádio, telefones, Web e DVDs, bem como materiais
impressos, em Inglês, Khmer, Somali, Vietnamita, Lao, Espanhol e Hmong,
bem como vários recursos em outras línguas (Amárico, Árabe, Francês, Karen,
Oromo, Russo e Swahili). O mandato da ECHO é aumentar o acesso dos
migrantes às informações de emergência e garantir que as suas comunidades
tenham as informações necessárias para tomar decisões informadas sobre o
seu bem‐estar.
Ao garantir que os migrantes saibam que os actores a quem confiam ou trabalham estiveram
envolvidos na elaboração e validação dos materiais, o que significa que as comunicações são
melhor aceites e mais confiáveis. Isso pode ser possível incluindo os logo tipos dos parceiros
relevantes e informações de contacto nos materiais ou organizando eventos conjuntos de
lançamento e campanhas de visibilidade / disseminação.
Os migrantes de facto não podem atribuir a mesma credibilidade que os nativos às mensagens
emitidas por fontes oficiais, o que pode resultar em resposta mais lenta ou mesmo não
responder durante as ocorrências de emergências, pois podem decidir não cumprir os avisos e
comunicações ou procurar validar a informação que recebem antes de agir. Este é
particularmente o caso dos migrantes que enfrentaram discriminação ou têm motivos
específicos para não confiar nas autoridades públicas (por exemplo, os imigrantes não
documentados podem ter medo de serem detidos e deportados).
Embora os representantes do corpo consular dos países de origem dos migrantes ou outros
actores governamentais podem representar um actor especialmente autorizado na validação
dessas mensagens, deve‐se notar que alguns grupos de migrantes podem ter razões para não
confiar no governo local.
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Pesquisas em vários locais mostraram que várias comunidades de migrantes
nos Estados Unidos (tais como Mexicanos ou outros latinos e Somalis)
procuram ter a validação das comunicações oficiais e de emergência dos
membros das suas famílias ou comunidades. Isso significa que, em vez de
cumprir imediatamente com as instruções que recebem, geralmente tentam
entrar em contacto com outras pessoas para se certificar que realmente
precisam cumprir. As famílias e comunidades geralmente representam o seu
principal canal para aceder informações de qualquer tipo.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
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A adaptação de produtos de informação, avisos prévios e comunicações de
emergência é fundamental para disseminar informações aos migrantes de
forma efectiva antes, durante e depois de emergências.
A adaptação requer a mudança do idioma usado para torná‐la compreensível
para migrantes que possam enfrentar barreiras de comunicação ou reduzir o
conhecimento local.
A adaptação também requer a complementação do conteúdo que os
materiais fornecem com informações especificamente relevantes para os
migrantes.
A validação de mensagens (para garantir que sejam compreensíveis e
relevantes) antes de serem divulgadas é vital para assegurar comunicações
eficazes e respostas adequadas.
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TEMA 2: SELECÇÃO DE CANAIS APROPRIADOS
PARA COMUNICAÇÃO COM
MIGRANTES
Os actores de gestão de emergências podem empacotar mensagens de sensibilização, avisos prévios e
comunicações de emergência em vários produtos e disseminá‐los usando vários canais ‐ nem todos são
igualmente viáveis, eficazes ou funcionais antes, durante e depois de emergências. A escolha dos
produtos e canais adequados para a disseminação de mensagens é fundamental para uma comunicação
eficaz. A Figura 6.2 destaca as principais vantagens e desvantagens dos vários produtos disponíveis para
divulgar informações relevantes para emergências e mostra se elas são adequadas para sensibilização,
avisos prévios e comunicação de emergências. A cor verde mostra os produtos que satisfazem
plenamente um determinado atributo (por exemplo, os livros impressos podem ser multilingues); A cor
laranja mostra os produtos que cumprem apenas um determinado atributo em parte ou sob condições
específicas (por exemplo, as comunicações de áudio podem ser acedidas usando um rádio de manivela,
mesmo que outras redes estejam inacessíveis); O vermelho mostra os produtos que, na maioria das
circunstâncias, não satisfazem um determinado atributo (por exemplo, sirenes de emergência e alarmes
geralmente incluem detalhes muito poucos).

Figura 6.2: Vantagens e desvantagens das diferentes formas de
comunicação para a prontidão e resposta a emergências

Type of communication

Printed books
Printed leaflets
Digital paper products
Video communications
Audio communications
Community gatherings
Door‐to‐door
communications
Emergency alarms
SMSs
Smartphone notifications
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Easily updated
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Easy to disseminate

Portable
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Yes
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Conforme acima mencionado, os migrantes tendem a aceder informações, tanto em tempos
normais como em tempos de crise, através dos meios de comunicação e canais (tanto formais
como comunitários) diferentes daqueles normalmente utilizados pela população local. Eles
também podem considerar fontes específicas de informações mais fiáveis do que as pessoas
oficiais ou convencionais. Adicionalmente, as áreas em que vivem podem não ser abrangidas
pelos sistemas habituais de comunicação de emergências (por exemplo, não existência de
sirenes ou situações em que os seus números de telefone não foram registados para alertas
via telefone).
Portanto, para comunicar de forma eficaz com migrantes, é importante saber quais são os
mídias e os canais que realmente usam e confiam. Isso pode ser possível através de pesquisas
e exercícios de perfil (consulte o Módulo 4 para mais informações). Os actores da gestão de
emergências devem coordenar com os actores das comunicações muito antes da ocorrência
das emergências para garantir que sejam capazes de divulgar mensagens consistentes e tão
abrangentes quanto as advertências oficiais. Esta coordenação é fundamental para evitar
informações contraditórias e emitir declarações mutuamente com o mesmo sentido,
garantindo assim a eficácia de todo o sistema de comunicação de emergências.
A ampliação do conjunto de canais de disseminação significa que toda a comunidade pode ser
alcançada de forma mais eficaz, mesmo quando algumas redes não forem acessíveis e que
pode assim, ser estabelecido um sistema de comunicação mais inclusivo.

Principais sítios e locais
Os migrantes visitam ou se reúnem mais em lugares e sítios chave regularmente, tanto em
momentos normais quanto durante as emergências. Esses locais podem, portanto, ser usados
como centros para distribuir produtos de informação (como materiais impressos e cartazes) e para
comunicações (pessoa a pessoa). Podem também ser lugares para realizar reuniões e encontros
de informações e potencialmente reunir os comentários dos migrantes antes, durante e depois das
emergências. Esses sítios podem incluir:













Associações de migrantes, clubes e centros comunitários;
Embaixadas e consulados;
Escritórios de imigração (incluindo escritórios das autoridades locais);
Agências de transferência de remessas;
Centros de chamadas internacionais e pontos de Internet;
Locais de trabalho e centros de emprego;
"Lojas de paragem única" para serviços de migrantes;
Igrejas, templos e mesquitas;
Escolas e hospitais comunitárias;
Hotéis e resorts;
Aeroportos, portos, estações de comboio e estações de autocarros dos migrantes chegam
e partem;
 Abrigos de emergência;
 Lojas e empresas locais, bem como outros locais de interesse público relevantes para a
vida comunitária dos migrantes.
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Jornais, canais de televisão e estações de rádio alternativos
Devido a razões linguísticas ou culturais, e para aceder informações nos seus países de origem
ou comunidade local, os migrantes geralmente usam meios de comunicação de massa que são
diferentes dos usados pelos membros das suas comunidades de acolhimento nas suas vidas
diárias. À medida que os canais de televisão, as estações de rádio e os jornais desempenham
um papel principal na divulgação de informações antes e durante as emergências, é
fundamental garantir que as mensagens e os produtos relevantes sejam divulgados através
dos meios que os migrantes realmente usam para melhorar a sua prontidão. Isso pode incluir
a divulgação de informações através dos seguintes canais:






Canais de televisão estrangeiros (dos países de origem dos migrantes ou de países terceiros);
Canais de televisão locais e étnicos;
Estações locais de rádio e étnicas, incluindo estações de rádio na Internet;
Jornal local de língua estrangeira;
Folhetos impressos e cartazes.

A identificação desses meios de comunicação e sua coordenação sobre como partilhar e
divulgar informações pode ser fundamental para alcançar os migrantes. O apoio aos migrantes
(em particular os grupos mais pequenos, baseados na comunidade) com equipamentos ou
funcionários podem ajudar a garantir que eles possam continuar a operar durante as
emergências. Adicionalmente, a distribuição de rádios portáteis a manivela para membros da
comunidade de migrantes também pode ajudar a garantir que tenham o acesso a informações
transmitidas em caso de emergência.
Nos Estados Unidos, a New America Media e a Multicultural Broadcasting
fornecem informações de contacto para meios de comunicação étnicos locais
em todo o país.

Pouco antes da ocorrência do furacão Katrina, o governo dos Estados Unidos
não emitiu avisos de emergência em Espanhol, Vietnamita ou Português.
A Radio Tropical Caliente, uma estação de rádio em língua Espanhola de Nova
Orleans, divulgou alertas de evacuação até o furacão ter atingido a terra. Após
o desastre, a Radio Tropical Caliente proporcionou aos seus ouvintes
informações importantes sobre alívio e recuperação.

Durante os incêndios de 2007 em San Diego, os canais de televisão em língua
Espanhola Telemundo e Univision forneceram informações traduzidas sobre
evacuação e alívio para as comunidades de língua Espanhola. Enquanto as
suas apresentações eram relativamente baixas se comparadas com as fontes
dos mídia Ingleses, durante a crise desempenharam um papel importante
para as comunidades não nativas e ajudaram a melhorar a coordenação com
as autoridades de gestão de riscos de desastres.
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Canais de comunicação dos países de origem
As autoridades dos países de origem dos migrantes, seja no país de acolhimento (nas
embaixadas ou consulados) ou nos países de origem (por exemplo, nos ministérios dos
Negócios Estrangeiros) podem ter várias formas de se comunicar com os seus cidadãos e,
portanto, podem jogar um papel importante na disseminação de informações antes, durante
e depois das emergências. Essas opções de comunicação podem incluir:







Conselhos de viagens e pedidos de registo;
Reuniões da comunidade de migrantes (por exemplo, para celebrações nacionais);
Listas de correspondência;
Websites;
Mídia do país de origem;
Visitas de campo pela equipa local.

A coordenação com esses actores para a divulgação de informações também é fundamental
para garantir que as fontes oficiais nos países de origem e de destino dos migrantes forneçam
informações consistentes. Se isso não acontecer, a confiança de todo o sistema de gestão de
emergência pode ser fortemente prejudicada.
As instituições do país de origem geralmente se encarrega de reunir informações sobre
migrantes afectados durante emergências e disseminá‐las para as suas famílias e comunidades
no país de origem. A troca de informação relevante entre os actores de gestão de emergências
e essas instituições (tais como a identidade e a localização dos migrantes afectados, o seu
estado de saúde e as suas necessidades não atendidas) podem ajudar a melhorar a eficácia do
sistema no apoio aos migrantes.

Sistemas de comunicação baseados na comunidade
Os migrantes geralmente são mais dependentes do que os membros das suas comunidades
de acolhimento das redes sociais locais para aceder informações em tempos normais. As
comunidades de migrantes, portanto, permanecem mais conectadas através dos sistemas de
comunicação bem estabelecidos, que podem ajudar a divulgar informações aos seus
membros. Além disso, os migrantes geralmente alcançam os outros membros da comunidade
para validar os avisos prévios e as comunicações de emergência que recebem através dos
canais oficiais. Este é particularmente o caso quando as informações oficiais são percebidas
como incompletas ou quando há pouca confiança nas instituições que emitem as mensagens.
Os mecanismos que podem ser alavancados para disseminar e validar a informação relevante
incluem:
 Telefone, serviço de mensagens (SMS) e cadeias de mensagens instantâneas, através
dos quais os membros da comunidade comunicam de acordo com uma predeterminada
lista;
 Listas de correspondência;
 Divulgação de informações porta‐a‐porta;
 Reuniões e encontros comunitários (incluindo consultas comunitárias, feiras,
celebrações e teatros comunitários).
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No caso específico de turistas ou estudantes internacionais, esses canais geralmente são
baseados em hotéis e resorts, ou escolas, Universidades e campos.
Os canais de comunicação baseados na comunidade podem ser particularmente úteis para
alcançar os migrantes que vivem ou trabalham em locais espacialmente segregados (tais como
fábricas ou fazendas remotas) ou em isolamento social (tais como trabalhadores domésticos
que trabalham sozinhos), que podem ter acesso reduzido aos outros meios de comunicação.
Com excepção de encontros e reuniões, que podem levar mais tempo para se organizar, esses
canais de comunicação podem ser usados efectivamente para divulgar os avisos prévios e
comunicações urgentes.
Estes sistemas de comunicação podem ser geridos directamente por grupos e associações de
migrantes ou pela sociedade civil, ONGs e outros actores locais (como igrejas, templos,
mesquitas e instituições de caridade). Se esses sistemas ainda não existem, podem ser criados
especificamente para fins de comunicação de emergências. Alavancar esses canais geralmente
requer coordenação com os líderes e representantes da sociedade civil local e comunidades de
migrantes (tais como guardas ou guardiões), que podem ser o ponto de contacto dos actores de
gestão de emergências dentro da comunidade.
Os representantes da comunidade também podem ajudar a traduzir e adaptar a informação e
transmitir informações que serão mais fiáveis pelos migrantes que a recebem.
A formação dos indivíduos envolvidos na divulgação da informação pode ajudar a aumentar a
qualidade da informação que fornecem, reduzindo assim o potencial de circulação de
mensagens não precisas ou incompletas. O apoio aos esforços dos indivíduos responsáveis pela
divulgação de informações (por exemplo, através de reembolsos ou fornecimento de telefones
e crédito ou megafones) também podem ajudar a facilitar os seus esforços. Existem evidências
que os educadores e comunicadores formados (e formalmente contratados) tendem a ser mais
competentes e a transmitir mensagens de forma mais eficaz do que os voluntários.
Para melhorar a prontidão para desastres nas comunidades latinas em Maryland
nos Estados Unidos, a Iniciativa de Saúde Latina e o seu programa para a
promoção de saúde, Vías de la Salud, lançaram um programa de sensibilização
voltado para os latinos de baixa renda. Os promotores de saúde, que já tiveram
contactos com os membros da comunidade como parte dos esforços de cuidados
de saúde, foram formados e realizaram sessões de ensino abordando temas como
"o que é uma emergência" e "etapas de prontidão para emergências". As sessões
incluíam actividades como através de iniciar uma conversa sobre emergências,
desenvolver um plano familiar de emergência e preparar um kit de suprimentos
de emergência com artigos essenciais. A intervenção foi bem‐sucedida tendo
aumentado os níveis globais de prontidão nas comunidades ‐ maior número de
latinos sentiu‐se melhor preparado e tomou medidas para a prontidão (tais como
armazenamento de bens).
A disseminação conjunta (entre representantes de migrantes e pessoal de gestão de
emergências que trabalha em conjunto, por exemplo, dando avisos de porta a porta ou
realizando reuniões e encontros) pode ser uma boa estratégia para garantir a divulgação
efectiva de informações abrangentes e precisas.
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A presença física de um representante migrante também pode ajudar a ultrapassar as
barreiras culturais ou de confiança, particularmente para grupos específicos de migrantes,
tais como:
 Os migrantes que podem ser intencionalmente excluídos de informações específicas
(por exemplo, empregadores escondendo informações de trabalhadores não
documentados por medo de repercussões);
 Os migrantes que enfrentam barreiras culturais ao falar com estranhos (por exemplo,
mulheres que não devem falar com homens desconhecidos em alguns grupos).
Além de, ou em vez da disseminação conjunta de informações, a superação de barreiras de
confiança que possam surgir quando as instituições abordam directamente os migrantes
individuais ou grupos de migrantes podem exigir:
 Ter funcionários de actores de gestão de emergências mais fiáveis (geralmente
bombeiros) para disseminarem informações na comunidade de migrantes;
 Alocar membros de equipa que possam ser bem conhecidos ou bem recebidos pela
comunidade (como alguém da mesma origem ou alguém que geralmente trabalha na área);
 Garantir que os membros da equipa alocados não sejam ameaçadores quanto possível
(por exemplo, não usar uniformes, apresentar materiais a grupos de pessoas e não a
indivíduos, e que sejam apresentados por representantes locais).
O Gabinete de Kentucky para os Serviços de Saúde e Família estabeleceu a Rede
de Informação para alcançar populações isoladas em risco. O gabinete criou uma
rede de pessoa a pessoa usando pessoas fiáveis, agências, grupos informais e
formais e a mídia para divulgar mensagens. Ao final do seu desenvolvimento, será
usado tanto em situações de emergência como em situações do dia‐a‐dia.

Websites, aplicativos de smartphones e redes sociais
As pessoas estão cada vez mais a aceder e a comunicar informações através de sítios, redes
sociais e aplicativos de smartphones, e esses canais estão a ser usados cada vez mais em
emergências. Os migrantes não são uma excepção, pois muitos grupos de migrantes
dependem fortemente da Internet e das comunicações de redes móveis para as suas
necessidades de comunicação em tempos normais e em tempos de crises. Deve‐se notar, no
entanto, que o uso desses canais geralmente é mais comum entre os grupos mais jovens e é
fortemente dependente do acesso à Internet (incluindo a Internet móvel), o que pode ser um
desafio em locais específicos (tais como zonas rurais e bairros desfavorecidos), bem como em
situações de emergências em geral.
Os actores de gestão de emergências já estão provavelmente a disseminar informações e
produtos através desses canais (incluindo sítios corporativos, Facebook, Twitter e YouTube). A
adaptação da forma como esses canais são usados pode ajudar os actores a alcançar os
migrantes de forma mais eficaz. Isso pode ser feito, por exemplo:
 Através da criação de sítios multilingues e aplicativos de smartphones com secções
dedicadas para materiais específicos de migrantes;
 Criação de perfis de mídia social de língua estrangeira de actores de gestão de
emergências;
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Publicar informações nas mídias sociais em vários idiomas e publicar informações
especificamente relevantes para migrantes.

Adicionalmente, a divulgação de informações através dos sítios, perfis e grupos de redes sociais e
aplicativos de smartphones que os migrantes geralmente acedem em tempos normais pode ajudar
os actores de emergências a se comunicarem de maneira directa e efectiva. Esses canais podem
incluir:








Perfis de sítios e redes sociais de instituições do país de acolhimento que fornecem aos
migrantes serviços ou informações para fins que não sejam de emergência (tais como as
autoridades de imigração, emprego ou turismo, as autoridades locais e os balcões únicos dos
migrantes);
Websites e perfis de redes sociais de outras instituições (consulados ou embaixadas)
ou organizações (tais como ONGs ou associações de migrantes);
Websites e redes sociais dos meios de comunicação (jornais, canais de televisão ou
estações de rádio que os migrantes usam para aceder informações);
Perfis sociais da mídia dos principais membros da comunidade ou de personalidades
públicas que são influentes na comunidade;
Grupos sociais da média dos migrantes;
Websites e redes sociais dos principais fornecedores de serviços (tais como agências
de transferência de remessas ou empresas de comunicações).

Para um exemplo sobre um balcão multilingue de paragem única para
prontidão para desastres, vide http://tia21.or.jp/disaster_eng.html.
Embora a publicação de informações nos sítios de outras instituições requer alguma forma de
coordenação, pode ser mais fácil compartilhar informações através de perfis e grupos de redes
sociais de outras instituições (por exemplo, publicando informações nas suas paredes ou
usando hashtags para promover e divulgar conteúdos).
A divulgação de materiais e mensagens oficiais através das mídias sociais pode ser
particularmente importante na prevenção e contra a circulação de rumores e informações não
precisas.
Os aplicativos de smartphones também podem ser uma forma eficaz de alcançar uma
comunidade alvo diversificada e disseminada. Os aplicativos de smartphones podem suportar
a localização e a disseminação de informações em vários idiomas e mesmo os avisos prévios.
Os aplicativos especificamente concebidos para fins de gestão de emergências podem ser
adaptados para uso por migrantes (por exemplo, para tradução e adaptação de conteúdos),
embora os outros aplicativos de actores (tais como aplicativos consultivos de viagens de
serviços consulares e aplicativos de rastreamento de empregadores), podem ser alavancados
para divulgar a sensibilização, avisos prévios e mensagens de emergência. Contudo, a falta de
confiança é muitas vezes um obstáculo para os migrantes (especialmente os não
documentados) se inscreverem nos serviços. O registo anónimo pode ajudar a superar essas
barreiras.
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Para um exemplo de aplicativos de smartphones para prontidão para
desastres e avisos prévios, vide
www.emknowledge.gov.au/connect/smartphone‐apps/. DisasterWatch é
um aplicativo que fornece noticias e informações disponíveis sobre eventos
de desastres na Austrália em varias línguas e fontes autorizadas a nível
territorial.

Nos Estados Unidos, o Gabinete de Gestão de Emergências de Idaho possui
vários métodos para entrar em contacto com pessoas em situações de
emergência. A inscrição é voluntária, com utilizadores capazes de escolher
como receber avisos (incluindo através de telefones celulares, pagers,
assistentes digitais pessoais, e‐mail, telefones fixos ou outros dispositivos de
comunicação). O sistema inclui um suporte para falantes não nativos de
Inglês.
Vide http://bhs.idaho.gov/Pages/Operations/WarningSystems/SAWS.aspx.

No Japão, a NTT DOCOMO possui um pacote de aplicativos e serviços para
situações de desastres, incluindo verificação do estatuto através de mensagens
de texto e de voz.

Vide www.nttdocomo.co.jp/english/info/disaster/.
Estas mídias também oferecem funcionalidades específicas (tais como geotagging ou
verificação de segurança do Facebook) que podem ser extremamente úteis em situações de
emergências. Adicionalmente, eles permitem a recepção do feedback do público‐alvo em
artigos como esclarecimentos de informações, necessidades insatisfeitas e satisfação na
prestação de serviços.

Formações e eventos
Os eventos e cursos de formação também podem ser uma forma eficaz de alcançar os
migrantes com informações de sensibilização e prontidão, ou para comunicar informações e
recolher feedback em situações de emergências. Os actores que geralmente não estão
envolvidos nas actividades de gestão de emergências (tais como agências governamentais ou
ONGs que trabalham com migrantes) já podem ter estruturas em vigor para vários objectivos.
E, incluem:
 Eventos de boas vindas e cursos de indução para recém‐chegados, que podem
providenciar informação básica sobre os serviços e oportunidades localmente disponíveis
(organizados por, por exemplo, municípios ou autoridades locais);
 Eventos ou cursos necessários para que os recém‐chegados recebam documentos
específicos (tais como cartas de condução ou vistos de trabalho);
 Cursos de línguas.
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Informações sobre a prontidão podem ser integradas em tais eventos e cursos.
Alternativamente, os actores de gestão de emergências pode organizar eventos e formações
dedicados para, por exemplo, exercitar procedimentos de emergência, sensibilizar os migrantes
e envolver os migrantes nas actividades de voluntariado e nos processos de resposta e
recuperação. (Para mais informações sobre a inclusão de migrantes nas actividades e processos,
consulte o Módulo 5).
Desde 2004, o governo da Malásia exige aos trabalhadores estrangeiros, no
momento da chegada no país, participar numa indução sobre habilidades
linguísticas, Malaio, cultura, direito e regulamentos. O curso é fornecido
através de centros de formação localizados nos países de origem e
credenciados pelo Ministério dos Recursos Humanos. A conclusão do curso
constitui o requisito para a emissão de um visto de emprego pelo
Departamento de Imigração da Malásia. O objectivo do curso é ajudar a
promoção de boas relações, melhorar a aderência aos padrões de segurança e
saúde no local de trabalho para capacitar os trabalhadores estrangeiros na
Malásia a ter habilidades básicas de comunicação em Inglês ou Malaio, e
desenvolver a compreensão dos trabalhadores estrangeiros das leis e
regulamentos.
O Governo designou o Conselho Nacional de Formação Profissional, um
departamento do Ministério dos Recursos Humanos, para desenvolver os
módulos de formação para este curso. O Conselho possui uma certa
acreditação para realizar a indução em seu nome. Os empregadores também
podem implementar o curso de indução, embora devem notificar o
Departamento do Trabalho e enviar o programa do curso para aprovação. Os
trabalhadores estrangeiros que tenham concluído com sucesso o curso de
indução recebem o Certificado de Elegibilidade do Conselho Nacional de
Formação Profissional de Malásia.
Os eventos e formações podem abranger vários temas, incluindo:
 Ocorrência local de perigos;
 Disposições institucionais para a gestão de emergências;
 Rotas e locais de evacuação;
 Medidas básicas de prontidão;
 Primeiros socorros básicos;
 Como colaborar de forma efectiva com os actores de gestão de emergências.
Também podem fornecer uma oportunidade para reunir os comentários dos migrantes sobre a
prontidão, resposta de emergência e prestação de serviços de socorro e recuperação.
Os eventos e as formações representam uma oportunidade para aprendizagem prática, mas
também podem oferecer uma oportunidade para identificar e formar representantes da
comunidade local, que podem ser auxiliados na transferência de conhecimento dentro dos
grupos de migrantes.
Contudo, não é provável que tais formações alcancem migrantes que tenham motivos para
temer o contacto com as instituições locais. A co‐organização dos tais eventos com instituições
fiáveis e conhecidas, ou ter representantes dos migrantes presentes nas formações, pode
ajudar a superar esta barreira.
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Adicionalmente, os actores de gestão de emergências apoiam de forma rotineira as actividades de
sensibilização, prontidão e resposta em locais específicos, tais como escolas (para estudantes), locais
de trabalho (para trabalhadores) e hotéis e resorts (para turistas). A inclusão dos locais de trabalho
quando estão empregados vários trabalhadores migrantes, escolas frequentadas por vários grupos de
estudantes com origens de migrantes e hotéis em locais de concentração de turistas internacionais é
fundamental para alcançar estes grupos (e as suas comunidades locais) pois podem estar entre as únicas
formas de interacção com pessoas e actores fora das suas comunidades. Pode ser necessário adaptar
os conteúdos usuais às necessidades desses grupos. A experiência mostra que os eventos de
sensibilização baseados na escola e nas formações de prontidão podem ser particularmente efectivos,
pois as crianças com origens de migrantes provavelmente poderão transmitir informações às suas
famílias e comunidades e se estabelecerem como líderes em situações de emergências.
Para exemplo sobre formações de segurança contra incêndios para estrangeiros em
Tóquio, www.tfd. metro.tokyo.jp/eng/inf/training.html. Exemplos de exercícios de
formação dirigidos a crianças estrangeiras estão disponíveis em http://web‐
jpn.org/kidsweb/cool/10‐07/ index.html.

Linhas telefónicas
As linhas directas (com base em chamadas telefónicas, e‐mails de contacto ou webforms) podem
fornecer informações actualizadas e direccionadas a pessoas em risco ou afectadas sobre prontidão e
resposta de emergências. Varias medidas podem ser tomadas para melhorar a sua capacidade de
informar o público que inclui vários migrantes. Essas medidas estão descritas abaixo.
A contratação de pessoal ou voluntários proficientes nas línguas dos migrantes nas linhas directas pode
ser útil. E, requer a criação de mecanismos que permitem que os pedidos de contratação sejam enviados
para os funcionários correctos. O pessoal deve reflectir o volume esperado de contactos dos migrantes
dos diferentes grupos linguísticos. Se a disponibilidade de pessoal for insuficiente para cobrir as linhas
24 horas por dia, 7 dias por semana para uma comunidade selectiva diversificada, podem ser possíveis
arranjos para contratações a tempo parcial (por exemplo, diferentes horários ocupados por
funcionários de diferentes idiomas), mas tais arranjos devem ser claramente anunciados nas
comunicações relevantes.
Durante a crise da água da Austrália, em Sydney, em 1998, a empresa Sydney Water
estabeleceu uma linha directa com funcionários bilingues para responder às
preocupações dos cidadãos, incluindo os de origens culturais e linguisticamente
diversas. A linha directa estava disponível durante um período de seis semanas e um
funcionário da Sydney Water estava em contacto com os tradutores para fornecer
informações actualizadas. Ao organizar as traduções dos comunicados de imprensa
para mídias étnicos, a Comissão dos Assuntos Étnicos de Nova Gales do Sul também
desempenhou um papel importante na linha directa.

O pessoal da linha directa geralmente recebe algum grau de formação ou briefing para que possa
respeitar uma abordagem padronizada e fornecer ou colectar informações precisas. Muitas vezes,
as respostas e as mensagens padrão que os membros da equipa e os voluntários devem dar ao
respondendo a perguntas.
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Quando os migrantes forem envolvidos, as formações, briefings e documentos de orientação devem
incluir informações específicas, inclusive informações sobre:





Opções para assistência dedicada;
Opções para evacuações internacionais;
Informações de contacto das instituições relevantes;
Emissão e renovação de documentos de identificação, vistos e licenças.

Devem existir procedimentos em vigor para redireccionar consultas para profissionais especialmente
qualificados ou formados quando não podem ser respondidos através das respostas padrão.
Para garantir que a linha directa seja usada durante as crises, os produtos de sensibilização devem
incluir detalhes de contacto (tais como números de telefone e weblinks) e uma lista dos serviços
prestados (como traduções) e tipos de informações que podem ser prestados (ou recolhidos, tais como
informações sobre o estatuto e a localização dos migrantes, que podem ser compartilhados com as
autoridades e famílias relevantes) pelos operadores da linha directa. Os produtos de sensibilização
devem destacar os idiomas que são falados pelos operadores da linha directa e o tipo de informação
que fornecem que podem ser particularmente relevantes para os migrantes. Os escritórios já existem
ou os sítios existentes que lidam com os problemas de migrantes ou que oferecem serviços a migrantes,
incluindo serviços não relacionados a emergências, podem ser usados para acolher balcões de
informações de emergências ou operar como pontos virtuais de acesso para linhas de emergências.
Na sequência do terramoto e do Tsunami no Japão em 2011, foi criado um serviço
telefónico de 24 horas e 365 dias por ano, chamado linha "Yorisoi", para atender às
necessidades não apenas dos cidadãos Japoneses, mas também dos não residentes /
imigrantes. O serviço de linha directa evoluiu para o Projecto de Apoio de Consulta
Paragem Única para Inclusão Social, que prestava assistência directa aos residentes
não Japoneses em emergências e serviços de consulta para outros problemas.

Mecanismos de feedback e reclamações
Ao garantir que os migrantes, bem como os seus representantes e associações, possam
fornecer feedback e enviar queixas sobre os serviços que recebem em situações de
emergências, pode ser uma forma útil tanto para focalizar melhor as actuais acções de
resposta, como para aprender com as experiências passadas. Isso, por sua vez, pode melhorar
a prestação futura de assistência dedicada. A alocação de recursos para os mecanismos de
feedback e queixas pode não ser considerada uma prioridade, particularmente imediatamente
após uma crise, mas podem ser um meio efectivo para aumentar a capacidade de resposta e
inclusão de todo o sistema de gestão de emergências.
As informações que podem ser colectadas através desses mecanismos incluem feedback sobre
a resposta a crises e assistência recebida, necessidades não atendidas, nível de satisfação, bem
como as queixas e reclamações relacionadas ao processo de resposta. O registo das queixas
dos migrantes é importante, pois isso pode permitir que as autoridades possam ter um
seguimento dos factos no final da crise ‐ incluindo depois do retorno para o país de origem ‐
sobre questões tais como abusos e violações, tráfico e retenção de salários e documentação.

213

MÓDULO

6

INTEGRATING MIGRANTS IN EMERGENCY PREPAREDNESS, RESPONSE
AND RECOVERY IN THEIR HOST COUNTRIES: TRAINING MANUAL

Existem vários métodos para recolher comentários, incluindo, por exemplo, hotlines,
formulários de contacto baseados na web, ferramentas de pontuações de informações
baseadas na web (como mapas Ushahidi), páginas das redes sociais, e‐mails, escritórios
dedicados ou reuniões. Nem todos estes podem ser criados durante as emergências, e existem
diferenças significativas tanto nos custos de criação e no compromisso da instituição
responsável.
Para cada um destes métodos, deve haver a opção de anonimato, e deve haver conformidade
com os princípios e as políticas de protecção de dados. Eles devem incluir um processo de
verificação de dados justos e transparentes e ter mecanismos de acompanhamento em termos
de assistência imediata e de recursos a longo prazo.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
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Para comunicar com os migrantes de forma eficaz, é importante adoptar
modos específicos de comunicação e alavancar canais de comunicação
específicos, complementando os que são usados para alcançar e receber
feedback da comunidade acolhedora.
A participação de actores de emergências não tradicionais (tais como a
sociedade civil, organizações religiosas e associações de migrantes) nos
esforços de comunicação de emergências pode ser útil para colmatar
possíveis lacunas de comunicação.
É fundamental conhecer quais são as mídias e outros canais que os vários
grupos de migrantes usam para aceder informações em tempos normais para
comunicar com eles de forma efectiva durante as emergências.
A criação de mecanismos de feedback e reclamações pode ajudar a responder
de forma mais eficaz e criar as condições mais inclusivas para uma gestão e
recuperação de emergências.
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TEMA 3: PLANOS DE COMUNICAÇÃO DE
EMERGÊNCIAS INCLUSIVOS A MIGRANTES
O plano de comunicação de emergências torna mais fácil para os actores da gestão de
emergências reunir e divulgar informações antes, durante e depois das crises. Os planos de
comunicação de emergências identificam os papéis e responsabilidades dos diferentes actores
na emissão e divulgação de avisos e mensagens, o tipo de informação que deve ser divulgada
e os canais através dos quais podem ser comunicados ao público‐alvo. Eles permitem que a
agência ou a instituição que coordena os esforços de gestão de emergências e todos os outros
actores activos nos esforços de prontidão, resposta e recuperação ‐ sejam eles
governamentais ou não, e com ou sem mandato explícito de gestão de emergências ‐
trabalhem de forma mais eficaz juntos para emitir e divulgar mensagens.
Tais planos podem ser desenvolvidos antes das emergências e após os impactos dos perigos e
podem ser fundamentais para o estabelecimento de sistemas eficazes de aviso prévio, para
melhorar a prontidão para emergências e para assegurar comunicações eficazes e
consistentes relacionadas a emergências. Os planos são, portanto, um elemento importante
de prontidão para emergências e esforços de resposta.
A planificação para uma comunicação efectiva é particularmente importante quando o público
inclui grupos que podem ser mais difíceis de alcançar (por exemplo, porque eles não falam o
idioma local, não usam os mídia principais ou não confiam nas autoridades) ou que podem ter
necessidades específicas de informação (por exemplo, no caso de comunicações de
emergências visando as comunidades de migrantes). A planificação permite que os actores da
gestão de emergências identifiquem esses desafios e especificidades de forma mais precisa e
forneçam opções para abordá‐los de maneira efectiva.

Identificação de audiências
Um plano de comunicação de emergência é desenvolvido em torno da compreensão do
público‐alvo, pois diferentes públicos provavelmente terão diferentes necessidades de
informação e serão alcançados através de diferentes canais. Os públicos relevantes com
especificidades de comunicação podem incluir:
 Trabalhadores migrantes afectados e em risco;
 Migrantes não documentados afectados e em risco
 Migrantes em trânsito afectados e em risco;
 Estudantes estrangeiros afectados e em risco;
 Turistas afectados e em risco;
 Refugiados e requerentes de asilo afectados e em situação de risco;
 Instituições dos países de origem dos estrangeiros;
 Mídia dos países de origem estrangeiros;
 Parentes mais próximos dos estrangeiros (tanto os que vivem no país de acolhimento
como os que vivem no país de origem).
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Adicionalmente, vários outros intervenientes (incluindo empregadores, agencias de
recrutamento, organizações, outros migrantes e membros das comunidades de acolhimento)
provavelmente precisarão de informações sobre migrantes e as suas condições.
Grupos de diferentes nacionalidades podem ser considerados como públicos separados para
um plano de comunicação de emergências.
Deve‐se notar que nem todas as audiências são igualmente importantes para o propósito das
comunicações de emergência: o fornecimento às pessoas potencialmente afectadas alertas
salva‐vidas é uma prioridade maior que a comunicação com a mídia. É, portanto, importante
identificar uma ordem clara de prioridades para maximizar os impactos positivos da circulação
da informação.

Desenvolvimento de mensagens
Embora algum tipo de comunicações (tais como avisos relativos a um perigo eminente) possa
ser de interesse para todos os públicos‐alvo, independentemente da sua nacionalidade ou
estatuto de migração, diferentes públicos geralmente tem diferentes prioridades e, portanto,
é provável que precise de informações específicas em situações de emergência (vide Tópico 1
para mais detalhes). Os trabalhadores migrantes, por exemplo, podem precisar entender
como é que o seu trabalho ou salário pode ser afectado pela emergência, bem como quais são
as suas perspectivas para recuperar salários não remunerados ou retomar o trabalho após a
emergência. Pelo contrário, os imigrantes não documentados podem precisar saber se o seu
estatuto os impedirá de aceder a assistência ou poderá expô‐los à prisão e à deportação. As
autoridades e as comunidades do país de origem, que tiveram informações através de
instituições e meios de comunicação, talvez precisem saber se algum dos seus cidadãos e
membros da comunidade foram afectados e, caso sim, quais são as suas condições.
A identificação dos conteúdos e elaboração dessas mensagens antes da ocorrência da
emergência (com base em potenciais cenários de emergência) pode ajudar grandemente os
agentes de gestão de emergências a divulgar informações claras. As mensagens
provavelmente serão diferentes à medida que saem da fase de prontidão para as fases de
resposta e recuperação. Em particular, a monitoria da informação que realmente circula
(incluindo informações não precisas ou desactualizadas e rumores infundados) pode ser
importante no desenvolvimento de mensagens mais direccionadas.
Os planos de comunicação, também devem apresentar detalhes sobre quando é que as
mensagens devem ser divulgadas e a frequência com que elas devem ser repetidas.
Para comunicar de forma eficaz com os migrantes, é vital que os planos de comunicação
disponham de disposições para que as mensagens sejam traduzidas e interpretadas nas
línguas usadas pelos migrantes. Sempre que possível, as mensagens e avisos, ou pelo menos
as versões preliminares e modelos, devem ser traduzidos e adaptados (e possivelmente
validados ou aprovados pelos membros das comunidades de migrantes) antes da emergência
para que as mensagens sejam precisas e rapidamente comunicadas.
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Identificação de fontes de informação
Conhecer as necessidades de informação de públicos diversos pode exigir fornecer informações
que os actores de gestão de emergências nem sempre imediatamente tem disponíveis. É essencial
ser capaz de obter essa informação de outros actores relevantes. Ao lidar com públicos compostos
por migrantes e outros estrangeiros, bem como instituições e os meios de comunicação do país de
origem, esses actores tendem a ser diversos e não necessariamente tradicionalmente envolvidos
na gestão de emergências (por exemplo, os consulados, autoridades laborais nos países de destino
e ministérios dos assuntos estrangeiros dos países de origem). Portanto, é importante identificar
esses actores, bem como o tipo de informação que eles podem fornecer.

É importante reconhecer que o fluxo de informação antes, durante e após as emergências se
move em todas as direcções. Os migrantes, por exemplo, precisam de informações, mas
também podem fornecer informações de primeira mão sobre a situação no campo ou sobre
as suas condições, o que, por sua vez, pode ser necessário para orientar os esforços de
resposta de emergência.

Contactos e canais
Os planos de comunicação de emergência também devem identificar os canais através dos quais
as informações podem ser colectadas das fontes relevantes e transmitidas para os diferentes
públicos‐alvo, bem como o que é necessário para usar esses canais. O uso desses canais inclui, por
exemplo, uma entrevista em televisão ou rádio, emissão de um comunicado de imprensa,
publicação de mensagens no perfil da mídia sociais de um grupo de migrantes e alerta aos hotéis
ou empresas. As decisões sobre os canais a serem utilizados devem basear‐se numa compreensão
sobre quais são fontes dos mídia e os canais que as diferentes audiências usam e confiam, e quais
podem ser adequados para circular os diferentes tipos de informações e produtos de informação.
A Figura 6.3 descreve quais são os canais que podem ser adequados para alcançar a diferentes
públicos migrantes e, em geral, estrangeiros. A cor verde representa canais que são totalmente
dedicados ou são efectivos principalmente para públicos específicos; a cor laranja representa os
canais que só podem ser eficazes em condições específicas (por exemplo, se os migrantes usam a
mídia local), ou podem ser indirectamente eficazes (como comunicações através das escolas para
as famílias de migrantes dos estudantes); O vermelho representa os canais que não são eficazes
(tais como comunicações oficiais para migrantes não documentados). O desenvolvimento de
diagramas como o incluído no pacote de formação ("M6_comms_plan") pode ajudar a esclarecer
a estrutura, os papéis e as responsabilidades descritas num plano de comunicação.
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Figura 6.3: Canais para alcançar grupos de migrantes e outros públicos
estrangeiros

Community social media

Hotels, hostels and resorts

Student organizations

Schools and universities

Migrant representatives

Migrant associations

NGOs and CSOs

Unions/workers’ associations

Employers and recruiters

Embassies and consulates

Host country authorities

Mostly effective

Local ethnic media

Somewhat effective

Home country and foreign
media

Effective

Local mainstream media

Available channels

Documented
migrant workers

Migrant groups

Undocumented
migrant workers

Migrants in transit/
newcomers
Isolated migrants (e.g.
domestic workers)

Refugees and
asylum seekers
Students with
migrant background
Tourists

Expatriates

Note: CSOs = civil society organizations.

Para facilitar a circulação de informações precisas e actualizadas, devem ser identificadas as
seguintes posições e funções nos planos de comunicação:
 Pontos focais ou pessoas de contacto para diferentes públicos, canais de disseminação e
fontes de informação. Os planos devem incluir os seus detalhes de contacto e identificar
os canais para contactá‐los – de preferência os canais que funcionam, apesar da potencial
ruptura das comunicações devido ao impacto do perigo ou ao aumento do uso das redes
durante as emergências.
 Membros do pessoal responsáveis pela obtenção e verificação de informações de cada
fonte identificada.
 Funções e responsabilidades internas para desenvolver as várias mensagens (por
exemplo, escrever e adaptar o texto, traduzir o texto, gravar mensagens de vídeo e áudio
e produzir mapas).
 Um indivíduo responsável pela decisão da emissão das principais mensagens (tais como
avisos prévios e alertas).
 Membros da equipa responsáveis pela publicação das várias mensagens (tais como um
webmaster ou um gestor de mídia social) e para divulgá‐las através dos canais externos
mais relevantes.
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 Pessoas e instituições específicas (e seus números de telefones, endereços e páginas da
web) que podem ser contactadas pelos membros das diversas audiências com quaisquer
dúvidas. Um porta‐voz da mídia e um indivíduo responsável pelas comunicações com
instituições governamentais estrangeiras devem estar disponíveis em todos os
momentos, pelo menos nos estágios iniciais de uma emergência.
Os planos de comunicação também podem incluir um inventário da equipa disponível (e suas
habilidades), equipamentos e recursos, o que pode ajudar a identificar a melhor forma de
alocar os recursos existentes para atender às necessidades relacionadas do público às
comunicações (por exemplo, dando responsabilidades específicas de tradução bilingue do
pessoal, ou ter um membro bem conhecido e altamente experiente da mídia como o porta‐
voz). Um inventário também pode revelar a capacidade existente ou as lacunas dos recursos.
Note‐se que um plano de comunicação também deve ter detalhes sobre a coordenação com
os actores externos relevantes e incluir informações sobre as suas respectivas
responsabilidades (e as dos seus funcionários ou membros). Os mecanismos efectivos de
coordenação e comunicação permitem, por exemplo, a identificação de representantes de
migrantes, guardiões ou guardas que podem disseminar informações aos grupos de migrantes.
A planificação também pode facilitar a identificação dos recursos e o apoio que pode ser
necessário para que os actores e as estruturas externas sejam totalmente integradas ao plano
e operacional (por exemplo, equipamentos de comunicação e formação dedicado). Isso pode
incluir a criação de instalações onde os migrantes podem carregar os seus telefones, aceder
ao crédito e comunicar com parentes distantes.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
MÓDULO






A criação de planos inclusivos de comunicação de emergência pode
ajudar a superar as principais barreiras de comunicação que os
migrantes podem enfrentar antes, durante e após as emergências
Isso requer identificar os principais grupos de migrantes que fazem
parte da população em risco ou afectados, bem como os outros grupos
que participam na recepção de informações sobre a localização e as
condições dos migrantes
Esses públicos podem precisar de mensagens específicas, e pode ser
necessário o uso de canais específicos para alcançá‐los. A identificação
disso nos esforços de planificação de comunicação pode melhorar a
eficácia das comunicações em situações de emergência
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SESSÃO 6: ADAPTAÇÃO DE MENSAGENS E CANAIS
PARA COMUNICAÇÃO EFECTIVA COM
MIGRANTES
Metodologia: Apresentação interactiva e discussão
baseada nos produtos e cenários de comunicação
Esta sessão consiste em duas principais actividades. Para a primeira
actividade, são propostas duas metodologias, e recomenda‐se que o
facilitador escolha o que melhor corresponda aos interesses e aos
antecedentes dos participantes.
Para a Actividade 1, a opção 1 é uma apresentação interactiva. Ao
contrário de uma apresentação mais tradicional, uma apresentação
interactiva tem como objectivo incentivar a participação dos
participantes, em vez de simplesmente sentar e ouvir o facilitador
(Bowman, 2009). A apresentação interactiva manterá os participantes
envolvidos, aumentará a sua compreensão, aumentará a sua retenção
e manterá o nível de energia do grupo.
A opção 2 envolve a apresentação e circulação de exemplos reais de
produtos de comunicação, que são avaliados e discutidos para
identificar os seus pontos fortes e fracos. Esta actividade pode ser
realizada usando exemplos de produtos criados por actores de gestão
de emergências de todo o mundo ou, para recolher feedback sobre a
sua utilidade, os produtos de comunicação reais das instituições dos
participantes. O grupo analisará o conteúdo e as formas dos produtos.
A actividade 2 envolve trabalho em grupos, uma apresentação e uma
discussão com base num cenário de comunicação de emergência. Nas
formações a nível local, os grupos devem reflectir sobre o contexto local
actual e considerar os principais riscos enfrentados e as necessidades de
comunicação ligadas à presença de migrantes. Para formações menos
orientadas (por exemplo, eventos a nível internacional e nacional com
participantes que trabalham em diferentes contextos), a discussão pode
ser baseada no cenário fornecido abaixo.
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Objectivo de aprendizagem da sessão


No final da sessão, os participantes devem ser capazes de:
Reconhecer as práticas eficazes e ineficazes relacionadas aos riscos
utilizadas na comunicação com os migrantes que enfrentam, a assistência
disponível, seus direitos e assim por diante;

 Adaptar os avisos prévios e os sistemas e mensagens de
comunicação de emergência para garantir que os migrantes
recebam informações adequadas e oportunas antes, durante e
após as emergências.

Principais temas




A importância de adaptar os conteúdos, a forma e os canais das
mensagens para que sejam bem recebidas e entendidas pelos
migrantes;
A importância da concepção e implementação de uma estratégia
de comunicação para que as informações / mensagens possam
chegar às comunidades de migrantes.

Criação do espaço e material de formação
 A apresentação interactiva, as apresentações introdutórias e de
encerramento e todas as discussões podem ser realizadas em
plenário. O grupo de trabalho dos produtos de comunicação e
comunicações de emergência pode se realizar em salas separadas ou
em qualquer espaço adequado (incluindo locais mais informais ou
fora das salas). O trabalho em grupos condensado deve ocorrer (seja
em plenário ou em espaços em grupos) numa sala com uma parede
grande, janela ou placa onde as notas podem ser colocadas.
 Apresentação em PowerPoint ("M6_communicating full" ou
"M6_communicating intro", dependendo da opção escolhida).
 Impressões dos diferentes produtos de comunicação
seleccionados para a sessão.
 Impressões dos formulários de avaliação se for seleccionada a
opção 2 para a Actividade.
 Cópias das instruções / cenários (ver Anexo 6.1), o diagrama
("M6_comms plan" ‐ a ser impresso no formato A3) e materiais
para a actividade do grupo ("M6_analysis" ‐ a serem impressos no
formato A3) para cada grupo
 Papel gigante e marcadores para cada grupo.
 Seria particularmente valioso que os migrantes participassem
nessa sessão, pois podiam verificar se os produtos e o plano de
comunicação são cultural, linguística e substancialmente
apropriados para o público pretendido.
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Organização das actividades
Actividade 1 (opção 1): apresentação interactiva sobre produtos de
comunicação ("M6_communicating full") (70 minutos)
1. A apresentação inclui exemplos de produtos de sensibilização
(folhetos e manuais, vídeos, gravações de áudio, sítios, aplicativos
de smartphones e manuais e actividades de formação) e avisos
prévios e comunicações de emergência (áudio / vídeo, aplicativos
de smartphones e sítios).
2. Para os slides 3 e 6, os participantes reflectem e discutem duas
perguntas. A questão apresentada no slide 6 aplica‐se a todos os
materiais apresentados nos slides 7 a 41 (que são agrupados por
assunto). As cópias impressas de alguns dos produtos incluídos nos
slides podem ser compartilhadas para incentivar ainda mais a
discussão.
3. Incentivar a discussão dos participantes, incluindo usando detalhes
dos slides, antes de concluí‐lo e sintetizá‐lo. Primeiro, apresente
somente os produtos de comunicação, depois adicione
informações (informações adicionais aparecem no clique).
Posteriormente, destaque e sintetize os principais elementos da
discussão.
Actividade 1 (opção 2): Discussão baseada nos produtos reais de
comunicação (70 minutos)
1.
2.

3.

4.
5.
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Realize a apresentação usando “M6_communicating intro”.
Explique aos participantes que irão trabalhar em pares para esta
actividade, discutindo exemplos reais de produtos de comunicação e
avaliando a eficácia na comunicação com os migrantes e como os produtos
podem ser melhorados.
Distribua para cada par uma cópia de um dos produtos preparados que
foram seleccionados para esta sessão e uma cópia do formulário de
avaliação ("M6_evaluation comms"). É possível dar a cada par uma cópia
de um produto diferente ou ter mais de um par a trabalhar no mesmo
produto.
Os participantes terão cinco minutos para discutir o produto que
receberam e tentar preencher o formulário de avaliação.
Depois dos cinco minutos (ou um pouco mais, se for necessário mais
tempo para preencher o formulário), peça a um par para compartilhar os
seus comentários. Se mais de um par tiver trabalhado no mesmo produto,
pergunte aos outros pares que analisaram o mesmo material para
adicionar as suas perspectivas. Depois, peça outros contributos dos outros
participantes. Em seguida, faça o mesmo para os outros produtos.
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6. Complete a discussão fornecendo informações importantes que não foram
dadas pelos participantes e mostrando exemplos de outros produtos
semelhantes. Mostre um slide do exemplo que está sendo discutido
enquanto a discussão ocorre, de modo que os pares que trabalharam nos
outros exemplos possam analisar o produto em discussão.
Notas:
1. Para simplificar, as instruções para essas actividades foram incluídas na
apresentação do PowerPoint.
2. Os exemplos de produtos de comunicação incluídos na apresentação do
PowerPoint (opção 1) ou apresentados na discussão (opção 2) devem ser
seleccionados com base na sua relevância para o contexto local.
3. Se for escolhida a opção 2, o facilitador deve seleccionar quatro a seis
exemplos de produtos de comunicação, abrangendo tanto as
comunicações de prontidão como de sensibilização e de emergências. É
possível ter várias voltas de discussões, olhando para dois ou três
exemplos em cada volta.
4. Se esta actividade for adaptada para obter feedback sobre os próprios
materiais dos participantes, não será aplicável a pergunta sobre o
formulário de avaliação ("M6_evaluation comms") relacionada à
aplicabilidade do exemplo ao contexto dos participantes e pode ser
excluído.
5. Os materiais incluídos nos slides 8 a 16 de "M6_communicating short" são
exemplos de produtos de comunicação que podem ser escolhidos e de
slides que podem ser desenvolvidos para orientar a discussão. Se forem
usados outros produtos, pode ser importante preparar outra
apresentação.
6. As cópias digitais de produtos de comunicação relevantes estão incluídas no
pacote de formação (na pasta "M6_materials"). O facilitador deve ter certeza
de imprimir cópias suficientes dos materiais de comunicação e do formulário
de comentários antes desta sessão.

Actividade 2 (opção 1): Realizar trabalho em grupos sobre
desenvolvimento de um plano de comunicação de emergência (100
minutos)


Divida os participantes em dois ou três grupos (quatro ou cinco
participantes por grupo). Cada grupo tem 60 minutos para preparar um
plano de comunicação de emergência, com base no risco local, migração
e o contexto institucional ou no cenário previsto no Anexo 6.1, utilizando
o modelo do plano de comunicação proposto “M6_ comms plan”). No
primeiro caso, os participantes devem discutir os actores reais e os canais
de comunicação que eles poderiam usar para se comunicar com eles.
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Quando o tempo de preparação terminar, cada grupo tem oito minutos
para apresentar o resultado do trabalho (aproximadamente 20
minutos).
Organize uma sessão de perguntas e respostas para discussão (20 minutos).



Nota: Se não houver tempo suficiente para redigir todo o plano, cada grupo
pode ser encarregado de elaborar um plano de comunicação para apenas um
ou dois grupos específicos (como turistas, estudantes, trabalhadores
migrantes documentados, migrantes não documentados ou migrantes em
trânsito) ou apenas para algumas nacionalidades.
Actividade 2 (opção 2): Trabalho em grupos condensado sobre elaboração
de um plano de comunicação de emergência (40 a 70 minutos)


Apresentar aos participantes um esboço básico de um plano de
comunicação de emergência ("M6_comms plan basic"). O plano pode ser
desenhado num quadro, numa tela ou representado usando um papel
gigante.



Divida os participantes em dois ou três grupos (quatro ou cinco
participantes por grupo). Cada grupo tem 30 minutos para preparar um
modelo de plano de comunicação, conforme fornecido no pacote de
formação ("M6_comms plan"), para atingir um ou dois públicos‐alvo
específicos de migrantes. O público pode incluir:
Agentes migrantes documentados;
Migrantes não documentados;
Migrantes idosos;
Turistas;
Estudantes internacionais;
Refugiados e requerentes de asilo.








Os grupos podem usar notas grandes num papel gigante e desenhar linhas
com marcadores para conectar os diferentes actores para desenvolver um
modelo de plano. O plano deve articular actores de gestão de emergências
com os diferentes grupos de migrantes e com as fontes de informação
relevantes. As organizações identificadas na Sessão 3 podem ser usadas como
exemplos de actores relevantes.
1.
2.
3.
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Quando o tempo de preparação tiver acabado, cada grupo tem oito
minutos para apresentar o resultado do seu trabalho.
Organize uma sessão de perguntas e respostas para discussão (10 minutos)).
Alternativamente, o exercício acima pode ser realizado em plenário, sem
dividir em grupos, com o facilitador a liderar a actividade e discussão
simultaneamente.

MÓDULO 6:
COMMUNICATING WITH MIGRANTS BEFORE, DURING AND AFTER EMERGENCIES

Dicas





Ao apresentar a apresentação interactiva e os exemplos dos produtos de
comunicação, permita várias respostas para as perguntas que você
levanta e incentive os participantes menos vocais a dar as suas opiniões
e a discutir as suas experiências.
No início do trabalho em grupos, visite os grupos para garantir que os
participantes tenham entendido a actividade de forma correcta e que
estão no caminho certo. Ofereça conselhos conforme necessário.
Durante a actividade em grupos, lembre regularmente aos participantes
quanto tempo restou. Certifique‐se que os grupos estarão prontos para
compartilhar os resultados do seu trabalho quando o tempo de
preparação tiver terminado.

Tempo
Tempo total estimado: 170 minutos
 Actividade 1, opção 1 ou 2 (apresentação e discussão interactiva
do PowerPoint): 70 minutos
 Actividade 2, opção 1: 100 minutos
 Preparação do grupo de trabalho: 60 minutos
 Apresentação do trabalho em grupo: cerca de 20 minutos (8 min
cada grupo)
 Perguntas e respostas e encerramento: 20 minutos
 Actividade 2, opção 2: 40 a 70 minutos
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MÓDULO 7:
PLANNING FOR AND SUPPORTING MIGRANT-INCLUSIVE EVACUATIONS

OBJECTIVO DO MÓDULO
Os participantes estão conscientes das características individuais e colectivas específicas e
das condições que precisam levar em consideração ao planificar e apoiar evacuações em
emergências que afectam os grupos de migrantes.
Os participantes desenvolvem uma compreensão da necessidade de se preparar para
evacuações internacionais em situações de emergências que afectam migrantes e as
principais opções, necessidades e desafios que devem ser considerados e abordados na
planificação.

INTRODUÇÃO
As evacuações são uma medida chave para reduzir o impacto dos desastres naturais e
humanos. A saída da área de risco ou afectada, seja antes ou depois do impacto de um
perigo, a distâncias curtas ou longas, dentro de um território de um país ou nas fronteiras
internacionais, pode reduzir consideravelmente as perdas humanas. A planificação e apoio
para as evacuações é um elemento‐chave do mandato das agências de gestão de
emergências. Embora cada situação de emergência possa representar desafios diferentes
para as autoridades de gestão de emergências, a planificação antecipada permite a
identificação e o desenvolvimento de colaborações, recursos e mecanismos que podem ser
usados de forma flexível para apoiar a evacuação das pessoas.
As condições e experiências dos migrantes influenciam a sua capacidade e vontade de evacuar
em situações de emergência. Estes incluem a localização em que vivem e trabalham, o idioma
que falam, a forma como são alcançados pelos avisos e a forma como os interpretam, os níveis
de confiança que têm no sistema local de gestão de emergências e os recursos que podem
mobilizar. Como consequência desses factores, os migrantes podem ser mais relutantes do que
os nativos para evacuar, eles podem se mover em diferentes rotas e para diferentes destinos
de outros grupos, e podem evacuar internacionalmente mais do que os outros grupos. Para os
actores de gestão de emergências que trabalham nas comunidades que acolhem migrantes, é
vital entender como essas condições se reflectem nos comportamentos de evacuação dos
migrantes (e, mais geralmente, na maneira como eles reagem em emergências) para ser capaz
de suportar uma resposta efectiva de emergência.

A inclusão dos migrantes na planificação e apoio de evacuação é uma responsabilidade das
instituições mandatadas para a gestão de emergências. No entanto, muitas vezes também faz
parte do trabalho de vários actores tradicionais e não tradicionais de resposta a emergências,
incluindo estruturas de gestão de desastres baseadas na comunidade, associações de migrantes,
actores não‐governamentais e da sociedade civil e, no caso de evacuações transfronteiriças,
governos estrangeiros e organizações internacionais. A planificação e apoio de evacuação
inclusivos para migrantes podem exigir identificar e alavancar os actores e recursos muito
diversos.
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TEMA 1: EVACUIÇÕES INCLUSIVAS A MIGRANTES
A planificação e os esforços locais são necessários para apoiar as evacuações antes e depois das
emergências. Se as evacuações ocorrem dentro de um determinado bairro, cidade, distrito ou país
(ou mesmo internacionalmente), a identificação de riscos, rotas e capacidades locais é
fundamental para facilitar efectivamente o movimento das pessoas para a segurança. A
planificação e os esforços a nível local são cruciais para esse objectivo e tendem a ser da
responsabilidade dos actores de gestão de emergências municipais e distritais, embora
frequentemente sob estruturas nacionais e regionais mais amplas.
Como parte desses esforços locais de pequena escala, muitos actores de gestão de emergências
levam em consideração as diferentes condições de vulnerabilidade, capacidade e comportamentos
de vários grupos populacionais (incluindo, por exemplo, idosos, pessoas portadoras de
deficiências, mulheres grávidas e mães lactantes) tomando medidas pró‐activas para abordá‐las. A
presença de migrantes representa um desafio semelhante: para garantir a sua evacuação efectiva
em situações de emergência, a planificação e as respostas podem ser concebidas de forma a
abordar as suas características específicas, incluindo:







Os locais onde vivem e trabalham;
Os seus comportamentos de resposta de emergência culturalmente aprendidos;
A sua falta de confiança nas autoridades e nas comunidades;
A sua falta de proficiência na língua local;
O seu acesso reduzido a opções de transporte privado.

Tudo isso não requer a criação de sistemas de evacuação dedicados, pelo contrário, é
necessária uma adaptação dos planos e arranjos existentes. As secções a seguir abordam como
é que algumas das principais componentes de planificação e apoio de evacuação a nível local
podem precisar ser adaptadas quando os actores de gestão de emergências trabalham em
comunidades que acolhem grupos de migrantes. Outras componentes (por exemplo, o
mecanismo de tomada de decisão de evacuação ou a coordenação entre vários níveis do
sistema de gestão de emergências em apoio das operações de evacuação) provavelmente não
dependem da composição da população em risco.
Os elementos considerados no Tópico 1 reflectem a estrutura do MEND Guide: Comprehensive
Guide for Planning Mass Evacuations in Natural Disasters (CCCM, 2015).

Avaliação de risco e vulnerabilidade
A planificação e apoio de evacuações é baseada numa avaliação de riscos reais e potenciais.
Isso implica observar:
 Os riscos que podem afectar uma determinada área;
 A topografia e infra‐estruturas de transporte da área (e a capacidade das infra‐
estruturas para resistir aos riscos);
 A presença de pessoas na área (incluindo a sua distribuição, também dependendo da
época do ano, dia da semana e hora do dia);
 As características demográficas e socioeconómicas da população, com atenção específica
ao acesso das pessoas às opções de transporte privado e público e comportamentos de
evacuação.
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Os migrantes apresentem características específicas individuais e colectivas que provavelmente se
traduzam em condições de risco diferentes das dos grupos nativos da mesma comunidade. A recolha
de dados sobre essas características dos migrantes e os seus grupos através de pesquisas e exercícios
de perfil da comunidade é fundamental para informar a planificação da evacuação inclusiva e os
esforços de apoio (consulte o Módulo 4 para mais informações sobre opções e objectivos de recolha de
dados).
É particularmente importante que os actores de gestão de emergências considerem:










A dinâmica da presença dos migrantes: a presença dos migrantes pode ser especialmente elevada
nas áreas e locais específicos (bairros, locais de trabalho e escolas), durante épocas específicas do
ano (períodos de produção de colheitas, estacão alta de turismo e ano lectivo), num dia particular
da semana (dia da feira do mercado, semana escolar / trabalho, chegada ou partida dos turistas),
ou num horário particular (horário de trabalho de dia ou da noite, e durante o horário de trabalho).
Também deve se incluir para onde e quando é que os migrantes em trânsito vão (se são preferidos
meses específicos, períodos ou horários do dia para atravessar uma determinada área)
Se os migrantes vivem, trabalham e permanecem nas áreas particularmente vulneráveis, tais como
locais propensos a riscos (terras mais baratas em assentamentos informais, mas também locais à
beira‐mar em áreas turísticas) ou em edifícios inseguros, pois isso pode significar que podem ser
mais afectados pelos efeitos directos de muitos riscos (tais como inundações, incêndios,
terramotos e Tsunamis).
Se os migrantes vivem, trabalham e permanecem em áreas ou locais remotos ou isolados,
desconectados das redes de comunicação, sem infra‐estruturas e serviços de transporte e
socialmente marginalizados (incluindo em locais onde não têm contacto com a população local ou
com outros grupos não migrantes), pois isso pode significar que o alcance e as evacuações podem
ser um desafio. Deve ser dada especial atenção aos migrantes que vivem em prisões, centros de
detenção e assim por diante.
A demografia dos migrantes e as condições socioeconómicas, com atenção específica aos
elementos que provavelmente são particularmente relevantes para evacuações, tais como
proficiência linguística, idade, estado de saúde, potenciais problemas culturais, propriedade de (ou
acesso a) veículos, estatuto de detenção e acesso a formas de apoio familiar ou de grupos.
Os obstáculos específicos que os migrantes podem enfrentar nas evacuações, incluindo, em
particular, qualquer disposição legal ou administrativa que controle os seus movimentos dentro
ou fora do país.
Na Tailândia, os trabalhadores estrangeiros registados recebem vistos de trabalho
que são válidos na província em que foram emitidas, o que significa que os migrantes
não podem circular livremente no país. Durante as inundações de 2011, este foi um
obstáculo significativo para a mudança das áreas afectadas pelas inundações,
forçando os trabalhadores estrangeiros a escolherem entre segurança física e perda
do estatuto.

 Os comportamentos específicos de evacuação dos migrantes, com base em análises de
experiências anteriores e dos seus conhecimentos culturais e sociais. De preferência, deve
ser determinada uma percentagem estimada de conformidade com ordens e instruções
de evacuação. Este ponto em particular pode exigir pesquisas dedicadas, recolha e análise
de dados por actores de gestão de emergências e seus parceiros.
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Esses exercícios também podem ajudar os actores da gestão de emergências a determinar as
capacidades e os recursos existentes que os migrantes podem aproveitar em resposta a um perigo, o
que é fundamental para garantir respostas efectivas, lideradas pela comunidade (e evacuações em
particular).

Estrutura de coordenação e gestão
As evacuações são processos complexos que exigem o envolvimento de várias organizações e actores,
cuja coordenação é crucial para garantir uma resposta efectiva. Quando uma evacuação diz respeito a
uma comunidade que acolhe migrantes, é provável que a estrutura de coordenação precise envolver
vários actores não tradicionais que podem ser responsáveis por ajudar e gerir o movimento de
migrantes, divulgar informações e avisos ou prestar serviços em emergências.
Algumas funções e responsabilidades fundamentais não mudam, incluindo as atribuídas às instituições
encarregadas de:




Monitoria dos riscos e desenvolvimento da crise;
Emissão de ordens de evacuação (determinando os critérios para activar uma evacuação e o
processo para emissão da ordem);
Avaliação das áreas de retorno se são seguras.

Contudo, vários actores adicionais podem precisar estar envolvidos em outros aspectos da evacuação,
incluindo instituições que podem desempenhar um papel importante em:


Coordenar e gerir a evacuação de grupos específicos de migrantes (tais como empregadores e
agências de recrutamento de trabalhadores migrantes, escolas frequentadas por estudantes
internacionais e crianças com origens migratórias, hotéis que acolhem turistas e representações
diplomáticas);




Disseminação e validação de informações para grupos de migrantes;
Transporte de migrantes para fora das áreas de risco ou afectadas e facilitar o movimento (por
exemplo, fornecendo informações ao longo das rotas e nos pontos de controlo);
Criação e gestão de abrigos seguros;
Prestar serviços específicos (tais como assistência jurídica, rastreamento familiar e emissão de
documentação);
Fornecer segurança nas áreas evacuadas.





Estes actores podem incluir:
 Representantes de embaixadas e consulados e outras instituições dos países de origem dos
migrantes (tais como os aderentes laborais) implantados nas áreas afectadas pela crise (é possível
que esses actores precisem de ser alcançados através do Ministério dos Negócios Estrangeiros);
 Representantes de outras instituições do país de origem que possam intervir para ajudar os
migrantes afectados pelas crises (tais como uma equipa de gestão de crises baseada no país de
origem ou num terceiro país);
 Autoridades do país de acolhimento responsáveis pela gestão da imigração, centros de detenção
de migrantes e outros locais semelhantes e prisões;
 Organizações não‐governamentais (ONGs), organizações da sociedade civil e comunidades,
mesquitas, templos, igrejas e organizações religiosas;
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Grupos e associações de migrantes (tais como associações dos nativos) e seus líderes e
representantes;
Media comunitários e de terceiros países;
Empregadores, pessoal de recrutamento, sindicatos e associações de trabalhadores dos sectores,
empresas, locais e fábricas particularmente relevantes para a população migrante;
Escolas que são frequentadas por vários migrantes;
Operadores turísticos, hoteleiros e suas associações;
Tradutores, intérpretes e mediadores culturais.

Para melhorar a coordenação entre todos estes actores, os actores de gestão de emergências devem
identificar os diferentes intervenientes que possam contribuir para apoiar as evacuações e suas
capacidades (vide Módulo 3 para mais informações sobre o inventário dos actores e o mapeamento dos
activos). Devem ser estabelecidos papéis e responsabilidades claras para cada actor identificado. Os
actores podem incluir organizações comunitárias e ONGs, actores do sector privado e instituições
governamentais de acolhimento e de origem. O papel da sociedade civil, das estruturas e dos
mecanismos baseados na comunidade e pelos parentes é particularmente importante para melhorar a
inclusão dos grupos de migrantes. A identificação clara de canais e procedimentos para transferir
informações entre essas instituições é fundamental para garantir uma coordenação efectiva (vide
Módulo 6 para mais detalhes). Esses exercícios também ajudam os actores da gestão de emergências a
entender quais são os recursos e as capacidades que cada actor tem disponíveis (tais como pessoal,
equipamentos, espaço e suprimentos) e informar e definir prioridades da capacidade das organizações
parceiras, caso seja necessário.

Figura 7.1: Exemplo de uma estrutura de coordenação de resposta de
emergência
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Uma estrutura de comando, controlo e coordenação (conforme descrita no mapa de comando
do incidente na Figura 7.1) pode ser desenvolvida ou revista para incluir actores que sejam
relevantes para respostas específicas de migrantes. Essas estruturas dependem dos canais de
comunicação pré‐identificados e efectivos e incluem responsabilidades e tarefas claras e
acordadas de todos os actores identificados em caso de emergência.
Essas estruturas precisam ser adaptadas aos diferentes cenários de risco, pois os actores
relevantes e os recursos e respostas disponíveis provavelmente serão diferentes para
situações diferentes. O contexto específico da evacuação também deve ser levado em
consideração num mecanismo de coordenação; por exemplo, a presença, as capacidades e as
estruturas de liderança dos vários actores serão muito diferentes em locais de trabalho rural
isolados dos assentamentos urbanos densamente povoados.
Na ausência das estruturas claras de coordenação, a organização de acordos antes da emergência
para a prestação de serviços específicos (por exemplo, mediante memorandos de entendimento
ou outros acordos de serviços com os principais actores) também pode ajudar a alavancar
respostas mais efectivas.
Um consórcio de organizações académicas e comunitárias em San Diego,
Califórnia, desenvolveu, em caso de desastre, um plano de prontidão e
evacuação para os trabalhadores agrícolas locais (muitos dos quais são latinos
não documentados), que é coordenado com a estrutura de resposta oficial de
emergências. O plano inclui a identificação de "refúgios seguros" nos quais os
migrantes podem encontrar abrigo durante as evacuações. Eles são
administrados exclusivamente por organizações locais, o que significa que
ameaçam menos aos migrantes que têm razões para temer o contacto com as
autoridades. Os refúgios estão localizados em igrejas locais ou agências privadas
dispostas a realizar este serviço durante um desastre. Um estudo de caso de
vídeo em Inglês está disponível no pacote de formação ("M7_California").

Identificação de rotas de evacuação e abrigos
O conhecimento das áreas ou instalações para onde os evacuados devem ir em situações de emergência
e quais são as rotas que eles precisam de usar para alcançá‐los é fundamental para que os agentes da
gestão de emergências possam tomar decisões de evacuação informadas. As vias adequadas de
evacuação e abrigos devem:




Resistir os riscos (incluindo riscos secundários) ou estar localizado em áreas em que os riscos não
poderão afectar;
Ser acessível;
Ter capacidade suficiente para acomodar o fluxo ou a presença de evacuados.

Adicionalmente, os abrigos devem ser atendidos ou alcançados por redes de serviços básicos (como
água e electricidade).
Os evacuados geralmente preferem ficar perto do local onde vivem ou trabalham ‐ a evacuação para
abrigos remotos e inacessíveis pode levar à perda dos meios de subsistência ou à interrupção do
domicílio, ou pode significar o uso reduzido das instalações de evacuação. Para os migrantes, o acesso
fácil aos abrigos da proximidade é especialmente importante, pois geralmente são menos propensos
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que a preferência dos nativos que evacuam para locais mais distantes, devido a:





Acesso reduzido aos meios de transporte privados;
Sem protecção formal do desemprego;
Documentos ou salários retidos por empregadores ou agências de recrutamento;
Incapacidade ou falta de vontade de se deslocar no país (como consequência de
regulamentos, medo de prisão ou de actos de xenofobia).

Contudo, os migrantes também são mais propensos do que os nativos a viver e trabalhar em
assentamentos informais ou de baixa qualidade, onde abrigos adequados e seguros podem
ser mais difíceis. Da mesma forma, tais áreas podem ser geograficamente isoladas, remotas
ou mal conectadas a estradas ou outras infra‐estruturas de transporte. Assim, identificação de
rotas de evacuação adequadas pode ser particularmente difícil, o que tem repercussões
significativas em termos de organização da evacuação em relação ao tempo que leva para
evacuar e os recursos necessários.
Durante as inundações de 2011 em Bangkok, o Governo da Tailândia criou
abrigos de evacuação dedicados para migrantes afectados pelas inundações.
No entanto, nem muitos migrantes conseguiram acede‐los devido à distância
dos locais onde os migrantes viviam e trabalhavam, e devido à falta de opções
adequadas de transporte.
Nem todas as pessoas em risco ou afectadas realmente precisam de apoio à evacuação, pois muitos
podem ficar com vizinhos, amigos ou familiares em locais seguros (incluindo em outras partes do país).
Os migrantes, no entanto, estão frequentemente entre grupos de baixa renda e têm opções limitadas
de evacuação espontânea ou não assistida e, portanto, podem evacuar mais do que os nativos para
abrigos e permanecer nesses locais por períodos mais longos após a emergência. A consideração dessa
potencial diferença no comportamento de evacuação é fundamental para planificar abrigos com
capacidade suficiente.
Ao mesmo tempo, os migrantes podem não estar dispostos a usar, ou talvez não precisem usar, abrigos
oficiais: eles podem confiar nos colegas e redes para todos os tipos de serviços, ou podem não confiar
nos actores de gestão de emergências que os gerem (especialmente se tiverem motivos para temer o
contacto com as autoridades, como é frequentemente o caso dos imigrantes não documentados), ou
podem perceber que os locais de evacuação são muito semelhantes aos centros de detenção. A
identificação de lugares seguros e familiares onde os migrantes podem evacuar sem medo pode ajudar a
minimizar esses problemas. Isso pode significar a identificação de centros ou estabelecimentos de
instituições, bem conhecidas e confiáveis (como igrejas, templos, mesquitas, organizações de serviço
comunitário e escolas) que possam ser potencialmente utilizados para esse fim. Tais espaços devem ser
suficientes e adequadamente localizados, e se houverem abrigos dedicados, abrigos públicos regulares e
lugares seguros não devem ser proibidos aos migrantes. Os refúgios que acolhem migrantes também
podem ter características específicas para acomodar as necessidades específicas dos migrantes (por
exemplo, mantendo juntos famílias que podem ser maiores do que os agregados locais;
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acomodação dos requisitos de privacidade das mulheres, crianças e idosos; existência de áreas
para actividades comuns, incluindo para oração ou outras actividades religiosas). Além disso,
podem ser necessários arranjos especiais de abrigo para grupos específicos (tais como mulheres
grávidas ou pessoas portadoras de deficiências), cujas necessidades podem não ser totalmente
atendidas nos abrigos básicos.

O envolvimento de potenciais comunidades de acolhimento e outros actores relevantes (tais
como os proprietários de hotéis) na identificação de locais de evacuação pode ajudar a
prevenir ou mitigar o potencial ressentimento em relação à população evacuada. Isto é
particularmente importante quando a população evacuada inclui migrantes, que podem
facilmente ser (ou tornar) o alvo de actos de xenofobia.

Programação da evacuação
Os modelos do tempo de evacuação fornecem estimativas sobre quanto tempo levaria uma evacuação
e, assim informar os actores de gestão de emergências sobre quando é que devem emitir um alerta e
quando é que devem solicitar uma evacuação. Os modelos devem ser determinados com base nas
informações disponíveis sobre o perigo, as características do sistema local de aviso prévio e o tempo
necessário para que as pessoas possam reagir ao alerta. A divulgação efectiva de avisos e a realização
de uma evacuação nas comunidades de migrantes podem levar mais tempo, e isso precisa ser
considerado nos mecanismos de decisão de evacuação e na planificação.
Quando os avisos e ordens são traduzidos e adaptados, deve ser levado em consideração o tempo
adicional necessário. Os atrasos podem ser minimizados ‐ mas não são completamente evitados –
através da identificação antecipada de intérpretes, tradutores, mediadores culturais e oradores, e
traduzir com antecedência as mensagens padrão ou criação dos sistemas de tradução automatizados.
A difusão de mensagens através de canais adicionais também pode exigir tempo adicional,
especialmente quando são utilizados canais baseados na comunidade (tais como árvores de
comunicação e avisos de porta a porta) em vez de mídias de massa.
Os modelos de tempo de evacuação geralmente são baseados numa estimativa do tempo que as
pessoas precisam para aceitar que um aviso é real e realmente sair da zona de evacuação. Esses tempos
podem ser diferentes entre migrantes e membros das suas comunidades de acolhimento.
Os migrantes muitas vezes precisam de tempo adicional para validar os avisos oficiais através de canais
fiáveis (tais como a sua comunidade, a mídia preferida ou as suas autoridades consulares). O processo
pode ser encurtado, para garantir que os avisos e a informação sejam divulgados através desses meios
ou que estes mecanismos de validação sejam considerados no plano de comunicação de emergências
e que os actores relevantes sejam fornecidos as informações relevantes e que sejam suportados. A
validação efectiva dos avisos também pode ser suportada através da criação de uma linha directa
multilingue para a verificação de informações, ou através da divulgação de informações multilingues
nos sítios relevantes e perfis das redes sociais. A alocação de pessoal de resposta, pessoal das
instituições fiáveis ou membros da comunidade nas áreas com maior presença de migrantes, para
ajudar a responder perguntas, também pode ser útil.

As reacções dos migrantes perante as advertências validadas também podem ser diferentes das
reacções dos nativos. Os comportamentos de evacuação dependem da cultura das pessoas, e os
migrantes podem ter aprendido a reagir às emergências de formas que podem não corresponder
às recomendações dos sistemas do país de acolhimento
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(por exemplo, fugindo em vez de permanecerem num lugar relativamente seguro). Além disso, os
migrantes não são prováveis de possuir um veículo e mais propensos a viver e trabalhar em áreas
remotas e isoladas, sem serviços básicos por falta de infra‐estruturas de transporte de qualidade, o que
pode tornar as condições de evacuação mais lentas. Por fim, eles podem ignorar mais do que os nativos
as ordens de evacuação e podem permanecer na zona de risco devido às preocupações dos familiares
e das propriedades deixadas para trás e devido à falta de confiança na capacidade dos actores de gestão
de emergências (e, mais geralmente das instituições do país de acolhimento) para protegê‐los.

Fornecimento de avisos e informações aos evacuados
A comunicação atempada e precisa de informação é fundamental para fornecer à população os detalhes
sobre a situação e os instruções sobre as acções a serem tomadas para informar uma evacuação
efectiva. Os detalhes de comunicação com os migrantes antes, durante e após emergências são
discutidos em detalhados no Módulo 6; no entanto, é importante lembrar que:





As mensagens destinadas a migrantes precisam ser traduzidas e adaptadas, e os actores
responsáveis por essas tarefas devem ser formalmente incluídos nos sistemas de comunicação e
alerta de emergências.
Os migrantes podem viver e trabalhar em áreas e locais isolados e sem serviços, com acesso
reduzido à informação. Além disso, podem usar canais de comunicação diferentes daqueles
utilizados pela população nativa, e provavelmente podem continuar a usar esses canais durante as
emergências, incluindo para receber e validar avisos. Pode ser necessário coordenar com meios
adicionais e através de canais adicionais para disseminar e comunicar informações consistentes e
adequadas.
Os migrantes podem precisar de informações específicas como parte de avisos e comunicações
de emergência, incluindo informação sobre:
 Sítios específicos para onde podem evacuar em segurança ou onde podem receber serviços
direccionados;
 Elegibilidade ou pré‐requisitos para receber serviços básicos e ajuda;
 Números de contactos e / ou endereços de linhas directas e serviços de informação
multilingues;
 Actualizações sobre mudanças nos regulamentos de imigração.

Procedimentos e canais específicos (bem como esforços direccionados para sensibilização e prontidão)
podem já estar em vigor para comunicar com grupos difíceis de alcançar. E, podem representar um
modelo ao adaptar o sistema para melhor direccionar os migrantes. A recolha e divulgação de
informações sobre a evolução da situação (incluindo os movimentos das pessoas, as necessidades não
atendidas, os riscos que enfrentam, as respostas existentes e a assistência disponível) é importante para
garantir que as respostas sejam melhor adaptadas às necessidades dos migrantes.

Facilitação de movimentos fora da zona de evacuação
Pessoas preparadas, informadas e com recursos suficientes podem evacuar sozinhas diante de
um perigo ou ao receber um aviso. No entanto, muitos outros evacuados podem precisar de
assistência para sair da área de evacuação e chegar aos locais seguros. Com base na avaliação
da zona de evacuação e da população a ser evacuada,
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bem como na identificação de possíveis rotas de evacuação, geralmente é possível entender
a capacidade real das pessoas de saírem em resposta à ameaça ou impacto de um perigo e
planificar, organizar, facilitar e auxiliar as suas evacuações.
O apoio a evacuação de migrantes exige entender que muitas vezes eles são menos capazes
ou menos dispostos a evacuar do que os nativos. Isto é devido, por exemplo:






Redução do conhecimento das rotas e locais de evacuação;
Medo de prisão, deportação e actos de xenofobia;
Desconfiança para aceitar assistência de pessoas fora da sua comunidade;
Preocupações relativas à segurança das famílias e dos bens deixados para trás;
Vontade de permanecer perto dos parentes e membros da comunidade, ou dos seus
locais de trabalho;
 Acesso reduzido a opções de transporte privado.

Orientação de evacuados migrantes para áreas e abrigos seguros
O uso de mapas, sinais e sistemas de informação automatizados (tais como os Painéis Dinâmicos
de Informações de Rotas) ao longo das rotas de evacuação pode ajudar as pessoas a evacuar na
direcção certa e locais certos. Pode ser útil instalar sinalização traduzida ou pictórica ao longo das
rotas que podem ser usadas por migrantes em emergências. Quando folhetos e outros folhetos
informativos (como mapas) são produzidos para guiar os evacuados, podem ser considerados
produtos multilingue ou traduzidos.

Para um exemplo sobre mapa com rotas de evacuação, vide http://itic.ioc‐
unesco.org/images/stories/oldsite/upload/Indonesia_billboard.jpg.
Para exemplos de sinalização pictórica de evacuação, vide http://itic.ioc‐
unesco.org/images/docs/Indonesia_BHA_Arrow.pdf, http://itic.ioc‐unesco.
org/images/stories/oldsite/upload/Indonesia_evacuation_route_big.jpg e
http://itic.ioc‐unesco.org/images/stories/oldsite/upload/Chile_risk_zone_
big.jpg.
Pode também ser útil alocar pessoal ou voluntários bilingues para fornecer direcções e informações ao
longo das rotas e nos postos de controlo e abrigos. Idealmente, esse pessoal deve receber formação
sobre as especificidades culturais e as necessidades específicas dos migrantes e, para evitar problemas
de confiança, sobre o que pode ser feito e não pode ser feito.

A questão do isolamento e das conexões dos migrantes
Os migrantes são mais propensos que os nativos a viver em áreas isoladas em que as infra‐estruturas
de transporte e opções de transporte público estão abaixo dos padrões locais ‐ e locais onde pode ser
particularmente difícil evacuar. Tais locais podem incluir, por exemplo, áreas rurais, locais industriais
isolados e bairros urbanos informais. Em situações de emergência, tais áreas podem ser
particularmente difíceis de aceder, devido à sua localização ou à fragilidade das infra‐estruturas. Pode
ser necessário um apoio dedicado para garantir que todas as pessoas que vivem ou

238

MÓDULO 7:
PLANNING FOR AND SUPPORTING MIGRANT-INCLUSIVE EVACUATIONS

trabalham em tais locais sejam efectivamente evacuadas, já que os agentes geralmente podem
negligenciá‐los (que é geralmente o caso nas áreas de maior imigração).
Além disso, grupos específicos de migrantes podem sofrer determinadas condições de isolamento.
Incluindo migrantes em detenção, trabalhadores migrantes não declarados, migrantes que enfrentam
restrições aos seus movimentos por razões administrativas e mulheres migrantes que, por razões
culturais, não podem sair das suas casas. Podem ser necessários esforços específicos de divulgação e
transporte para garantir a sua evacuação efectiva.
Ainda noutros casos, os migrantes podem não querer evacuar sem outros membros da sua família ou
parentes. Embora esse também seja o caso dos não migrantes, o aumento da confiança quotidiana nas
redes sociais e a confiança limitada nos actores locais de resposta provavelmente tornam esse elemento
particularmente relevante na planificação da evacuação de migrantes.

Presença da polícia e das forças armadas
Muitas vezes, os oficiais uniformizados são os responsáveis por informar e dirigir os evacuados para os
pontos de concentração ou sítios seguros. A sua presença pode reduzir a vontade dos migrantes de
evacuar e aceder a assistência. Deve ser evitada a alocação da polícia de guarda fronteira e outros
funcionários geralmente encarregados de impor os regulamentos de imigração especialmente nas áreas
de maior imigração ‐ podem ser alocados oficiais civis, polícia comunitária ou funcionários de
instituições mais confiáveis (tais como brigadas de bombeiros, agências de protecção civil e unidades
de assistência de migrantes) ou actores não institucionais (tais como ONGs, organizações de serviços
comunitários e voluntários migrantes). Pode ser reduzida a necessidade do uso de uniformes usando
emblemas ou símbolos para identificar o pessoal envolvido nas operações de evacuação, o que pode
ser percebido como menos ameaçador.
A polícia ou membros de outras forças armadas são frequentemente alocadas em zonas de evacuação
para manter a segurança e impedir o acesso não autorizado. Os migrantes são muitas vezes mais
relutantes em evacuar devido a preocupações com a segurança dos seus bens que deixam para trás, o
que em parte seria abordado pela presença das forças armadas. No entanto, muitas vezes eles têm
motivos para temer ou desconfiar; daí, a sua presença nas áreas de evacuação e em torno delas pode
reduzir ainda mais a vontade dos migrantes de evacuar.
Para ajudar a resolver esses problemas, certos actores de gestão de emergências, como a polícia, podem
ter uma política clara de não executar os regulamentos de imigração, incluindo prisão, detenção e
deportação, como parte dos esforços de evacuação. Eles podem emitir declarações para informar os
migrantes sobre essa política. Além disso, os actores de gestão de emergências podem garantir que seja
limitada ou não ser exigida nenhuma prova de identidade, ou informações sobre o estatuto de migração
para aceder a assistência de evacuação.
Apenas as autoridades especificamente mandatadas devem impor os regulamentos de imigração e,
idealmente, não devem estar envolvidas na assistência de evacuação e nos esforços de gestão de
emergências em geral. Isso pode incluir garantir que a polícia e as forças armadas que estão alocadas
para auxiliar nas operações de evacuação não se concentrem nos deveres relacionados à imigração. É
fundamental prevenir e punir os comportamentos abusivos por parte desses actores para melhorar a
vontade dos migrantes de aceder a assistência à evacuação, bem como para construir a confiança no
sistema institucional do país acolhedor em geral.
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Organização de opções de transporte
Embora seja essencial fornecer informações e orientação para que as pessoas possam sair de forma
autónoma para que as evacuações sejam efectivas, deve ser considerada a presença de pessoas que
não possuem os meios ou a capacidade de sair nos planos de contingência e assistência de emergência.
É fundamental organizar opções adequadas de transporte para a saída das áreas de risco para locais
seguros e de evacuação para que as evacuações sejam inclusivas e efectivas.
Os migrantes tendem a ter uma menor propriedade ou acesso aos meios de transporte privados (tais
como carros, motos ou barcos) e confiam mais no transporte público, tanto em momentos de
emergência como não. Em termos de percentagem, migrantes precisam de mais apoio do que os nativos
para evacuação, e isso deve ser levado em consideração nos planos de contingência.
Adicionalmente, os migrantes muitas vezes vivem e trabalham em áreas que podem ser mal atendidas
pelas redes de transporte público ou mal relacionadas com as infra‐estruturas de transporte (tais como
assentamentos urbanos informais, áreas rurais isoladas e estabelecimentos industriais). Podem ser
feitos arranjos específicos para garantir que as opções de transporte sejam adequadas e que os sítios
sejam suficientemente acessíveis (por exemplo, a remoção de detritos ou uso de rotas e locais
alternativos). Para tal, o uso de autocarros públicos e, aluguer e outros veículos particulares, é uma
opção viável. Os migrantes podem estar menos dispostos a usar veículos de instituições que não
confiam (tais como carros da polícia, caminhões militares e autocarros das prisões). É vital identificar e
coordenar com intervenientes relevantes (como ONGs e organizações de migrantes, embaixadas e
consulados, empregadores, proprietários de hotéis e operadores turísticos e empresários locais) para
avaliar e alavancar todos os recursos localmente disponíveis.

Em Los Angeles, a Autoridade Metropolitana de Transportes planificou ajudar
e apoiar uma possível evacuação dos distritos isolados, de maior imigração e
de baixa renda através da sua rede de transportes públicos em caso de
desastres.

Problemas de meios de subsistência e documentação
Em vários casos, os migrantes tem menos vontade de evacuar do que os não migrantes como
consequência de várias circunstâncias, que os actores de gestão de emergências podem ajudar a
resolver.
A perda ou destruição de documentação (uma ocorrência comum em situações de emergências) pode
reduzir a vontade dos migrantes de se deslocarem no país de acolhimento. Em outros casos, os
migrantes podem não ter acesso a documentos porque são retidos pelos seus recrutadores,
empregadores ou autoridades do país acolhedor. Eles também não evacuam por medo de perder
salários não remunerados, ou para evitar perder as suas perspectivas de emprego, especialmente
quando trabalham no sector informal e desprotegido. A retenção de documentos ou salários é uma
forma particularmente comum para os empregadores e recrutadores evitar que os migrantes mudem
de emprego, ou passem para outros destinos dentro de um país ou evitar que denunciem as práticas
de exploração às autoridades. Isto afecta especialmente os trabalhadores não documentados ou os que
contraem dívidas com os seus empregadores ou agentes de recrutamento.
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Os actores locais de gestão de emergências geralmente não têm o mandato de abordar essas
questões de forma directa. A divulgação de informações sobre as medidas e mecanismos
relevantes, se tiverem sido estabelecidos, pode ajudar a remover os obstáculos de evacuações.
Tais medidas podem incluir:

 Emissão dos duplicados dos documentos de identidade, vistos e autorizações;
 Aumento da flexibilidade na aplicação da legislação migratória e laboral pelas
autoridades do país acolhedor;
 Fornecimento de oportunidades aos migrantes para adquirir o estatuto protegido
temporariamente por razões humanitárias;
 Oportunidades de emprego ou benefícios relacionados ao emprego ou desemprego que
podem ser acessíveis aos migrantes;
 Estabelecimento de mecanismos para cobrir as perdas que os empregadores podem
incorrer como consequência da saída dos migrantes;
 Fornecer aos migrantes opções para reivindicar salários não remunerados.
Tais actores, contudo, podem também se encarregar de intermediar directamente com os
empregadores e suas associações para facilitar a liberação dos migrantes ou seus documentos e
pagar, ou ambos.

Gestão de informações
O processo de registo e criação do perfil dos evacuados é fundamental para rastrear o progresso das
operações de evacuação, para informar e avaliar a prestação de mais assistência e monitorar a evolução
da situação de emergência. Ser capaz de aceder dados precisos sobre os evacuados e pessoas afectadas,
incluindo seus números e características, incorporados nos relatórios, mapas e bancos de dados, ajuda
os actores da gestão de emergências a definir os esforços de alívio e recuperação e combater rumores
e especulações.
Para fornecer informações mais significativas, é essencial a desagregação desses dados. Critérios
comuns de desagregação incluem idade, sexo e estado de saúde. No entanto, nas operações de
evacuação que envolvem grandes populações de migrantes, geralmente precisam ser considerados
critérios adicionais de desagregação, incluindo:










Língua falada;
País de origem;
Estatuto de migração;
Requisitos de privacidade;
Restrições e preferências de dieta;
Posições sobre os cuidados de saúde e apoio psicossocial;
Religião e rituais colectivos;
Necessidades não satisfeitas;
Intenções de retorno (que é a chave para informar o rastreamento do movimento através das
fronteiras).

O rastreamento e recolha de informações sobre os evacuados migrantes, no entanto, pode ser
particularmente difícil, pois os migrantes podem não estar dispostos a fornecer informações.
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Este é especialmente o caso com os migrantes não registados que temem a prisão ou a
deportação. É fundamental garantir que os dados sejam utilizados apenas para fins de gestão
de emergências e que os migrantes sejam sensibilizados a este respeito pelos indivíduos que
eles confiam para aumentar a sua vontade de participar nesses exercícios.
Em alguns casos, a recolha de dados deverá ser realizada por funcionários específicos (tais
como funcionários de instituições confiáveis ou funcionários de sexo feminino) ou sob
condições específicas de privacidade (por exemplo, num espaço reservado onde pode ser
respeitada a privacidade).
Para recolher dados relativos aos migrantes que não falam a língua local, pode ser necessário:





Traduzir formulários de recolha de dados;
Alocar enumeradores bilingues;
Ter intérpretes profissionais ou voluntários que acompanham os enumeradores;
Desenvolver e distribuir livros de frases básicas ou ferramentas de comunicação
pictóricas entre os funcionários responsáveis pelo registo e recolha de dados.

É essencial ter essa informação para facilitar a evacuação de famílias inteiras, bem como para
a realização de rastreamento familiar e reunificação. Também pode ser importante referir os
evacuados a prestadores de serviços específicos; por exemplo, podem apresentar
necessidades específicas, talvez precisem ser encaminhados a actores específicos, ou podem
apresentar condições particulares de serem vulneráveis a serem vítimas de tráfico ou
exploração, que é especialmente o caso para menores não acompanhados. Os evacuados de
migrantes podem ser, e em alguns casos são muitas vezes, especialmente vulneráveis a essas
situações. A informação disponível sobre o paradeiro e os movimentos dos migrantes pode
precisar ser partilhada com as instituições relevantes dos países de origem (embaixada ou
consulado, ou instituições do país de origem se o país de origem não tiver uma representação
consular na área).

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
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As especificidades dos migrantes afectam a sua capacidade e vontade de se
deslocar para a segurança durante as emergências. Isso deve ser levado em
consideração na planificação e apoio das evacuações.
Devido às barreiras de língua e de confiança em particular, é necessário
repensar a forma: (a) que sejam fornecidas instruções ao longo das rotas de
evacuação e em locais de evacuação; (b) que seja alocado pessoal de campo;
e (c) que a informação seja colectada para rastrear os movimentos
populacionais. A propriedade limitada dos meios de transporte é outro
elemento importante a ter em conta no apoio a evacuação das pessoas fora
das áreas em risco ou afectadas.
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TEMA 2: FACILITAÇÃO DE EVACUAÇÕES E
REPATRIAÇÕES INTERNATIONAIS
Enquanto os migrantes geralmente preferem permanecer na área ou pelo menos no país afectado
por uma emergência, muitas evacuações internacionais realizaram‐se tanto nos países afectados
pelo conflito como nos países afectados por desastres. Exemplos do caso anterior incluem, por
exemplo, a República Árabe da Síria e as crises do Iémen. Exemplos desse último incluem o triplo
desastre de 2011 no Japão (quando muitos trabalhadores estrangeiros e estudantes deixaram o
país à procura de segurança em face de níveis de risco pouco claros como consequência do
acidente de Fukushima), as inundações de 2011 na Tailândia e no Tsunami do Oceano Indico em
2004. Tais evacuações internacionais são operações complexas que representam desafios
específicos aos actores de prontidão e resposta a emergências e que podem exigir uma ampla
gama de serviços do que nas evacuações locais.

Mecanismos de coordenação
A colaboração com um maior grupo de actores governamentais e não‐governamentais (incluindo a
sociedade civil e actores do sector privado) é fundamental para prestar esses serviços e facilitar os
movimentos transfronteiriços da população. Tais actores podem incluir:







Governos dos países de origem dos migrantes;
Governos de outros países que possam apoiar a evacuação de cidadãos de outros Estados;
Organizações internacionais que podem apoiar as operações de evacuação;
Governos dos Estados vizinhos e de trânsito;
Empregadores e recrutadores que podem evacuar os seus trabalhadores (e possivelmente os
seus dependentes e outros indivíduos);
Operadores turísticos, companhias aéreas e transporte ou outras empresas de transporte que
possam realizar as operações de evacuação.

O estabelecimento de acordos de serviços, memorandos de entendimento ou mecanismos bilaterais ou
multilaterais de cooperação antes de uma emergência pode permitir uma coordenação mais efectiva em
questões como a verificação da nacionalidade, os meios de transporte, acomodação temporária,
avaliações adequadas de saúde para viagens, rastreamento de familiares e assim por diante. Se não
existirem tais mecanismos, podem ser realizadas organizações ad hoc (para mais detalhes sobre opções
de colaboração e coordenação, veja o Módulo 3). Esses mecanismos são importantes para determinar os
papéis e responsabilidades dos actores relevantes e como podem compartilhar os custos de evacuação.
Deve ser notado que as operações de evacuação geralmente ocorrem em paralelo com os esforços
internacionais de ajuda, incluindo a ajuda humanitária (tais como alimentos, artigos não alimentares e de
abrigo e materiais médicos). Esses esforços geralmente requerem o estabelecimento de mecanismos de
coordenação que envolvem actores de gestão de emergências do país de acolhimento, instituições
interpostas de países de origem e outros países, actores internacionais e outros intervenientes, para
melhor uso do pessoal e de todos os recursos que possam contribuir. Para auxiliar nas evacuações, os
países de origem dos migrantes podem implantar equipas técnicas ‐ formadas por pessoal qualificado,
como enumeradores e equipas de processamento, oficiais de movimentos e especialistas em saúde –
para as áreas afitadas. Embora tanto a presença das capacidades adicionais como a saída de várias
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pessoas afectadas possa aliviar as pressões sobre o sistema de resposta local, a falta de
coordenação pode levar a respostas na eficientes (por exemplo, incapacidade de mobilizar o
transporte em tempo oportuno e superlotação de aeroportos, portos e pontos de partida).
Para melhorar a eficácia destes arranjos, pode ser útil testá‐los através de e exercícios antes
da ocorrência de uma emergência, bem como avaliar a forma como funcionam em tempos de
emergência.

Identificação de opções para evacuação de migrantes
Em vários estágios, antes e durante uma emergência, grupos diferentes de migrantes pode ter
acesso a diferentes opções internacionais de evacuação, dependendo de:
 Localização da área afectada e a sua conexão com territórios estrangeiros;
 A localização do seu país de origem e a sua conexão com a área afectada pela
emergência;
 Quais são os recursos reais que podem ser alocados pelos próprios migrantes, seus
governos de origem e outros actores relevantes (tais como organizações internacionais e
governos de outros países) para a evacuação.
A compreensão das opções disponíveis para diferentes grupos de cidadãos de diferentes
Estados é fundamental para informar a forma como as evacuações são planificadas e geridas.
Isso inclui entender como abordar casos particulares (por exemplo, famílias de nacionalidade
mista, incluindo cidadãos do país acolhedor). Todos os vários actores acima indicados podem
fornecer informações relevantes para esse fim. Adicionalmente, algumas dessas informações
podem já estar disponíveis para outras instituições do país acolhedor (tais como controladores
de tráfego aéreo, autoridades portuárias e fronteiriças ou Ministérios dos Negócios
Estrangeiros).
Critérios como idade, sexo, estado de saúde, composição familiar e necessidades específicas
também podem ajudar a determinar a qualificação de migrantes para a assistência de
evacuação (prioritária). Esse tipo de informação de nível individual é frequentemente
colectada por actores de gestão de emergências como parte dos esforços de rotina de gestão
de informações ligadas à evacuação ou assentamento.
Vários esforços adicionais de colecta de dados podem também fornecer dados úteis para
informar os esforços de evacuação, incluindo para realizar:







Verificação da nacionalidade, em colaboração com as autoridades do país de origem;
Avaliações rápidas de vulnerabilidade;
Exames de saúde antes da partida;
Rastreamento de familiares;
Pesquisas das intenções de retorno dos migrantes;
Monitoria de casos vulneráveis (como menores não acompanhados e, potencialmente,
vítimas de tráfico).

A divulgação de informações entre os actores locais, nacionais e internacionais envolvidos na
resposta é fundamental na planificação e realização das operações internacionais de
evacuação.
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Sensibilização de migrantes sobre opções de evacuação
É fundamental garantir que os migrantes tenham informações abrangentes e actualizadas para o
sucesso das operações de evacuação. Essas informações podem incluir:




Opções de evacuação disponíveis para diferentes grupos de migrantes;
Obstáculos actuais à evacuação e as perspectivas para as próximas horas, dias ou semanas;
Processo necessário para aceder a assistência de evacuação.

Os actores de resposta de emergências no país acolhedor podem ajudar a divulgar esta informação aos
migrantes através de comunicações e campanhas de sensibilização direccionadas (tais como a inclusão
nos materiais de "conhecer os seus direitos" e as comunicações de emergência). Como as opções e as
prioridades disponíveis podem mudar à medida que a emergência se desenrolar, a informação
disseminada deve ser actualizada para reflectir essas mudanças.
Contudo, é muito provável que os outros actores estejam também a trabalhar para esse fim (incluindo
autoridades do país de origem, operadores turísticos e organizações internacionais). Portanto, é
necessário garantir a consistência das mensagens.

Aspectos jurídicos e administrativos
É fundamental fornecer a documentação necessária de identidade e viagem aos potenciais evacuados
para sair do país e mudar para o seu destino para facilitar as evacuações internacionais. Isso pode exigir
a criação de processos de verificação de identidade / nacionalidade dos potenciais evacuados, bem
como instalações para a emissão de laissez‐passer temporário ou renovar documentos de identidade e
de viagem perdidos ou danificados. Tais processos podem ser configurados através da colaboração
entre os actores de gestão de emergências no país acolhedor e as instituições relevantes no país de
origem e as operações podem ser estabelecidas nos principais locais de evacuação (tais como abrigos,
pontos de saída e travessia de fronteiras).
O registo dos evacuados é importante para a preparação de manifestos de passageiros, documentos
necessários para garantir que um navio ou veículo possa partir. Esses documentos geralmente incluem
nomes e informações pessoais (tais como data de nascimento e número de identificação), bem como o
local de origem da pessoa, todas as paragens intermediárias e o destino final.
Além disso, as instituições do país acolhedor muitas vezes desempenham um papel na facilitação do
movimento das pessoas para fora do país em situações de emergência, simplificando os procedimentos
de saída. Tais medidas podem incluir:

 Isenção das taxas relacionadas com a saída, estadia prolongada ou violação das restrições
ao movimento, ou não exigir vistos de saída, o que é particularmente importante para
migrantes não documentados, expatriados, migrantes detidos e outras categorias de
migrantes sem estatuto regular;
 Emissão de vistos de saída e outros documentos necessários, incluindo através de emissão
em massa
 Facilitação das permissões de reentrada para migrantes afectados, incluindo estudantes e
trabalhadores estrangeiros.
Essas medidas também ajudam a garantir que o movimento para o país seja possível, tanto para
aqueles que entram após a emergência e para os migrantes que retornam depois de serem
repatriados.
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Na sequência da crise de 1996, o Governo do Líbano liberou centenas de
trabalhadores domésticos migrantes das prisões e dos centros de detenção,
declarando amnistia para todos os imigrantes não documentados com a
condição que saíssem do país.
Em outros casos, os Estados de acolhimento podem defender e coordenar com os países vizinhos para
manter as fronteiras abertas ou com outros países para garantir que permitam que os evacuados
transitem pelo país de viagem para o seu destino final (por exemplo, através da emissão de vistos de
trânsito em massa), e para garantir que os migrantes recebidos tenham o estatuto regular (incluindo
através do estabelecimento de canais preferenciais de protecção temporária). As instituições do país
acolhedor também desempenham um papel importante ao permitir que os migrantes recuperem os
salários pendentes cobrindo directamente os salários ou recebendo e corrigindo as suas queixas,
incluindo quando os migrantes estão no exterior. Por último, eles são fundamentais para conceder
acesso aos actores externos (tais como organizações internacionais, empresas de transporte e
instituições e agências relevantes de governos estrangeiros ‐ incluindo os exércitos, marinhas e forças
aéreas) para instalações de transporte, centros de trânsito e locais chave para organizar, auxiliar e
realizar evacuações.
Embora essas medidas geralmente não estejam dentro do mandato dos actores de resposta de
emergências, a forma como reflectem as opções de movimento das pessoas é extremamente
importante para planificar e gerir as evacuações internacionais. Os actores da gestão de emergências
podem apoiar esses esforços, disseminando informações relevantes e garantindo que o pessoal
destacado em locais particularmente críticos (tais como pontos de saída e rotas de evacuação),
incluindo guardas de fronteiras, esteja ciente das mudanças nas regulamentações e como elas afectam
o seu trabalho com migrantes.

Melhoria da capacidade operacional dos actores de gestão
de emergências
A colocação de pessoal com varias habilidades específicas pode apoiar os esforços internacionais de
evacuação, complementando as capacidades que os actores de gestão de emergências nem sempre
têm. Esse pessoal pode ser alocado ou colocado por outras instituições ou autoridades, e pode incluir:









Enumeradores e pesquisadores formados;
Oficiais que possam estabelecer contactos com as instituições relevantes;
Porta‐vozes da mídia e gestores de mídia social;
Especialistas em viagens internacionais;
Profissionais adicionais de saúde e psicossociais;
Especialistas em rastreamento familiar, bem como em usar qualquer plataforma relevante para a
colecta e partilha de dados sobre pessoas afectadas e evacuados;
Profissionais formados em gestão de fronteiras humanitárias, e em reconhecimento e
encaminhamento de casos específicos;
Trabalhadores bilingues, intérpretes e tradutores.
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O pessoal alocado no campo pode precisar receber formação direccionada sobre as especificidades
das operações internacionais de evacuação, incluindo sobre:





Opções disponíveis;
Migrantes elegíveis;
Procedimentos a seguir;
Mecanismos de referência para outras autoridades.

A cooperação transfronteiriça com as autoridades competentes dos países vizinhos também pode
ajudar o governo acolhedor a administrar o movimento das pessoas (e migrantes) durante emergências.
Isto pode incluir:





Estabelecimento de mecanismos de coordenação;
Realização de simulações conjuntas e exercícios envolvendo órgãos locais e nacionais de resposta
a crises, serviços de fronteiras, brigadas de incêndio e outros funcionários relevantes;
Estabelecimento de procedimentos operacionais padrão para a cooperação transfronteiriça em
crises;
Disseminação de informações importantes sobre a prontidão para situações de crise, incluindo
locais de abrigos, hospitais e consulados, para migrantes e outras populações que residem na
área fronteiriça.

Facilitação do movimento para fora do país
As instituições do país acolhedor geralmente não são directamente encarregadas de organizar o
transporte para fora do país, mas desempenham um papel na criação das condições para a chegada e
partida de aviões, navios, comboios, autocarros e assim por diante. Os actores de gestão de
emergências podem se encarregar de coordenar as actividades nos principais portos e aeroportos,
incluindo como parte dos esforços para gerir o fluxo da ajuda estrangeira. Nestes casos, as seguintes
medidas podem ajudar os agentes de gestão de emergências a apoiar as evacuações internacionais
eficazes:




Assegurar que seja restabelecida no início a capacidade operacional dos aeroportos e portos,
estações e rotas;
Consideração das necessidades das pessoas de evacuação na programação do uso dos portos e das
rotas;
Configuração de sistemas para fornecer autorização atempada para a chegada e partida de
aviões, navios, etc.

Adicionalmente, os actores de gestão de emergências do país acolhedor desempenham um papel
fundamental na capacitação dos evacuados internacionais para alcançar áreas seguras e centros de
detenção, passagens de fronteiras e outros pontos de saída (tais como aeroportos e portos marítimos),
que muitas vezes é uma das primeiras etapas necessárias nas evacuações internacionais. A possibilidade
de evacuações internacionais pode, portanto, ser considerada durante a planificação e auxilia as
evacuações locais, pois os migrantes precisam ser direccionados para diferentes locais e de acordo com
os horários específicos.
Os actores locais de gestão de emergências também são responsáveis por apoiar os potenciais evacuados
antes da evacuação real, incluindo através da gestão de abrigos e da distribuição de ajuda básica em
locais de evacuação e pontos de saída. Nessas capacidades, esses actores devem respeitar os padrões
aceites para as operações de socorro. Estabelecendo, ou facilitando o estabelecimento de, centros de
trânsito ao longo das principais rotas ou os principais centros de transporte (tais como aeroportos,
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portos e fronteiras) podem ajudar a facilitar a prestação de assistência, registo de migrantes
e organização de novas evacuações.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
 Os migrantes são mais propensos que os nativos a se envolverem nas
evacuações internacionais, que são operações complexas que
requerem várias habilidades que os actores locais de gestão de
emergências nem sempre podem ter. A coordenação com vários
actores, incluindo parceiros não tradicionais, é, portanto, crítica.
 A coordenação é essencial para identificar os migrantes que podem
ser evacuados e as disponíveis opções de evacuação e para garantir
que os navios e veículos que transportam evacuados possam sair do
país. Esta coordenação inclui lidar com os aspectos legais e
administrativos dos movimentos no país afectado pela emergência,
nos países de destino dos migrantes e nos países pelos quais irão
transitar.
 O funcionamento das redes locais de transporte e assistência, bem
como os procedimentos efectivos de evacuação local, é vital nas
evacuações internacionais.
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TEMA 3: SENSIBILIZAÇÃO SOBRE
DISPOSIÇÕES DE EVACUAÇÃO
O sucesso das evacuações depende estritamente do grau da consciência e envolvimento dos potenciais
evacuados na planificação da evacuação. Isto influencia a sua capacidade de interpretar correctamente
as mensagens, confiar as ordens e reagir de forma consistente com as expectativas dos actores de
gestão de emergências. As opções e comportamentos de evacuação devem, portanto, ser bem
conhecidos pela comunidade e, de preferência, devem ser testados. Os testes ajudam a expor os
potenciais obstáculos a respostas efectivas e a agilizar as acções e coordenação dos actores de gestão
de emergências.
O envolvimento de pessoas em risco no desenvolvimento de planos de evacuação é importante tanto
para aumentar a consciência quanto para a capacidade de actuação e para melhorar a compreensão
dos actores de gestão de emergências sobre as características e capacidades da comunidade. A adopção
de uma abordagem participativa e plano de contingência para a evacuação é particularmente
importante quando se trabalha com comunidades de migrantes, o que pode apresentar características
(que podem não ser tão conhecidas, compreendidas ou consideradas) que são diferentes das da
população nativa.

Actividades de sensibilização
A compreensão das opções de evacuação, consciência dos riscos locais e o contexto local, e confiança
nas instituições locais e a capacidade de actuação ajudam os migrantes a enfrentarem os obstáculos em
situações de emergência (conforme discutido no Tópico 1 deste módulo e no Módulo 2). O aumento da
consciencialização dos migrantes sobre o que fazer numa evacuação é mais eficaz se for feito antes do
impacto de um perigo. A planificação da prontidão e evacuação de emergências deve, portanto, incluir
detalhes sobre como divulgar informações, aumentar a consciencialização e educar o público sobre
esses elementos. Conforme mencionado no Módulo 6, as informações sobre opções e procedimentos
de evacuação devem ser:






Claras e traduzidas para as línguas compreendidas pelos migrantes (se necessário) e de outra
forma bem compreendidas pelos migrantes;
Relevante, uma vez que precisa conter qualquer detalhe que os migrantes possam precisar;
Precisas e oportunas;
Através da mídia que os migrantes realmente usam;
Credível ‐ os actores de gestão de emergências devem envidar esforços adicionais para garantir
que a informação seja válida ou transmitida por actores que os migrantes confiem.

Esta informação pode ser embalada em várias formas, incluindo materiais multimídia, sinais e mapas.
No entanto, as mensagens‐chave devem incluir informações sobre:

 Tipos de riscos;
 Diferentes níveis de ameaça e acções correspondentes a serem realizadas, incluindo níveis
individuais e medidas de prontidão e resposta a nível familiar;
 Rotas, sítios e opções disponíveis para assistência.
As campanhas de sensibilização também podem incluir informações para encorajar as evacuações,
abordando em particular os possíveis obstáculos que os migrantes podem enfrentar (tais como barreiras
administrativas, medo de prisão e perda de renda).
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Formações e exercícios
As práticas de formações em tempos normais são fundamentais para que as pessoas aprendam a
evacuar de forma adequada e em tempo oportuno em situações de emergências. Esses esforços
também podem melhorar a competência dos órgãos locais de resposta para lidar com grupos de
migrantes, pois destacam os potenciais problemas na forma como operam. Também podem ter o
benefício adicional de mostrar que os actores de gestão de emergências se preocupam com os grupos
de migrantes dentro da sua comunidade, o que pode ajudar a aumentar a confiança dos migrantes
perante as autoridades relevantes e no sistema institucional local em geral.
Para envolver os migrantes nas formações e exercícios, é importante tomar em consideração que:














Os exercícios públicos podem ser realizados em áreas de maior imigração, que podem não ter os
serviços básicos ou menos consideradas nos esforços de prontidão;
Os exercícios podem ser organizados de forma a corresponderem com os eventos específicos para
chamar a atenção dos migrantes ou ser atendidos por um grande número de migrantes (por
exemplo, numa época específica do ano para trabalhadores sazonais ou durante as celebrações ou
feriados específicos);
O exercício pode precisar ser agendado para um dia específico da semana ou hora do dia para
garantir que os migrantes possam participar;
Podem ser necessários incentivos específicos para assegurar a participação de todos os grupos de
migrantes, incluindo migrantes mais pobres, migrantes não documentados ou irregulares e outros
migrantes que tenham motivos para temer o contacto com as instituições e comunidades de
acolhimento;
Exercícios dedicados podem ser organizados para envolver representantes seleccionados das
comunidades específicas ou de instituições particularmente relevantes para um determinado
grupo de migrantes: indivíduos‐chave incluem líderes e guardiões, bem como estudantes;
Os exercícios de prontidão no local de trabalho não podem efectivamente incluir os trabalhadores
não documentados, que podem se esconder (ou que podem ser forçados a se esconder pelos seus
empregadores) durante os exercícios.
Podem ser criados exercícios regulares e formações regulares para alcançar migrantes recém‐
chegados, migrantes em trânsito, migrantes sazonais e outros grupos que podem mudar
regularmente;
A coordenação da organização e divulgação das actividades de prontidão com instituições
importantes para as comunidades de migrantes (tais como centros culturais, consulados e
embaixadas e organizações de migrantes) pode ajudar a melhorar o alcance e o envolvimento e
enfrentar o medo dos migrantes pelas autoridades e comunidades de acolhimento;
É fundamental o envolvimento de mediadores culturais, funcionários bilingues, voluntários
formados de migrantes e pessoal de migrantes para fornecer informações de forma efectiva e pode
aumentar o envolvimento dos migrantes.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
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SESSÃO 7: INCLUSÃO DE MIGRANTES NO
PLANO DE CONTINGÊNCIAS E
EVACUAÇÃO
Metodologia: Carrossel
O Carousel1 envolve a rotação de pequenos grupos de uma estação de
trabalho para outra para que cada grupo tenha a oportunidade de
discutir os diferentes temas.
Esta actividade serve para recolher ideias, conhecimentos e opiniões
sobre as questões em jogo.
Esta metodologia é a mesma usada na sessão 1B, actividade 2.

Objectivos de aprendizagem da sessão
No final da sessão, os participantes devem ser capazes de:
Explicar por que e em que formas os planos de contingência devem ser
adaptados para atender às condições e situações específicas dos migrantes;
 Descrever como é que a planificação e gestão de evacuações devem ser
adaptadas para satisfazer às necessidades dos migrantes.



Principais temas
 Importância da adaptação, planificação e gestão serviços de
evacuação para comunidades de migrantes em prontidão e resposta a
emergências;
 Principais elementos necessários para adaptar a assistência à
evacuação ao trabalhar com comunidades de migrantes.

Criação do espaço e material de formação







Uma sala grande (pode ser a sala plenária) com espaço suficiente para
três papéis gigantes ou quadros brancos e para que os participantes
possam se mover e se reunir ao seu redor. Alternativamente, cada
quadro pode ser posto numa sala ou espaço diferente dentro do local
Marcadores.
Quatro quadros de papel gigante e papel.
Fita.
Sala com espaço suficiente para três grupos de trabalho.

Vide http://gamestorming.com/games‐for‐any‐meeting/caroussel/.
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Organização das actividades
Actividade 1: Discussão plenária sobre comportamentos de
evacuação específicos de migrantes (30 minutos)
1. Em plenário, introduza uma discussão sobre as principais
características das comunidades de migrantes locais e como é que
essas características afectam os comportamentos dos migrantes
numa evacuação.
2. Para facilitar a discussão e visualizar os seus resultados, recomenda‐
se escrever as principais ideias nas notas e organizá‐las numa
parede ou quadro, agrupando as ideias semelhantes.
3. Para concluir, ou como alternativa, a discussão, pode ser usada a
apresentação do PowerPoint "M7_evacuations intro". Também pode
ser feita referência ao gráfico "elementos da diversidade"
("M2_elements of diversity"), para ter uma visão geral das potenciais
características que podem ser consideradas na discussão.
Actividade 2: Carrossel (55 minutos)
Antes da actividade:
1.

2.

Prepare três papéis gigantes. Em cada papel, escreva uma das
seguintes perguntas:
 “Que medidas podemos tomar para garantir que os migrantes
reajam às ordens de evacuação da forma que esperamos?”
 “Que medidas podemos tomar para garantir que os migrantes
tenham informações adequadas sobre quando / onde / como
evacuar e receber orientação suficiente nas rotas de evacuação?”
 “Quais são os recursos que podemos usar e que medidas podemos
tomar para que os migrantes tenham opções de transporte
adequadas para locais de evacuação e áreas seguras?”
Distribua os papéis gigantes em toda a sala ou em diferentes salas (o papel
pode também ser colocado nas paredes ou mesas). Deve haver espaço
suficiente para que os participantes circulem na sala.

Durante a actividade:
1. Explique aos participantes que estarão a discutir três perguntas sobre
como incluir migrantes na planificação e assistência de evacuação. Leia as
três perguntas em voz alta enquanto aponta para o papel
correspondente. As perguntas devem ser claras.
2. Divida os participantes em três grupos e peça a cada grupo para se
dirigir a um dos papéis gigantes.
3. Peça aos participantes para acrescentarem as suas ideias no papel
gigante. Deve mencionar que eles têm liberdade criativa ‐ podem
escrever, visualizar, mapear, etc.

252

MÓDULO 7:
PLANNING FOR AND SUPPORTING MIGRANT-INCLUSIVE EVACUATIONS

4.

Depois de sete a oito minutos, os grupos rodam para o papel gigante
seguinte.
5. Repita o processo até que todos os grupos tenham adicionado as suas
ideias aos três papéis. (A segunda e terceira voltas devem ser ligeiramente
mais curtas do que a primeira, já que muitas ideias já foram identificadas.)
6. No final da terceira volta, peça aos participantes para se juntarem e visitar
cada quadro em plenário, corrigindo e completando, conforme necessário.
7. Conclua a actividade conforme julgar necessário e conecte a discussão ao
contexto do país, com certeza envolvendo os participantes.
8. Se houver tempo adicional, e se sentir que é necessário, conclua usando a
apresentação do PowerPoint "M7_evacuations closing". Alternativamente,
pode apresentar um exemplo de plano de contingência inclusivo para o
migrante (vídeo "M7_California"), ou o Guia MEND ("M7_MEND") como
um exemplo de uma ferramenta de orientação para planificação de
evacuação, mencionando que foi adaptado para ser usado como uma
ferramenta de formação MICIC.

Dicas
 Para o carrossel, e se haver espaço, pode colar vários papéis
gigantes para que os participantes tenham mais espaço de
escrever para expressarem mais ideias.
 Os quadros brancos grandes fornecem uma boa alternativa aos
papéis gigantes (permitindo mais espaço e mais possibilidades
para expressar, conectar e reordenar ideias).

Tempo
Tempo total estimado: 85 minutos
 Actividade 1 (discussão em sessão plenária): 30 minutos
 Actividade 2 (carrossel): 55 minutos
 5 minutos para explicar a actividade
 20 minutos para as 3 voltas do carrossel
 15 minutos para rever os papéis gigantes
 15 minutos para um encerramento final
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MÓDULO 8:
DELIVERING APPROPRIATE RELIEF AND RECOVERY ASSISTANCE

OBJECTIVO DO MÓDULO
Os participantes estão conscientes da necessidade de adaptação da assistência durante e após
emergências para fornecer bens e serviços adequados aos migrantes. Para que sejam capazes
de reconhecer as medidas que possam melhorar a adaptação dos serviços que prestam.
Os participantes estão conscientes da necessidade de implementação de medidas específicas
para prevenir o tráfico e exploração de migrantes.

I INTRODUÇÃO
A prestação de assistência de alívio e recuperação é uma das principais responsabilidades dos actores
de gestão de emergências. Eles reduzem o sofrimento e salvam vidas durante as emergências e
minimizam os impactos negativos a curto prazo e duradouros sobre as pessoas afectadas após as
emergências. O fornecimento de bens e serviços, tais como alimentos, água, abrigo e assistência de
reconstrução de habitação, artigos básicos, saúde e cuidados psicossociais e apoio de subsistência a
pessoas em risco e afectadas é um elemento central do mandato de muitos desses actores, sejam eles
governamentais ou não governamentais. Para cumprir o seu mandato de forma eficaz, precisam prestar
assistência suficiente (quantitativamente) e adequada (qualitativamente) para satisfazer às
necessidades básicas das comunidades que servem.
Em comunidades diversas e especialmente nas áreas onde vive e trabalha um número significativo de
migrantes, isso significa incluir na planificação e assistência as pessoas que provavelmente terão
capacidades, necessidades e prioridades diferentes das pessoas nativas. A adaptação da prestação de
serviços de socorro e recuperação é muitas vezes fundamental para garantir que esses grupos, que são
parte integrante da comunidade dos actores de gestão de emergências que têm mandato para servir,
recebam assistência adequada.
Este é um esforço complexo que exige, por um lado, adaptar a assistência directa dos actores de
resposta de emergência às necessidades e capacidades específicas dos migrantes e, por outro lado,
remover os obstáculos que os migrantes podem enfrentar durante e após as emergências (tais como o
acesso reduzido à informação, ou as barreiras legais e administrativas para aceder ao apoio). A
abordagem de solução única para todos, que visa proporcionar a todos os grupos de pessoas as mesmas
formas de assistência, embora não seja discriminatória, muitas vezes não é suficiente para permitir que
diversos grupos (e os migrantes, em particular) possam aceder o apoio adequado durante e após as
emergências ‐ nem assistência básica.
A criação de condições para reduzir os impactos imediatos e de longo prazo que os migrantes sofrem
em situações de emergência é muitas vezes uma responsabilidade de varias de instituições
(governamentais e não governamentais, com base nos países de origem e destino dos migrantes, bem
como em outros países) . Tal é o caso dos esforços de resposta de emergência em geral, no entanto,
as instituições locais encarregadas de coordenar e gerir a resposta e a recuperação de emergência
desempenham um papel fundamental na criação das condições para que isso aconteça. Por
conseguinte, é particularmente importante que estas instituições se comprometam a ter em conta as
características dos grupos que servem (e, assim, adaptar a forma como funcionam), em vez de
planificar e trabalhar de forma "automática".
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A remoção das barreiras e assistência técnica pode ser particularmente difícil (e especialmente
importante) após as emergências. Embora a assistência de socorro na maioria dos países do
mundo seja fornecida (pelo menos formalmente) de forma não discriminatória, com a maioria
dos serviços que salvam vidas teoricamente disponíveis para todas as pessoas afectadas, a
assistência de recuperação (geralmente envolvendo reconstrução de habitação oficial a longo
prazo e dispendiosa e apoio de subsistência) não é totalmente acessível para os vários grupos
de migrantes e, em particular, os não documentados. No entanto, tornar a assistência de
recuperação mais inclusiva exige, muitas vezes, mudanças no quadro jurídico e administrativo
local que ultrapassam o mandato e a responsabilidade dos actores de gestão de emergências.
A assistência insuficiente ou inadequada pós‐emergência pode resultar numa recuperação
mais lenta e menos efectiva e em impactos crónicos sobre o bem‐estar dos migrantes, tirando
progressivamente os seus bens e recursos e reduzindo a sua capacidade para lidar com os
impactos das emergências futuras. A recuperação dos migrantes, no entanto, é fundamental
para a recuperação da comunidade em geral ‐ em particular para as comunidades de maior
imigração em que a presença dos migrantes é considerável. A presença dos migrantes é muitas
vezes necessária para o funcionamento de muitos sectores económicos, incluindo alguns que
são cruciais para os esforços de reconstrução e recuperação.
As acções de reconstrução e recuperação inclusivas também podem ajudar a apoiar a
mudança social e a resiliência, melhorando o bem‐estar dos migrantes e suas famílias,
aumentando assim a resiliência das comunidades em que vivem. A adaptação da forma como
os serviços tradicionais são prestados é uma forma cada vez mais importante de reduzir os
impactos das emergências nas sociedades cada vez mais diversas e das quais os grupos de
migrantes cada vez mais diversos e consideráveis representam uma componente que é
impossível não considerar.
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TEMA 1: FORNECIMENTO DE ALÍVIO E
ASSISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO
CULTIVAMENTE APROPRIADO
Para lidar e recuperar dos impactos das emergências com sucesso, as pessoas devem ter uma várias
necessidades básicas satisfeitas. A provisão de alimentos, água, vestuário, abrigo e outros bens e
serviços de alívio é essencial para satisfazer essas necessidades, para garantir a sobrevivência das
vítimas e para restaurar o seu bem‐estar e segurança psicológica. Portanto, é importante que os actores
da gestão de emergências reconheçam como é que as necessidades mais básicas podem ser
directamente afectadas pelos antecedentes das pessoas, incluindo a sua nacionalidade, etnia e estatuto
de migração.
O apoio e a dependência do acesso aos recursos e serviços que são fundamentais para satisfazer essas
necessidades é um elemento importante do trabalho dos actores de gestão de emergências. Isso exige
fornecer várias formas de apoio antes, durante e após as emergências durante períodos de tempo que
variam de alguns dias a muitos anos. Em todo o mundo, os actores da gestão de emergências
provavelmente serão mandatados para fornecer esse tipo de assistência de forma não discriminatória,
independentemente das características individuais das pessoas em risco e afectadas. No entanto, uma
vez que as necessidades (e, como consequência, o apoio exigido) são determinadas pelos antecedentes
das pessoas, para cumprir este mandato, a assistência que eles fornecem deve ser apropriada para as
necessidades dos diferentes beneficiários. Por conseguinte, o princípio da não discriminação não deve
apenas ser indicado em disposições jurídicas e administrativas que regulam o trabalho dos agentes de
gestão de emergências, mas também através de uma série de medidas concretas que reconhecem e
abordam as especificidades das pessoas. O tipo de medidas que serão necessárias depende das
características da situação de emergência e das especificidades culturais, das necessidades reais e das
capacidades das pessoas afectadas.
A ausência da discriminação na prestação de serviços de emergência com base na origem, raça e
estatuto legal é fundamental para garantir que os migrantes tenham acesso ao apoio apropriado para
lidar com os impactos das emergências. No entanto, também é importante ter esforços orientados e
proactivos para atender às suas necessidades específicas, bem como superar as barreiras que os tornam
menos dispostos ou menos capazes de aceder os serviços e recursos. A não consideração destas
necessidades e barreiras específicas resulta em resposta e recuperação mais lentas, menos efectivas e
impactos mais significativos a curto e longo prazo, o que pode agravar ainda mais a vulnerabilidade dos
migrantes.

O Chile possui uma grande população de migrantes ‐ em 2013, havia 132.100
residentes de migrantes, além de um número indeterminado de migrantes
não documentados. A grande maioria eram migrantes trabalhadores de
países vizinhos, particularmente do Peru, que viviam em grandes cidades,
com 65 por cento residentes na capital, Santiago. Durante o terramoto de
2010, os migrantes foram discriminados por várias autoridades municipais,
que não incluíam migrantes nos planos de protecção de emergências ou nas
avaliações municipais pós‐desastre. Os migrantes irregulares foram ainda
menos capazes de aceder a assistência básica, pois não tinham o número de
identificação nacional válido, o que é essencial para ter direito aos serviços
básicos no país.
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Quadros legais e regulamentares não discriminatórios
A consagração do princípio da não discriminação nos quadros legais e organizacionais
fundamentais que sustentam os trabalhos de alívio, resposta e recuperação (tais como
legislação nacional e local, documentos administrativos e estatutos e políticas das
organizações relevantes) pode constituir uma base sólida para a inclusão de migrantes na
assistência básica prestada em situações de emergências, contribuindo assim para reduzir a
sua vulnerabilidade.
Os actores de gestão de emergências podem ter pouco poder para alterar o contexto legal e
administrativo relevante, mas as suas políticas e quadros operacionais desempenham um
papel importante na determinação de quem tem o direito a receber assistência de emergência
e em que condições. A existência de políticas internas que exigem a não discriminação ou
integração dos migrantes (incluindo como parte de vários grupos potencialmente
marginalizados) pode efectivamente levar a uma oferta mais inclusiva dos serviços de
emergência. Adicionalmente, nos casos em que falta um quadro legal ou regulamentar geral,
as ordens ad hoc, as comunicações ou as directrizes estabelecidas pelas agências mandatadas
por órgãos institucionais podem ajudar a criar condições para uma assistência mais inclusiva
(incluindo de forma temporária).
Os sistemas de defesa civil e gestão de emergências da Austrália e da Nova
Zelândia emitiram directrizes para incluir os membros das comunidades
culturalmente e linguisticamente diversas nos seus esforços de prontidão,
resposta e recuperação de desastres. Reconhecendo a necessidade de
desenvolver a capacidade das comunidades (incluindo os migrantes) para
construir uma resiliência colectiva, essas directrizes apoiam, entre outros, o
estabelecimento de fóruns e mecanismos de diálogo entre as comunidades
migrantes, autoridades locais e actores de gestão de riscos de desastres.
Para criar um sistema de gestão de emergências que inclua migrantes, é particularmente
importante que os serviços e assistência de alívio e recuperação sejam fornecidos sem
discriminação com base nas seguintes condições:
 Local de origem ou nacionalidade (os estrangeiros têm direito explícito às mesmas
oportunidades de assistência que os nativos);
 Raça ou etnia (a adesão a um grupo étnico ou racial é irrelevante para fins de provisão
de assistência de emergências);
 Estatuto de migração (os estrangeiros podem aceder a assistência, independentemente
de serem regulares ou documentados);
 Língua (a capacidade das pessoas falar a língua local não deve afectar a sua capacidade
de receber assistência).
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A lei de resposta a catástrofes da Colômbia reconhece o princípio da igualdade,
afirmando que todas as pessoas têm o direito à mesma assistência em emergências.
No entanto, também estabelece que as autoridades têm o mandato de proteger a
vida, integridade, propriedade e (alguns) direitos colectivos dos residentes. Não está
claro se essa distinção se destina a excluir os estrangeiros não residentes desta forma
de protecção ou se constitui um controlo legislativo.

No México, desde 2010, os estrangeiros, independentemente do estatuto de
imigração, têm direito a assistência em caso de desastre e cuidados de saúde em caso
de doença ou acidente que põe em risco a vida. Adicionalmente, a estratégia de
prontidão e resposta a terramotos e Tsunami do país prevê especificamente a
cooperação entre instituições locais e actores estrangeiros para identificar e auxiliar
estrangeiros (turistas em particular).

Nos Estados Unidos, a lei Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance
Act, que orienta o trabalho federal sobre a resposta a desastres, solicita regulamentos
para garantir que seja fornecida assistência e alívio em caso de desastre sem
discriminação com base na raça, cor, religião, nacionalidade, sexo, idade, deficiência,
proficiência em língua Inglesa ou estatuto económico. Como consequência, todos os
imigrantes, independentemente do estatuto de imigração, qualificam para o apoio
não monetário de curto prazo das agências governamentais. A Agência Federal de
Gestão de Emergências (FEMA), em particular, fornece todas as vítimas de
catástrofes vários serviços sem distinção, incluindo transporte, atendimento médico
de emergência, aconselhamento e abrigos de emergência. Além disso, uma Ordem
Executiva de Agosto de 2000 do Presidente dos Estados Unidos ordena que cada
agência federal trabalhe para garantir que os programas e actividades que
normalmente fornecem em Inglês sejam acessíveis para pessoas com pouca
competência linguística em Inglês, portanto, não discriminam com base na origem
nacional em violação do Artigo VI da Lei dos Direitos Civis de 1964.

O princípio da não discriminação deve ser aplicável aos serviços que salvam vidas (tais como busca
e resgate, cuidados médicos de emergência e provisão de alimentos e abrigos de emergência), bem
como aos serviços básicos que não são exclusivamente relevantes durante ou após as situações de
emergência (tais como cuidados de saúde urgentes e preventivos, educação e assistência social
básica). De facto, a adopção de uma abordagem não discriminatória à prestação de serviços não
emergentes pode melhorar consideravelmente a disponibilidade dos serviços essenciais para
migrantes durante as emergências.

Além disso, o princípio da não discriminação pode ser alargado a algumas formas de assistência
de recuperação, para garantir que os migrantes tenham acesso a um apoio a mais longo prazo.
Embora seja improvável que a assistência à recuperação seja acessível sem discriminação a
todos os grupos de migrantes (e especialmente para imigrantes não documentados) em

261

MÓDULO

8

INTEGRATING MIGRANTS IN EMERGENCY PREPAREDNESS, RESPONSE
AND RECOVERY IN THEIR HOST COUNTRIES: TRAINING MANUAL

todas as suas formas, como o mínimo, todos os migrantes regularmente registados que
contribuem para o sistema local de assistência social e fiscal devem ser explicitamente
autorizados a receber assistência de reconstrução e recuperação.
O princípio da não discriminação deve ser aplicável às agências oficialmente mandatadas, bem
como organizações da sociedade civil e outros actores de resposta e recuperação que
trabalham para prestar assistência de emergências.
Nos Estados Unidos, foi criado o Programa Individuals and Households para
fornecer recursos e serviços às pessoas afectadas por desastres para compensar
parcialmente as perdas de propriedade não cobertas pelo seguro. Grupos
qualificados de estrangeiros têm direito a receber assistência nas mesmas
condições que os cidadãos dos Estados Unidos. Informações sobre o programa
estão disponíveis em vários idiomas a partir de www.fema.gov/help‐after‐
disaster.

Seja qual for o conteúdo das disposições legais e organizacionais relevantes, todos os outros
actores (tais como organizações da sociedade civil, representantes dos países de origem e
empregadores dos migrantes) devem ser permitidos para prestar serviços aos migrantes, seja
qual for o seu estatuto e especialmente se eles não qualificam para assistência oficial. Os
actores responsáveis pela aplicação da lei não devem segmentar os migrantes por causa da
assistência que recebem, nem devem ajudar os actores com base na assistência que prestam.
Os actores de gestão de emergências devem aumentar a sensibilização dos migrantes sobre o seu
direito às diversas formas de assistência (seja por meio de canais oficiais ou não oficiais) e sobre
como solicitar assistência. Devem faze‐lo através de desenvolvimento e divulgação de materiais
direccionados e simples ‐ incluindo colaboração com as instituições que os migrantes conhecem
bem e confiam. A sensibilização específica é particularmente importante em situações complexas,
como casos em que nem todos os membros de uma família migrante têm o mesmo estatuto (por
exemplo, uma criança nascida de dois imigrantes não documentados) ou qualificar para o mesmo
tipo de assistência.
Para esclarecer o direito dos migrantes à assistência de emergência e recuperação, a
FEMA nos Estados Unidos publicou um lembrete direccionado, disponível em
www.fema.gov/faq‐details/FEMA‐Citizenship‐Immigration‐requirements‐
1370032118159. Foi também publicado um documento com conteúdo similar por um
grupo de organizações não governamentais (que são potencialmente uma fonte mais
fiável com maior penetração na comunidade de migrantes) e está disponível em
www.nilc.org/wp‐content/uploads/2015/11/disasterassist_
immeligibility_2007‐
06.pdf.
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Separação da assistência de alívio e recuperação com a aplicação dos
regulamentos de imigração
Para garantir que a prestação de serviços e assistência de emergência esteja segmentada da aplicação
dos regulamentos de imigração pode ajudar a aumentar a capacidade e a vontade dos migrantes de
aceder a assistência de emergência, reduzindo assim a possível discriminação relacionada com a
nacionalidade e o estatuto legal. Este é particularmente o caso de migrantes irregulares e não
documentados ou migrantes que têm motivos para temer ou desconfiar as autoridades locais,
prestadores de serviços e comunidades de acolhimento. Para tal, várias medidas podem ser úteis.
Os actores de gestão de emergências e outros fornecedores de serviços não devem exigir nenhuma
prova de identidade como condição prévia para receber serviços básicos e assistência (envolvendo, por
exemplo, cuidados médicos de emergência, abrigo de emergência, alimentos, água e artigos básicos)
ou qualquer outro serviço que é fundamental para a resposta e recuperação de emergência (tais como
mecanismos de reclamação e mecanismos de protecção dos direitos). Em nenhum caso, as perguntas
sobre o estatuto de imigração de uma pessoa são uma condição prévia para receber assistência. As
informações sobre o estatuto legal de uma pessoa só devem ser colectadas para fins de fornecer
serviços mais direccionados e adequados. Tais práticas beneficiam todos os grupos de migrantes (seja
se perderam a sua documentação em caso de emergência ou se não tinham antes da emergência), bem
como os nacionais que perderam os seus documentos na emergência.
A cidade de Nova York tem uma política de "cidade do santuário" que proíbe os
serviços da cidade, incluindo a polícia, de pedir aos imigrantes os seu estatutos
quando tentam aceder os serviços que têm direito de receber. Como consequência,
os funcionários pedem apenas o estatuto de migração quando for exigido por lei ou
quando for necessário determinar a elegibilidade para o serviço.
Adicionalmente, a polícia e as forças armadas envolvidas em resposta de emergência devem abster‐se
de aplicar os regulamentos de imigração (incluindo a não apreensão ou deportação de migrantes e seus
familiares) em áreas afectadas por emergências ou juntamente com os esforços de gestão de
emergências. Da mesma forma, os actores de gestão de emergências e outros prestadores de serviços
devem abster‐se de se referir dos migrantes não documentados ou irregulares às autoridades de
aplicação da imigração nas áreas afectadas pela emergência ou juntamente com os esforços de gestão
de emergências.
Se os oficiais normalmente encarregados de impor os regulamentos de imigração (tais como a polícia
de fronteiras) sustentam as operações de gestão de emergências, não devem ser alocados nas áreas ou
locais (tais como abrigos ou hospitais) com uma presença significativa de migrantes para evitar o
desencorajamento dos migrantes de aceder à assistência.
Adicionalmente, os actores de gestão de emergências e outros prestadores de serviços devem adoptar
políticas rígidas de recolha de dados na tentativa de prevenir informações pessoais colectadas como
parte do impacto e as avaliações de necessidades e rastreamento de evacuação sejam partilhados com
os actores da aplicação da imigração. Do mesmo modo, as instituições de imigração devem abster‐se de
solicitar e usar esse tipo de informação para fins de execução da lei.
MÓDULO
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Durante o furacão Katrina, o Departamento de Segurança Interna incentivou os
imigrantes não autorizados afectados pelo furacão para se apresentarem e buscar
ajuda, mas não prometeu que as vítimas não sejam informadas às autoridades de
imigração. Um porta‐voz do Departamento afirmou que os socorristas foram
instruídos a não perguntar às pessoas se estavam legalmente no país. No entanto,
várias vítimas foram questionadas pelas autoridades de imigração e três foram
convocadas a comparecer para as audiências de deportação.
Todas as medidas acima descritas devem ser devidamente anunciadas ‐ os migrantes devem saber o
que esperar dos diferentes actores envolvidos nos esforços de alívio e recuperação e devem ser
informados sobre qualquer alteração nos regulamentos relevantes. No entanto, a falta de sensibilização
sobre as oportunidades existentes pode não ser a principal razão pela qual os migrantes não estão
dispostos ou não conseguem aceder a assistência de emergência, especialmente os que têm motivos
para temer o contacto com as autoridades, prestadores de serviços ou mesmo as comunidades de
acolhimento. Nesses casos, além de se envolver nos esforços de construção de confiança a mais longo
prazo, pode ser útil colaborar com as organizações, instituições, mídia e indivíduos que os imigrantes
confiam para comunicar e informá‐los sobre quaisquer desenvolvimentos relevantes.
Ao mesmo tempo, a adopção dessas medidas e suas implicações para a prática da gestão de
emergências deve ser comunicada ao pessoal e aos voluntários que trabalham para todos os actores
relevantes, para garantir que as medidas sejam aplicadas e respeitadas no campo.

Flexibilidade dos regulamentos de imigração
A capacidade dos Estados de acolhimento (e de origem) dos migrantes para processar as formalidades
de imigração e emissão e renovação da documentação, incluindo vistos e licenças, pode ser muito
afectada em situações de emergência ‐ um momento em que esses serviços provavelmente serão muito
necessários, já que os documentos são muitas vezes perdidos ou destruídos. Este último é
especialmente crítico para os migrantes, para quem a documentação pode ser essencial para o acesso
aos serviços básicos de emergência, e podem ser mais afectados do que os nativos no acesso à
documentação em primeira instância (por exemplo, porque os seus documentos são retidos pelos
empregadores). Como consequência, a melhoria da flexibilidade dos regulamentos de imigração pode
ser uma medida fundamental para melhorar a resiliência dos migrantes em situações de emergência.
E pode incluir:






Criação de procedimentos acelerados para a emissão e substituição de documentos necessários
para aceder a assistência;
Alargamento dos prazos para a regularização ou registo de migrantes (por exemplo, permitindo
que os migrantes solicitem uma prorrogação do estatuto legal de imigração, mesmo que o pedido
tenha sido arquivado após o vencimento do estatuto e tolerando atrasos na apresentação de
documentação ou provas necessárias para a regularização), e reprogramação dos compromissos
planificados;
Prorrogação do estatuto humanitário aos migrantes afectados pela emergência;
Criação de instalações conjuntas com representantes dos serviços estrangeiros dos países de
origem dos migrantes para a emissão e renovação de documentação (temporária) nos principais
locais (tais como refúgios de emergência e sítios de evacuação);
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 Suspensão dos regulamentos que proíbem que os migrantes circulem no país, e renúncia
dos requisitos das taxas e documentação necessárias para a sua saída (e posterior
reentrada) no país;
 Levantamento das sanções para os empregadores que não conseguem produzir
permissões de trabalho ou outros documentos, ou para aqueles que contratam
imigrantes que de outra forma são elegíveis para o emprego, mas que não conseguem
fornecer os documentos exigidos como resultado da crise;
 Garantir que, sempre que sejam notificadas violações das normas de trabalho que envolvam
trabalhadores imigrantes não documentados ou irregulares, não resultem na aplicação da lei
de imigração;
 Emissão de autorizações de trabalho para titulares de vistos de estudantes com
dificuldades económicas severas.
Após o furacão Sandy, os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados
Unidos criaram várias medidas temporárias disponíveis para os migrantes
afectados, incluindo:
 Prorrogação do prazo para a apresentação de um pedido de residência
temporária no país;
 Renovação de estadias temporárias com base nos motivos humanitários;
 Expedição de pedidos de emprego;
 Fornecer flexibilidade para permitir atrasos causados por tempestade no
processo de pedido (por exemplo, atrasos no cumprimento dos prazos,
envio de provas ou atendimento de entrevistas).

Na Líbia, muitos migrantes Africanos foram detidos durante e após o conflito
devido a alegações de envolvimento em confrontos entre facções; no entanto, as
detenções estavam mais relacionadas ao racismo persistente e ao sentimento
anti‐africano na sociedade da Líbia. Com cerca de 11 por cento da população da
pré‐crise da Líbia composta por trabalhadores estrangeiros documentados (e
muitos mais trabalhadores e trabalhadores não documentados que não
aparecem nas estatísticas), a liberdade da circulação e capacidade de trabalho
foram fundamentais para a recuperação do país, especialmente nos sectores
específicos (tais como construção, remoção de entulhos e agricultura).
Embora os actores de gestão de emergências não tenham mandato para tomar tais medidas
de forma directa, podem ajudar a aumentar a sensibilização sobre as medidas entre migrantes
(e funcionários e voluntários de gestão de emergência / forças armadas). Podem também
ajudar a apoiar a divulgação de informações sobre migrantes (tais como informações
necessárias para renovar um visto) com as autoridades competentes e gestão das instalações
que podem ser alocadas para processar as formalidades de imigração e documentação.
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Compreensão das condições dos migrantes, para
prestar assistência adequada
A falta de conhecimento e os pressupostos incorrectos sobre as necessidades culturalmente
específicas dos grupos e indivíduos migrantes podem reduzir a capacidade dos primeiros
respondentes e prestadores de serviços de atendê‐los de forma efectiva antes, durante e após as
emergências. Isso inclui a redução da sua capacidade de prestar com sucesso as formas mais
básicas de assistência de ajuda. A compreensão das necessidades, capacidades e prioridades dos
diferentes grupos de migrantes (e dos diferentes indivíduos) é uma condição prévia para a
prestação de assistência direccionada e adequada.
As informações que podem ajudar os actores da gestão de emergências a identificar e entender essas
condições e especificidades podem ser colectadas através de:






Exercícios de perfil comunitário apresentados antes da ocorrência de uma emergência (consulte o
Módulo 4 para mais detalhes), que podem informar o plano de contingência, armazenamento de
emergência e todas outras medidas relevantes de prontidão;
Exercícios de perfil rápido e directo, lançados imediatamente após a emergência;
Grupos focais e reuniões consultivas com representantes de diferentes grupos de migrantes ou
conselheiros;
Avaliações de impacto e necessidades realizadas como parte das acções de rotina para resposta e
recuperação de emergências;
Procedimentos de registo em locais de evacuação e abrigos de emergências.

As duas últimas formas acima apresentadas para a recolha de informações são frequentemente
realizadas em intervalos regulares, para captar a composição evolutiva da comunidade das pessoas
afectadas e suas necessidades. Além dos dados, esses métodos geralmente são projectados para a
recolha (como dados demográficos, impactos sofridos, estatutos de deficiência, estatutos de saúde,
acesso actual ao abrigo, oportunidades de subsistência e serviços básicos e necessidades não
atendidas), podem ajudar a colectar informações sobre vários tópicos específicos (abordados com
maior detalhe no Módulo 4 e nas secções a seguir no presente módulo).

Após os terramotos de Christchurch, os conselheiros étnicos / culturais
estabelecidos na Câmara Municipal, Partnership Health Canterbury, Escritório
de Assuntos Étnicos e a Polícia da Nova Zelândia ajudaram estas agências a
prestar um apoio mais direccionado às minorias afectadas.
As secções a seguir destacam vários elementos que muitas vezes precisam ser levados em consideração
no trabalho com migrantes. No entanto, é provável que cada contexto seja diferente e diferentes grupos
provavelmente terão necessidades específicas. A colecta e compilação de informações sobre as
necessidades e os requisitos específicos dos diferentes grupos de migrantes ajuda os actores de gestão
de emergências a entender melhor como é que a presença dos migrantes afecta a forma como a
assistência deve ser providenciada. A compilação desta informação em documentos para ajudar a
orientar as acções concretas pode ser uma forma eficaz de disseminar estas informações aos
provedores de serviços relevantes.
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A ferramenta "M8_template" contém duas tabelas, originalmente
desenvolvidas pelo governo dos Estados Unidos, que destacam como é que a
participação num determinado grupo afecta os requisitos de alimentos e
artigos básicos de alívio, bem como as abordagens para a provisão de
cuidados de saúde. Para mais informações sobre o programa relevante, vide
https://cccdpcr.thinkculturalhealth.hhs.gov.
Deve ser enfatizado mais uma vez que o estatuto de migração é apenas um dos elementos
que determinam as especificidades e as necessidades das pessoas em situações de
emergência. Os esforços de provisão de serviços não podem ignorar a idade, género, etnia,
estado de saúde, deficiência, composição familiar, etc. Portanto, não deve ser feita qualquer
suposição sobre as condições ou preferências das pessoas com base na sua participação num
grupo específico de migrantes. (Consulte o Módulo 2 para uma discussão mais detalhada e o
gráfico "M2_elements of diversity".)

Adaptação da prestação dos bens e serviços básicos
O serviço a migrantes em risco e afectados requer actores de gestão de emergências, tanto para
adaptar o fornecimento dos serviços de emergências tradicionais como para planificar a prestação
dos serviços adicionais para os quais os migrantes podem ter uma necessidade específica e que
não podem ser tradicionalmente considerados como parte das suas principais responsabilidades.
As secções a seguir descrevem alguns dos elementos mais relevantes que devem ser tomados em
conta para fornecer assistência apropriada.

Fornecimento de abrigos em situações de emergências
O fornecimento de opções de abrigo a pessoas que foram afectadas por uma emergência é uma
responsabilidade fundamental do sistema de gestão de emergências. Um abrigo adequado ajuda a
minimizar o risco que as pessoas afectadas enfrentam após o evento e é uma condição prévia para a
prestação efectiva de vários outros tipos de assistência (tais como a distribuição de alimentos e artigos
não alimentares). A necessidade de auxiliar um grupo diversificado de pessoas afectadas, incluindo
migrantes, tem consequências significativas para a identificação, planificação e gestão de tais
instalações. A incapacidade de satisfazer estes requisitos pode resultar que os migrantes estejam menos
dispostos a usar os abrigos, o que seria uma falha no sistema de gestão de emergências para cumprir
uma das usas responsabilidades chave.
O Conselho Municipal de Maribyrnong, na Austrália, possui um conjunto de
directrizes para auxiliar a equipa na gestão dos centros de emergências nas
comunidades culturalmente e linguisticamente diversas. As directrizes fornecem
instruções concretas sobre a criação e gestão de instalações de registo, áreas de
alojamento, sanitários, requisitos de dieta, apoio pessoal, requisitos de roupas e salas
de oração. Mais informações estão disponíveis em www.maribyrnong.vic.gov.au/
Page/Download.aspx?c=9335.
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Identificação de instalações adequadas
Os migrantes devem ser capazes de aceder todos os abrigos oficiais e locais de evacuação e ser
auxiliados da mesma forma que os nativos. No entanto, migrantes procuram ajuda em lugares que eles
conhecem e confiam, e alguns migrantes podem mesmo estar relutantes em mudar para instalações
específicas de emergências, o que pode resultar na impossibilidade de aceder a assistência. Ao
identificar instalações que podem se tornar lugares para abrigar pessoas afectadas em emergências,
essas especificidades devem ser tomadas em consideração.
Espera‐se, por exemplo, que alguns migrantes não estariam dispostos a estar localizados em quartéis
policiais ou militares, ou em locais cercados, com abrigo. Espaços abertos, como parques públicos ou
instalações geridas por instituições que confiam (como igrejas, centros comunitários, gabinetes de
ONGs ou consulados) podem ser mais adequados. Esses sítios podem ser incluídos na planificação de
evacuação e potencialmente apoiados como abrigos dedicados.

Registo
O registo geralmente é o primeiro passo para as pessoas acederem os abrigos de emergências, e a
presença dos migrantes geralmente significa que os métodos de registo exigem uma adaptação.
Evitar a presença de oficiais uniformizados nos abrigos e, em particular, nas mesas de registo, pode
fazer com que os migrantes mais propensos possam procurar ajuda.
A diversidade linguística também deve ser levada em consideração. É importante que os sítios de
evacuação e os gestores de abrigos de emergência designem funcionários e voluntários bilingues para
a mesa de registo e criar uma lista de outros funcionários relevantes, intérpretes e migrantes
(disponíveis no sitio ou por telefone) que possam ser úteis no que diz respeito as necessidades
linguísticas específicas dos migrantes recebidos. Além disso, o pessoal pode receber ferramentas de
comunicação de frases básicas ou pictóricas, ou os formulários de registo podem ser traduzidos para as
principais línguas dos migrantes. No mínimo, uma lista de bandeiras ou idiomas (escrito na ortografia
local e original) deve ser exibida para que os indivíduos identifiquem o seu idioma para que a equipa
possa localizar um intérprete apropriado para auxiliar na prestação directa dos serviços e
encaminhamento para os provedores de serviços relevantes.
O governo do estado de Victoria, na Austrália, tem uma ferramenta on‐line para
produzir automaticamente cartazes e folhetos personalizados "procure o seu
idioma". A ferramenta consiste numa forma simples na qual o usuário pode inserir os
idiomas que provavelmente serão falados por aqueles que procuram assistência. A
ferramenta produz uma lista formatada de frases ("Eu falo ...") traduzido para todos
os idiomas que foram seleccionados. Essas declarações podem ser impressas como
um cartaz ou um folheto e usadas pelo pessoal nas mesas de inscrição dos abrigos de
emergência ou em outras instalações onde pode ser necessária a identificação do
idioma de uma pessoa (como hospital). A ferramenta está disponível em
www.healthtranslations.vic.gov.au/ bhcv2/bhcht.nsf/pages/find_your_language.
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Os formulários de registo ou perguntas de entrevistas (funcionários de registo podem precisar
entrevistar pessoas que recebem para colectar informações básicas) podem precisar ser
adaptados para que os gestores da instalação possam colectar informações sobre:
 Associação de migrantes num grupo específico (se for aplicável e aceitável para o
indivíduo), que pode ajudar a conectar o migrante com representantes ou outros
membros das suas comunidades;
 Proficiência linguística;
 Especificidades de dieta;
 Necessidades ligadas a práticas religiosas ou comunitárias;
 Privacidade ou etiqueta;
 Canais preferidos de comunicação;
 Posições específicas para cuidados de saúde, apoio psicossocial, tratamento dos mortos;
 Entrar em contacto com pessoas da comunidade local e no país de origem.
As informações colectadas através de formulários ou entrevistas podem ser compiladas e
analisadas para determinar os requisitos para recursos, intérpretes e mediadores culturais e
para estabelecer contactos com (e informar) outros prestadores de serviços chave,
representantes de migrantes, associações e governos domésticos.
Os formulários de registo ou as perguntas da entrevista devem indicar claramente que a
informação fornecida pelos migrantes será usada apenas para fins de gestão de emergências
(incluindo, se for necessário, em formas agregadas para a avaliação de actividades de gestão
de emergências) e não será compartilhada com outras autoridades que não são vinculados a
respeitar os mesmos padrões de confidencialidade, e que, em particular, a informação não
será usada para informar as actividades de aplicação da lei de imigração. Este seria
especialmente o caso se fosse necessário colectar informações sobre o estatuto de migração
das pessoas.
Se forem distribuídas cartas ou folhetos de boas‐vindas com as regras, plano ou programas da
instalação para os evacuados registados, eles podem ser traduzidos para as línguas que são as
mais comuns entre os migrantes.
Sinalização
A sinalização é necessária para ajudar os imigrantes a identificar os diferentes serviços e
instalações dentro do abrigo (tais como sanitários, áreas de dormida e espaços comuns) e
direccionar as pessoas de forma adequada. O uso de imagens pictóricas e sinais multilingues
pode ajudar a lidar com barreiras linguísticas. Embora o uso de sinais internacionais padrão
seja uma possibilidade, deve ser tomado em conta que a interpretação de sinais e imagens
depende dos antecedentes culturais das pessoas e que os sinais devem ser validados de forma
não muito diferente de qualquer outro material de comunicação.
MÓDULO
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O Conselho Japonês de Autoridades Locais para Relações Internacionais produziu um
kit de ferramentas gratuito que pode ser usado por gestores locais de desastres para
produzir produtos de informação (como sinaléticas e placas e comunicações de áudio
e texto) em 10 idiomas durante os desastres. É dada atenção específica à sinalização,
instruções e informações sobre abrigos de emergências. Mais informações estão
disponíveis em www.sic‐info.org/en/support/prepare‐disaster/ multilingual‐tool/.

Questões de privacidade e alojamento
A planificação do sítio é também fundamental para satisfazer a necessidades básicas dos migrantes
evacuados. Por exemplo, alguns grupos podem exigir alojamento completamente de forma segregada
(tais como locais separados de alojamento para grupos de sexo masculino e feminino). Outros preferem
permanecer juntos com os seus familiares, parentes ou vizinhos ‐ em unidades muito maiores que as
que podem ser comuns para os nativos. Se não houver espaços separados, podem ser usadas telas,
tendas, lençóis ou toalhas para criar as separações.
Se houver tensões entre grupos étnicos específicos, podem ser levados em consideração na planificação
espacial do abrigo e a separação dos grupos relevantes pode ajudar a colmatar esta situação.

Sanitários e serviços
Alguns grupos de migrantes podem ter hábitos específicos de higiene pessoal, o que pode exigir a
adaptação de sanitários e chuveiros nos abrigos. Estes hábitos podem incluir, por exemplo, o uso de
água em vez de papel higiénico, lavagem ritual das mãos, proibição do uso de lavagem das mãos usando
o álcool ou uso de um balde de água em vez de um chuveiro.

Espaços comuns
Além de ter requisitos que são comuns entre todos os evacuados (tais como áreas recreativas e espaços
alocados para crianças), os grupos de migrantes podem ter necessidades específicas para espaços de
socialização, oração individual ou realização de rituais colectivos ou religiosos. A criação de tais espaços
durante a planificação do local de evacuação é fundamental para que os grupos de migrantes possam
permanecer com as suas identidades, e adaptarem à nova situação para fazer face aos impactos da
emergência.
Diferentes grupos étnicos ou religiosos podem exigir espaços diferentes (tais como uma área tranquila
para meditação, contemplação ou oração, ou um espaço comum para celebrações colectivas) ou artigos
específicos (tais como recipientes de água para abluções, tapetes de oração, sinais e símbolos
religiosos). Se a instalação tiver apenas uma sala comum para todos os grupos, pode ser necessário
delinear um cronograma para sua preparação e uso. Alternativamente, podem ser identificados espaços
ou instalações externas.
Se a planificação incluir espaços específicos para fumadores, eles devem estar localizados ao ar livre e
sempre longe dos espaços de oração ou dos outros espaços religiosos e das cozinhas ou áreas de
alimentação.
Todos os grupos nacionais, étnicos e religiosos poderão ter calendários específicos para as celebrações,
festivais e eventos sociais, que podem querer respeitar enquanto estiverem nos abrigos. Tais
calendários e suas implicações devem ser levados em consideração em termos de uso do espaço e os
recursos adicionais que podem ser necessários.
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Segurança e protecção
A presença de oficiais uniformizados para garantir a segurança dos evacuados pode desencorajar
os migrantes de usar as instalações de abrigo. No entanto, os migrantes podem precisar de
protecção específica, especialmente se estiverem, ou houver um medo de serem alvo de actos de
xenofobia. A atribuição de oficiais de migração, polícia comunitária e outro pessoal confiável das
forças relevantes para estes deveres pode ajudar a resolver o problema de confiança.

Comunicação
Considerando que as famílias dos migrantes são muitas vezes divididas em sítios e países, a criação de
instalações básicas para apoiar as comunicações (incluindo comunicações de longa distância) permite
que os migrantes se comuniquem com familiares e parentes nos seus países de origem, bem como com
outros membros da sua comunidade no local e outros lugares no país. Além de estabelecer áreas de
recarga de telefonia móvel (que provavelmente serão necessárias para todos os usuários de abrigos e
sítios de evacuação), isso pode exigir:





Criação de uma área de Internet café com computadores com conexão à Internet e software
relevante;
Fornecer o acesso a Wi‐Fi;
Permitir que os hóspedes usem os telefones fixos do sítio, incluindo para chamadas de longa distância;
Ter alguns telefones celulares com taxas de crédito ou internacionais disponíveis para aqueles
que permanecem no abrigo.

Fornecimento de alimentos e outro material básico
As preferências, exigências e restrições específicas dos migrantes precisam ser levadas em consideração
ao armazenar, adquirir e fornecer alimentos e outros artigos básicos de alívio, tais como roupa e artigos
domésticos.

Alimentos e bebidas
A alimentação e a bebida tem implicações para a nutrição das pessoas e o seu estado de saúde, bem
como para a coesão das famílias e comunidades. O fornecimento de assistência alimentar a diversas
comunidades, incluindo migrantes, em tempos de emergência (quando pode ser restrito o acesso a
varias opções) pode ser um desafio, mas é crucial para o bem‐estar das pessoas.
Cada grupo de migrantes tem hábitos alimentares, requisitos ou restrições específicos, e as informações
precisas sobre os grupos que estão representados na comunidade afectada é, portanto, essencial para
a planificação e entrega deste tipo de assistência. E, inclui:




Preferência de alguns tipos de refeições (tais como aquelas com cereais específicos, muita carne,
muitos vegetais ou muita pimenta ou não);
Proibido de comer ou beber produtos específicos (como porco, carne bovina ou todo tipo de
carne, mariscos, produtos não halais ou não kosher, ou álcool);
Expectativa para beber ou comer produtos específicos em horários específicos (como bebidas
quentes a qualquer momento durante o dia ou leite em todas as refeições);
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(Não) comendo em horários específicos do dia, semana ou ano, ou durante festivais (por exemplo,
sem carne nas sextas‐feiras, sem comer ou beber entre o nascer e o pôr‐do‐sol durante o Ramadã,
ou ter refeições significativamente mais tarde ou mais cedo do que outros grupos).

Para satisfazer estas especificidades, pode ser necessário que os coordenadores de resposta de
emergência ou o pessoal do abrigo de emergência identifiquem (melhor, se antecipadamente)
fornecedores de alimentos, mercados e estoques, fornecedores e cozinheiros.

Roupa e outros artigos
Muitos grupos de migrantes têm requisitos específicos de vestuário ligados à cultura ou à religião, como
o uso de lenços específicos (como hijabs ou turbans) ou roupas específicas. Deve ser disponibilizado um
número suficiente de tais artigos de vestuário para satisfazer às necessidades dos migrantes afectados
sempre que as distribuições ocorram.
Os migrantes provenientes de diferentes climas ou ambientes também podem precisar de diferentes
tipos de roupa ou artigos (tais como roupas mais quentes ou cobertores extras). Além disso, devido a
menor sensibilização e renda limitada, os migrantes têm tido menos reservas de artigos importantes de
alívio do que os nativos.
Para poder acomodar a necessidade de diferentes artigos, bem como o aumento da demanda por bens
de alívio padrão, os principais artigos que são adquiridos e armazenados devem reflectir estas
especificidades.

Num estudo realizado em Los Angeles, menos da metade dos entrevistados
das comunidades latinas de baixa renda entenderam correctamente os
termos kit de desastre ou kit de emergência. No entanto, eles identificaram
correctamente os artigos necessários em tempos de crise. A referência a
estoques foi mencionada como um desafio, devido à incapacidade dos latinos
de alocar recursos para a planificação, especialmente em condições
específicas (como desemprego ou doença).
Se os países de origem dos migrantes enviam recursos para auxiliar os seus cidadãos directamente ou
para contribuir com os esforços globais de alívio, talvez seja necessário estabelecer mecanismos
específicos de coordenação e distribuição para garantir a entrega apropriada desses artigos.

Prestação dos cuidados de saúde e apoio psicossocial
Evidências mostras que a mortalidade e a morbidade em emergências são geralmente maiores
entre os grupos minoritários marginalizados. Eles são mais propensos a viver e trabalhar em
locais inseguros e ter acesso limitado aos recursos, informações e assistência que são vitais
para a protecção da sua saúde física e mental durante as emergências. Isso, por sua vez, afecta
mais todas as dimensões da sua capacidade (individual e familiar) para lidar e recuperar,
incluindo a capacidade de trabalhar e ganhar renda. É, portanto, fundamental assegurar que
tais grupos recebam atendimento médico oportuno e apropriado e apoio psicossocial para
enfrentar os impactos agudos e duradouros das emergências.
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Os migrantes, e particularmente os mais marginalizados, sofrem mais os impactos de uma emergência.
O estatuto de migração é um determinante importante de saúde: viagens de risco, marginalização,
sentimentos anti‐migrantes, condições de vida e trabalho de exploração, acesso limitado aos serviços
de saúde e sociais e barreiras linguísticas definem a vulnerabilidade física, mental e psicossocial dos
migrantes. A migração pode estar directamente ligada a experiências difíceis, especialmente no caso de
pessoas que foram forçadas a migrar devido a desastres, violência ou conflito. Contudo, a migração em
si pode ser angustiante, pois pode exigir grandes adaptações a um novo contexto individual, colectivo
e social e a redefinição dos sistemas de valores, ou pode resultar em dificuldades diárias ligadas ao
racismo e à discriminação, a separação familiar, cultural e diversidade linguística, insegurança
económica e falta do estatuto legal. Os migrantes podem, portanto, estar expostos a vários factores de
dificuldades que influenciam o seu bem‐estar mental.
Todos esses factores de vulnerabilidade são especialmente mais relevantes para os migrantes que
possam ter recursos reduzidos (dentro das suas redes sociais de apoio, bem como através de canais
oficiais) e que pode ser menos capaz ou disposto a aceder assistência, serviços e oportunidades.
Factores adicionais de fragilidade podem incluir género, idade, nível de escolaridade, estilos de
resiliência e o estatuto anterior de saúde.
Além disso, a disposição e a capacidade de acesso dos migrantes aos cuidados de saúde e ao apoio
psicossocial podem ser diferentes dos nativos por razões culturais ou religiosas. Esses elementos podem
incluir, por exemplo:










Relutância em procurar (tipos específicos de) apoio médico e psicossocial profissional;
Incapacidade de aceder os cuidados relevantes e, em particular, o apoio psicossocial devido a
barreiras linguísticas;
Falta de vontade de ser tratado por indivíduos específicos (como mulheres ou homens, ou
pessoas mais jovens);
Incompatibilidade de tratamentos específicos para indivíduos específicos ou em contextos
específicos (como primeiros socorros ou procedimentos de descontaminação em mulheres
veladas)
Percepção e expressão da dor;
Atitudes em relação à doação de órgãos, doação de sangue e transfusões;
Participação nos procedimentos de identificação de corpos;
Atitudes para realizar uma autópsia num parente ou membro da comunidade;
Perda e luto, e tratamento dos mortos.
A pesquisa realizada na Austrália mostra que algumas comunidades de migrantes
associam um estigma claro com o acto de referir a conselheiros e profissionais para
receber assistência psicossocial. Para aumentar a sua vontade de usar os serviços
disponíveis, pode ser necessário anunciar claramente a sua disponibilidade, os
benefícios associados a este tipo de apoio e as obrigações de confidencialidade que
todos os profissionais envolvidos respeitam.
MÓDULO

Como consequência, os esforços para prestar cuidados de saúde e apoio psicossocial devem ser
informados por avaliações específicas que identificam os requisitos e necessidades específicas dos
migrantes.

8
273

INTEGRATING MIGRANTS IN EMERGENCY PREPAREDNESS, RESPONSE
AND RECOVERY IN THEIR HOST COUNTRIES: TRAINING MANUAL

Uma das formas mais efectivas de prestação dos serviços mais adequados é a alocação de pessoal
profissional formado e funcionários com antecedentes de migrantes, bem como intérpretes e
mediadores culturais em locais chave (tais como abrigos, hospitais e clínicas e centros comunitários).
Eles podem ajudar a identificar e abordar quaisquer problemas relacionados com a língua, cultura, etnia
ou religião. No entanto, muitas vezes é difícil ter acesso a um número suficiente de profissionais
qualificados, especialmente em situações de emergência ou quando não tiver sido organizada
antecipadamente uma lista de contactos dos profissionais relevantes. Nesses casos, o trabalho com
membros não formados da comunidade de migrantes pode ser uma opção, tendo em mente que eles
podem não ter conhecimento e sensibilidade para realizar trabalhos de interpretação ou mediação com
maior padrão.
Os conselheiros psicossociais culturalmente competentes da Nova Zelândia e
Austrália desempenharam um papel importante na prestação de assistência
adequada às comunidades minoritárias, incluindo migrantes, afectados pelos
terramotos de Christchurch.
A criação de opções e locais adicionais para prestação de assistência médica e apoio psicossocial pode
ajudar a superar a relutância dos migrantes para aceder esses serviços. Tais esforços podem incluir
disseminação e divulgação direccionada de informações porta a porta e baseadas na comunidade, bem
como a entrega directa dos serviços. Os espaços escolhidos para a prestação de assistência devem ser
seguros (ou seja, os locais devem ser bem conhecidos e confiáveis pelos migrantes e devem garantir
segurança, protecção e privacidade, incluindo de outros membros da comunidade de migrantes). É
importante que os actores da gestão de emergências coordenem com os actores relevantes (tais como
ONGs e grupos comunitários) para poderem fornecer uma boa cobertura dos serviços adequados e
evitar uma duplicação de esforços.
Além dos esforços dedicados de prestação de cuidados, várias medidas podem afectar fortemente o
bem‐estar psicossocial dos migrantes em situações de emergência e deve ser levado em consideração
na planificação.
É fundamental manter juntas as famílias e os grupos de parentesco para permitir que as pessoas
empreguem estratégias colectivas de autoprotecção e resiliência, e especialmente para satisfazer as
necessidades dos seus indivíduos mais vulneráveis. Isso exige manter as pessoas juntas, tanto quanto
possível, ao longo dos esforços de evacuação e gestão de emergências, estabelecer (ou referir) sistemas
de reunificação familiar e garantir que possam ocorrer regularmente comunicações e contactos com
familiares e parentes, tanto na área afectada pela emergência como nos países de origem.
É preciso prestar atenção específica às pessoas com necessidades específicas e às crianças, que
particularmente não estão acompanhadas ou que foram separadas das suas famílias ou encarregados.
Isso pode ser alcançado através de mecanismos dedicados de identificação, registo e encaminhamento
e assistência direccionada (tais como o reagrupamento familiar, o aconselhamento jurídico, as
oportunidades para descansar e brincar e uma alimentação adequada).
É importante dar aos grupos de migrantes a oportunidade de comemorar o desastre de forma adequada
e celebrar os eventos e festivais colectivos para a sua coesão e recuperação individual e colectiva. E,
pode incluir celebrações religiosas e nacionais, luto e cerimónias fúnebres
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e comemorações, narrativas, actividades recreativas e desportos, e meditação. Tais eventos requerem
a alocação de espaços e recursos em locais de evacuação, abrigos, espaços abertos ou outras instalações
públicas. Adicionalmente, muitas vezes é necessário levar em conta a presença dos migrantes nas
celebrações oficiais ou comemorações relacionadas à emergência, que tendem a ser fortemente
focados nos grupos maioritários afectados (envolvendo sua língua, alimento, hora mais adequada ou
dia da semana, costumes e autoridades religiosas). O envolvimento dos representantes e líderes
religiosos das comunidades migrantes na organização destes eventos (exclusivamente para migrantes
ou não) é vital para apoiar o bem‐estar e recuperação dos migrantes.

Atribuição de documentação
A documentação de identificação e imigração válida permite que os migrantes acedam mais facilmente
várias assistências (incluindo evacuações internacionais ou apoio de reconstrução de longo prazo). A
emissão de documentação em emergências é uma função fundamental para apoiar a capacidade de
lidar e recuperar as emergências e a criação de instalações e definição de procedimentos acelerados
para renovar e reeditar documentação perdida são medidas essenciais de alívio e recuperação.
Os actores de gestão de emergências podem suportar esta função de várias maneiras, incluindo através
de:




Facilitação das comunicações e coordenação com os actores institucionais relevantes no país de
destino (tais como o Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Trabalho e autoridades de
imigração) e nos países de origem (tais como ministérios do interior e do corpo consular) e com
actores não institucionais (tais como empregadores e agências de recrutamento) que podem ter
registos de identidades, estatutos e vistos dos migrantes.
Criação e apetrechamento de instalações de emissão de documentos nos principais locais onde a
assistência é fornecida (tais como sítios de evacuação e pontos de verificação) com a participação
das instituições relevantes.
Durante as inundações na Tailândia em 2011, o Governo, em colaboração com os
membros do corpo consular estrangeiro, criou sistemas para re‐emissão dos vistos
aos migrantes que perderam a sua documentação original. Esses centros de
documentação de emergência foram estabelecidos em abrigos de evacuação
dedicados para migrantes.

Vários aplicativos para smartphones permitem que as pessoas digitalizem os seus
documentos e armazenem de forma segura cópias digitais no telefone ou na
memória. O CamScanner é um exemplo desses aplicativos, disponível gratuitamente
em iOS (https://geo.itunes.apple.com/gb/app/camscanner‐free‐pdf‐document/
id388627783?mt=8&at=11ltUj)
e
Android
(https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=en).
MÓDULO
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Prestação de assistência jurídica
A assistência jurídica aos migrantes pode ser uma parte essencial da melhoria do seu acesso a várias
medidas de alívio e recuperação. Essa assistência pode, por exemplo:




Melhorar a consciência dos migrantes sobre os seus direitos e o seu direito à assistência,
incluindo a prestação de serviços locais e evacuações internacionais;
Apoiar os migrantes no acesso às opções de assistência a que têm direito (incluindo observaria da
burocracia, preenchimento de formulários e obtenção de documentação);
Acesso aos mecanismos de reclamação para beneficiar da protecção e evitar a discriminação na
prestação dos serviços, exploração e abuso por empregadores, actos de violência de xenofobia e
tráfico.

O aconselhamento jurídico deve ser considerado um serviço fundamental de ajuda e recuperação para
os grupos de migrantes, e devem ser elaborados planos (de preferência antes da emergência), e
especialmente para alocar conselheiros formados nos principais locais (tais como abrigos, pontos de
fronteiras e centros comunitários). Muitas vezes, este serviço só pode ser fornecido a tempo parcial
devido aos recursos disponíveis limitados; portanto, é essencial que os actores da gestão de
emergências incluam informações actualizadas e precisas sobre como aceder este serviço em materiais
de comunicação e informação (como cartazes nos abrigos e centros comunitários, folhetos, sítios e
perfis das redes sociais).
Os profissionais jurídicos enfrentam barreiras linguísticas e de confiança quando trabalham com
migrantes. Portanto, muitas vezes é necessário garantir que eles sejam acompanhados por intérpretes
profissionais ou voluntários e mediadores culturais ou por membros bem conhecidos e confiáveis da
comunidade dos migrantes. Devem ser dedicados esforços adicionais para garantir que o espaço onde
os consultores jurídicos trabalham ofereça privacidade e segurança para os migrantes e que a obrigação
de confidencialidade vinculada aos profissionais seja entendida pelos migrantes.

Prestação de serviços de rastreamento familiar e reunificação
As pessoas afectadas por crises são muitas vezes separadas das suas famílias e a prestação dos serviços
de reunificação é uma medida importante para sustentar o seu bem‐estar a curto prazo e sua
capacidade de recuperação dos impactos da emergência. Este é particularmente o caso dos migrantes,
que são muitas vezes membros de famílias divididas em diferentes países ou locais e que muitas vezes
têm poucas redes locais de parentesco social ou de base social. A conexão com membros da família de
migrantes que foram afectados por emergências no exterior também é extremamente importante para
familiares e membros da comunidade dos países de origem. Os serviços de rastreamento familiar e
reunificação têm, portanto, um valor particular para os migrantes.
Este é especialmente o caso das crianças migrantes que não são acompanhadas, ou que foram
separadas, dos seus pais ou encarregados. Elas estão entre os indivíduos mais vulneráveis à violência,
abuso, exploração sexual e tráfico de seres humanos.
Os serviços de rastreamento geralmente são prestados através de sistemas especializados de gestão de
informações (tais como bancos de dados on‐line, centros de atendimento e linhas directas). Tais
sistemas permitem a colecta de informações sobre a identidade das pessoas, o estatuto de saúde,
localização e detalhes de contacto das pessoas (tanto nos países de destino como de origem).
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Os serviços de rastreamento podem ser complementados com dados colectados através dos esforços
direccionados de colecta ou como parte da evacuação ou registo e rastreamento de abrigo. Em todos
os casos, os dados devem ser acedidos exclusivamente para as instituições relevantes para fins de
rastreamento familiar e com base no consentimento prévio e informação dos indivíduos.
Os esforços de colecta de dados no terreno podem ser realizados por equipas especializadas
(especialmente quando são afectados menores não acompanhados) e pelo pessoal que trabalha com
outros actores de resposta de emergência (de preferência devem receber formação direccionada). É
também necessária a formação específica para ajudar o pessoal das instituições relevantes a identificar
os adultos que acompanham os menores e verificar as relações. A existência de uma rede de actores a
quem esses menores podem ser encaminhados (por exemplo, para protecção especializada, educação,
cuidados de saúde e apoio psicossocial e atribuição de abrigos especializados ou famílias adoptivas) é
vital para satisfazer as suas necessidades de forma eficaz.
O rastreamento das famílias de migrantes requer frequentemente o trabalho com autoridades e
comunidades dos países de origem dos migrantes. Por isso, é essencial uma estreita comunicação e
cooperação com as equipas consulares, o pessoal das unidades dedicadas de gestão de emergências e
contrapartes governamentais com base no país de origem. Adicionalmente, é importante que os actores
de gestão de emergências colaborem com as organizações especializadas (incluindo ONGs, como a Cruz
Vermelha) que fornecem serviços de rastreamento familiar.

Identificação e repatriamento de restos humanos
Se ocorrer um evento de morte de migrantes em emergências no exterior, os seus restos mortais ou
corpos devem ser repatriados para o país de origem.
A identificação dos corpos ou restos mortais dos migrantes pode ser extremamente difícil,
especialmente se a sua documentação estiver perdida ou destruída e se não tiverem comunicado a sua
presença às autoridades ou famílias. A colaboração directa com os membros da família que vivem na
área ou que tiverem chegado após a emergência, ou com empregadores, pessoal de hotéis e operadores
turísticos, pessoas das comunidades de migrantes e funcionários consulares pode ser essencial. Pode
ser alocado pessoal específico dos países de origem (tais como especialistas forenses e unidades
especializadas), que podem realizar análises avançadas (tais como DNA ou reconhecimento dental). A
planificação do acesso físico aos restos desses vários grupos de pessoas pode facilitar o processo de
identificação. Adicionalmente ou, alternativamente, pode ser criado um banco de dados com evidências
fotográficas do falecido.

O repatriamento de corpos e restos mortais pode também implicar um procedimento complicado
e dispendioso. Para suavizar, os agentes de gestão de emergências devem recolher os dados sobre
a identidade do falecido, a data e a causa da morte e sua localização. Isso pode ajudar a obter mais
facilmente um certificado de óbito, certificados de exportação e declarações alfandegárias e
autorizações do país de origem. Os corpos podem precisar ser embalsamados e selados em caixões
específicos para o transporte internacional. Caso os riscos de saúde pública estejam associados à
emergência (por exemplo, migrantes afectados por uma pandemia ou potencial disseminação de
uma epidemia após uma inundação), podem ser respeitados os requisitos adicionais de segurança
para conservar e transportar os restos mortais.
MÓDULO
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Note‐se que os empregadores, agentes de viagens e operadores turísticos, Estados e esquemas
específicos de seguros geralmente cobrem os custos ligados ao repatriamento dos restos humanos.

Reconstrução física
O processo de reconstrução de habitação e infra‐estruturas físicas é um grande esforço na sequência
dos eventos e processos destrutivos. Os esforços de reconstrução são financiados principalmente
através de fundos públicos, muitas vezes em colaboração com instituições e organizações financeiras
internacionais. As autoridades responsáveis do Estado muitas vezes oferecem aos seus cidadãos opções
para serviços temporários de habitação, empréstimos e habitação e reconstrução. Esses serviços
também podem estar disponíveis para migrantes residentes ‐ em particular os que são documentados
e residentes de longo prazo ou permanentes (e especificamente proprietários). As informações sobre
os direitos e os procedimentos para solicitar assistência, bem como os formulários e documentos
relevantes, devem estar disponíveis em todas línguas principais dos migrantes.

Fornecimento de habitação transitória e permanente
A disponibilidade e acessibilidade das oportunidades de habitação antes das emergências representam
dois dos principais factores que determinam o risco das pessoas. Os migrantes, especialmente aqueles
que são recém‐chegados, pobres e marginalizados, são muitas vezes mais propensos do que a
população local a viver nos bairros sem cobertura dos serviços, espacialmente e socialmente
segregados, geralmente em locais mais expostos a riscos naturais e sociais. Também são mais propensos
a viver em condições de propriedade informal e em edifícios inseguros e desprotegidos, em vez de
proprietários de casas para ter cobertura dos seguros.
O acesso a uma habitação digna foi um problema para as famílias de migrantes muito
antes dos incêndios de 2007 em San Diego. O incêndio afectou fortemente a zona
habitacional local, e isso se tornou ainda mais um maior desafio. Os incêndios
afectaram mais as casas dos migrantes, principalmente devido à sua localização e à
falta de medidas de protecção contra incêndios ou acesso aos bombeiros (8% dos
migrantes pesquisados haviam perdido as suas casas nos incêndios). Além disso,
resultaram na redução da disponibilidade geral e acessibilidade das opções de
habitação. Com comunidades isoladas lutando para se recuperar, muitos migrantes
também enfrentaram dificuldades em aceder alimentos, água e outros artigos devido
à sua incapacidade de alcançar os pontos de distribuição e mercados operacionais.
Os esforços de reconstrução física que não identificam e abordam esses factores, não apenas deixam
as necessidades não satisfeitas que são essenciais para a recuperação das pessoas, mas também
contribuem para recriar ou mesmo exacerbar as condições subjacentes de vulnerabilidade. Pelo
contrário, é necessário tomar essas condições em consideração para a recuperação bem‐sucedida de
toda a comunidade.
É provável que os migrantes se beneficiem especialmente das medidas de reconstrução que ajudem as
áreas de baixa renda, satisfazendo as necessidades dos inquilinos de renda média e baixa e que visam
assegurar um estoque adequado de unidades de habitação a preços acessíveis ao longo do processo.

278

MÓDULO 8:
DELIVERING APPROPRIATE RELIEF AND RECOVERY ASSISTANCE

Os proprietários que recebem fundos através de seguros ou apoio público devem reparar rapidamente
e restaurar os seus imóveis e torná‐los novamente disponíveis para aluguer, e evitar responsabilizar os
inquilinos pelas reparações. Se ocorrerem abusos, devem ser rapidamente e economicamente
exequíveis e acessíveis mecanismos de reparação.
Os subsídios de aluguer são uma das formas de prestar apoios directos aos inquilinos e podem alcançar
os mais vulneráveis. Os subsídios devem ser acompanhados de medidas para evitar especulações
ligadas ao aumento das rendas devido à menor disponibilidade de opções de habitação, bem como a
sanções de controlo de comportamentos especulativos. Comportamentos de xenofobia podem
também resultar numa situação em que os proprietários são menos interessados a alugar as suas casas
para migrantes ou a tentar alugar as suas propriedades a preços mais altos, podem ser criados sistemas
públicos ou colectivos para negociar os preços de aluguer para aumentar a capacidade dos migrantes
de aceder a habitação disponível. Podem desenvolver‐se actividades específicas de sensibilização para
apoiar os migrantes, incluindo os direitos dos inquilinos, os processos temporários de aplicação de
soluções de habitação, oportunidades existentes de aluguer e preços aceitáveis para diferentes casas
em diferentes bairros.
As medidas para encorajar os beneficiários primários a permanecerem num sítio específico também
podem ser benéficas para os migrantes que, de outra forma, poderiam sofrer mais dos processos de
melhorias das condições das casas induzidos por investimentos de reconstrução. No entanto, os
migrantes são frequentemente actores nos processos de melhorias das condições das casas, pois muitas
vezes se deslocam para as áreas afectadas pela emergência, para contribuir e beneficiar do processo de
reconstrução. É importante que os actores da gestão de emergências estejam cientes dessas dinâmicas
nos esforços de reconstrução.
Os migrantes, especialmente os Latinos, mudam para as áreas afectadas por
desastres nos Estados Unidos para trabalhar na remoção de detritos, demolições e
reparações de casas, mudando‐se para outros locais quando o processo de
reconstrução local não tiver mais oportunidades suficientes de renda. Desde que o
furacão Katrina atingiu em 2005, a população Latina de Nova Orleans cresceu 57%,
impulsionada pelo fluxo de migrantes predominantemente não documentados para
o trabalho de reconstrução pós‐desastre.
Ao longo do processo de reconstrução, as propriedades dos migrantes devem ser protegidas e os
migrantes devem ser remunerados pelos danos causados à sua propriedade sem discriminação. A
sensibilização e apoio aos proprietários migrantes podem melhorar a compreensão dos padrões de
qualidade e dos custos de (re) construção para que possam evitar ser enganados pelos empreiteiros de
reconstrução. Quando a reconstrução e recuperação resultam na regularização e reforma de títulos e
sistemas de terras e imóveis, os migrantes devem ter o direito de participar do processo e estarem
devidamente informados sobre as suas opções e direitos.

Restauração de infra‐estruturas e serviços básicos
A reconstrução física também é fundamental para garantir a restauração da prestação de serviços
básicos. Esse processo geralmente é atrasado nas áreas afectadas com maior imigração, que pode ser
considerada de baixa prioridade para os esforços de reconstrução e recuperação. Isso, por sua vez,
afecta o acesso das comunidades locais aos serviços básicos e, portanto, é necessário alocar
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recursos suficientes para a reconstrução e melhoria das áreas marginalizadas. Para tanto, os actores da
gestão de emergências podem precisar compreender e levar em consideração os requisitos espaciais e
de infra‐estruturas dos diversos grupos (tais como a necessidade de espaços comuns, edifícios religiosos
ou actividades recreativas específicas). Devem ser identificados e reconstruídos os sítios e locais que
são importantes para a sua vida comunitária. Isto é particularmente importante, pois essas estruturas
podem actuar como centros de alívio e recuperação, apoiando assim a recuperação geral da
comunidade local a partir dos estágios iniciais das emergências.
É importante que os grupos de migrantes e seus representantes estejam envolvidos durante o processo
de planificação e reconstrução. A sua participação deve ser apoiada através da divulgação adequada de
informações actualizadas e abrangentes, bem como o estabelecimento de canais dedicados através dos
quais os migrantes, independentemente do seu estatuto jurídico, possam receber assistência jurídica
adequada e acessível (sejam eles proprietários ou inquilinos, de forma formal ou situações informais de
títulos de propriedade).
A continuidade da prestação de serviços também requer a alocação de recursos e pessoal dedicado. No
sector de educação, a continuidade da prestação de serviços é fundamental para garantir que os
estudantes migrantes (especialmente os que não vivem com as suas famílias) sejam levados em
consideração. A sua presença pode também exigir que seja alocado o pessoal responsável pelo apoio
linguístico (temporariamente) às instalações escolares.

Restauração dos meios de subsistência e capacidade de renda
A capacidade de renda das famílias de migrantes é fortemente afectada durante as situações
emergências. Os migrantes são mais propensos que os nativos a sofrerem perdas físicas durante as
emergências por morte e lesão, na medida em que tendem a viver e trabalhar em áreas e locais de risco
e ter reduzido acesso aos cuidados de saúde. Os seus empregos são frequentemente informais e não
protegidos pelos critérios de seguros de desemprego e assistência social, e tem pouca ou nenhuma
poupança ou cobertura de seguros do que os nativos para ajudá‐los a lidar com impactos negativos e
proporcionar‐lhes os meios financeiros para recuperação. Por conseguinte, também são mais
susceptíveis de serem obrigados a contrair dívidas, o que ainda dificulta a recuperação.

Ao longo das últimas três décadas, centenas de imigrantes do Sudeste Asiático se
instalaram nas costas dos Estados Unidos do Golfo do México e iniciaram varias
empresas de camarão, caranguejo e ostra. Na sua maioria, empregam membros dos
seus grupos nacionais (Lao, Camboja e Vietnamita). Em 2005, os furacões Denis e
Katrina afectaram a área. No primeiro caso, o furacão teve poucas consequências; no
entanto, a evacuação resultou na interrupção de negócios e perdas financeiras. Pelo
seu turno, o furacão Katrina devastou a área, destruindo casas e bens. Subestimado
ao longo dos anos que seguiram esses eventos, e ainda lutando para se recuperar,
essas comunidades foram novamente afectadas em 2010 pelo derrame de
combustível da British Petroleum.
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Este é particularmente o caso das categorias específicas de trabalhadores migrantes, como aqueles
cujos empregadores são mais afectados pela emergência (por exemplo, trabalhadores rurais após
incêndios destrutivos ou trabalhadores domésticos após o deslocamento das famílias para quem
trabalham). Além disso, a competência linguística, o estatuto legal e a duração de estadia na
comunidade acolhedora (e acesso relacionado às redes sociais) são factores importantes para
determinar o acesso das pessoas às oportunidades de subsistência.
Os migrantes, e especialmente os trabalhadores rurais, encontraram sérios
obstáculos ao procurar emprego após os incêndios de San Diego de 2007. Os seus
empregados anteriores sofreram de forma significativa nos incêndios, e isso
aumentou as dificuldades encontradas pelas famílias migrantes na tentativa de
encontrar empregos ao longo do período seguinte de recessão económica. Noventa
e nove por cento dos migrantes entrevistados numa pesquisa pós‐evento reportaram
ter perdido a sua renda ou o seu posto de trabalho.

Os trabalhadores domésticos migrantes estavam entre os mais afectados no
terramoto de 2012 na região de Emilia‐Romagna, na Itália. Antes do terramoto, as
mulheres migrantes na área eram empregadas como assistentes de idosos ou
familiares com deficiência, ou como empregadas domésticas. No entanto, como as
famílias e os indivíduos para quem trabalhavam foram deslocados para locais de
evacuação e ‐ no caso de idosos ou membros com deficiência ‐ residências de
cuidados profissionais, muitas das trabalhadoras domésticas migrantes foram
forçadas a aceitar os subsídios de desemprego ou, com mais frequência, deixaram o
seu emprego sem nenhum pagamento ou procuraram outros empregos. Como
consequência, muitos decidiram voltar para as casas de origem, o que eventualmente
criou uma escassez de trabalhadores assistentes e que, por sua vez, afectou a
capacidade das pessoas idosas e com deficiências deixarem as suas acomodações
temporárias.
Por conseguinte, é essencial que os sistemas de subsistência e de apoio à renda pós‐emergência incluam
migrantes. No entanto, isso geralmente não é o caso, excepto para situações que envolvem residentes
documentados, de longo prazo e permanentes.
Muitos grupos de migrantes participaram activamente na resposta após os
acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 em Nova Iorque. Em particular, os
vendedores ambulantes da Fujianese ajudaram directamente os trabalhadores de
socorro, vítimas e seus familiares após o evento. No entanto, muitos dos vendedores
que trabalharam na área das Torres Gémeas foram mortos ou feridos no ataque, e as
suas mortes e perdas económicas não foram incluídas nas estatísticas oficiais. Como
consequência, as suas famílias não tinham o direito para os benefícios concedidos às
famílias das outras vítimas.
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Os migrantes podem estar directamente envolvidos nos esforços de reconstrução e recuperação. De
facto, a presença (e a chegada) dos trabalhadores migrantes é muitas vezes essencial para um processo
efectivo de reconstrução e recuperação.
Podem existir oportunidades de emprego formal ao longo do processo de reconstrução (por exemplo,
através de mecanismos específicos de recrutamento com base na avaliação das habilidades e
capacidades específicas dos migrantes). As formações profissionais realizadas pelas autoridades de
recuperação, as autoridades laborais, o sector privado ou, por vezes, as instituições do país de origem
também podem ajudar a aumentar a disponibilidade de indivíduos qualificados nos sectores com maior
demanda ao longo do processo de recuperação ou imediatamente depois das emergências (por
exemplo, construção, assistência e assistência médica e reparação e restauração de infra‐estruturas
básicas, como estradas, comunicações, água e saneamento). O envolvimento dos migrantes através das
iniciativas de "habilitação" pode ser particularmente importante, pois é provável que representem uma
maior parcela dos trabalhadores destes sectores. Os migrantes experientes podem estar directamente
envolvidos nas formações.
Quando o furacão Stan atingiu o México em 2005, várias organizações de serviços
comunitários, tendo observado os problemas que as comunidades de migrantes
enfrentavam no acesso à assistência de recuperação, propuseram que os governos
da Guatemala e do México criassem um programa especial de assistência e protecção
aos migrantes. O programa incluiria medidas como: (a) a suspensão temporária das
deportações; (b) a emissão de vistos especiais; e (c) acesso a oportunidades de
emprego ao longo do processo de reconstrução. Embora as deportações não foram
oficialmente suspensas, as instituições governamentais no México tomaram medidas
para acelerar a emissão de vistos de trabalho para trabalhadores transfronteiriços e
para incluir os cidadãos de Guatemala no trabalho de reconstrução de infra‐
estruturas e abrigos. No entanto, o trabalho foi realizado principalmente através de
empregadores privados que aproveitaram a oportunidade para obter maiores lucros
explorando os migrantes, e muito poucos migrantes acabaram participando nos
esforços oficiais. Adicionalmente, a maioria dos programas para a distribuição de
recursos e materiais, bem como varias outras formas de assistência, excluíram os
migrantes ‐ apenas 1 por cento dos migrantes receberam apoio através desses
programas direccionados nas áreas afectadas pelo furacão, nomeadamente as
regiões de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo e Veracruz.
Os migrantes devem ter acesso aos mecanismos direccionados de apoio especificamente aos
trabalhadores desempregados, bem como os que trabalham informalmente (que podem ser excluídos
pelos regimes de desemprego formal). Por exemplo, as instituições governamentais responsáveis pela
recuperação e reconstrução podem criar oportunidades de dinheiro pelo trabalho ou outros
mecanismos semelhantes para apoiar a remoção de escombros ou programas de reconstrução de infra‐
estruturas e habitação. No entanto, deve‐se ter em mente que muitos migrantes recém‐chegados não
tem relações com bancos, e usam dinheiro (principalmente pagos diariamente) para satisfazer as suas
necessidades (incluindo, muitas vezes, acesso aos serviços informais que cobram taxas elevadas).
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Ao mesmo tempo, deve ser dada uma atenção específica aos proprietários migrantes. Eles podem ser
apoiados através das medidas para a melhoria ou complementar a cobertura dos seguros, facilitar a
importação e exportação de bens e proteger os actos violentos de xenofobia.
O apoio ao acesso dos migrantes a esses regimes também pode exigir uma série de medidas legais e
administrativas, incluindo:





Observância da flexibilidade aos empregadores isentando ou reduzindo as penalidades
associadas à contratação de funcionários sem documentação actualizada ou documentação de
imigração;
Estabelecimento de procedimentos acelerados para a renovação da documentação de imigração
(incluindo renovação automática e temporária de vistos expirados ou por expirar), bem como
canais preferenciais de regularização (temporária);
Criação de canais preferenciais para estudantes internacionais para solicitar vistos de trabalho;
Permitindo que os migrantes que saíram do país e oferecendo‐lhes procedimentos acelerados para
aquisição de vistos, ou emissão de vistos de entrada múltiplas, além de promover mecanismos de
remessas.

Após a morte de Gaddafi, o Governo de Bangladesh estabeleceu contactos na
Líbia, para facilitar a migração dos cidadãos de Bangladesh para a Líbia para
auxiliar nos esforços de reconstrução. Isso foi considerado vital para
preencher a escassez de trabalho pós‐conflito no país, mas a migração destes
cidadãos acabou sendo prejudicada pelo sentimento anti‐migrante
prevalecente.

Como lidar com a exploração, abuso e a xenofobia
As condições de reconstrução pós‐emergência, no entanto, muitas vezes são propícias ao abuso e à
exploração dos trabalhadores migrantes. A falta de aplicação das normas laborais e a presença de um
grande número de trabalhadores desprotegidos geralmente levam os trabalhadores a aceitar empregos
arriscados (por exemplo, trabalhando com materiais tóxicos ou linhas de energia expostas) sob
condições perigosas (por exemplo, sem equipamento de segurança) e com os empregadores que pagam
ou se recusam a pagar os trabalhadores, ou não cobrem benefícios de seguros ou assistência social. Os
migrantes e, em particular, os trabalhadores não documentados, são afectados mais por tais
ocorrências e são menos capazes e menos dispostos a usar canais judiciais para obter condições de
trabalho respeitáveis e pagamento de salários.
Em Nova Iorque, após o furacão Sandy, os migrantes (muitas vezes não
documentados) assumiram uma série de trabalhos informais e inseguros na
reconstrução (tais como remoção de escombros, restauração de redes de serviços
públicos e construção). Embora realizaram trabalhos de recuperação e reconstrução
de baixo custo, acelerados para os seus empregadores, os migrantes acabaram sendo
expostos a vários factores secundários de risco (devido ao colapso estrutural,
contaminação e electrocussão) para empregos mal pagos que não ofereciam
benefícios para o bem‐estar social.
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Para enfrentar estas situações, os responsáveis pela recuperação e reconstrução podem definir padrões
mínimos a serem respeitados pelas empresas contratadas por instituições públicas como parte dos
esforços de reconstrução, bem como por pessoas privadas de reconstrução com fundos públicos. A
partir dos primeiros estágios do processo de reconstrução, as autoridades laborais ou os coordenadores
de reconstrução devem monitorar se os regulamentos estão a ser respeitados e aplicar sanções sempre
que necessário. Tais medidas podem, no entanto, resultar em menor acesso a oportunidades de renda,
especialmente para os migrantes mais vulneráveis. A agência governamental responsável pela
recuperação e reconstrução também deve usar incentivos para encorajar os empregadores a adoptar
práticas virtuosas, incluindo isenção de sanções para aqueles que empregam migrantes não
documentados e irregulares em ocupações formais e seguras.
Os mecanismos de queixa devem ser mais acessíveis aos trabalhadores migrantes, incluindo mediante
a concessão de anonimato ao longo do processo de inspecção e execução de regulamentos e redução
dos custos associados às queixas. Também deve ser assegurado que não haja implicações na execução
da lei de imigração sempre que sejam reportadas violações dos regulamentos laborais ou descobertas
quando os trabalhadores imigrantes não documentados ou irregulares apresentam uma queixa.
Também podem ser criados mecanismos judiciais e administrativos específicos para permitir que os
migrantes (e as suas famílias) recuperem, ou sejam remunerados, salários não pagos ou qualquer outro
bem perdido numa emergência. Isso pode exigir trabalho, reconstrução ou outras agências relevantes
do governo acolhedor a trabalhar directamente com empregadores, agências de recrutamento,
companhias de seguros e instituições do governo de origem, para transferir as somas relevantes. Tais
mecanismos também devem ser acedidos de forma remota, em particular aos migrantes que foram
evacuados internacionalmente ou familiares de um migrante falecido.
Todas essas medidas devem ser apoiadas através de campanhas específicas de sensibilização com
componentes específicas sobre "conhecer os seus direitos", bem como através de assistência jurídica
adequada. Isto poderá ajudar aos migrantes a reconhecer os abusos e exploração, bem como aceder e
navegar sistemas de queixa.
Contudo, os migrantes (incluindo os recém‐chegados atraídos para as áreas afectadas por
oportunidades de reconstrução) podem saturar o mercado de trabalho, o que muitas vezes pode
resultar em ressentimento na comunidade local, especialmente entre os grupos que são os mais
propensos a competir com os trabalhadores migrantes, custo de habitação, serviços e empregos mal
remunerados. O facto de os migrantes receberem apoio de meios de subsistência públicos ou benefícios
financeiros também pode resultar em tensões com as comunidades de acolhimento e em actos de
xenofobia. As campanhas de sensibilização dirigidas às comunidades de acolhimento, incluindo a
sensibilização sobre os direitos dos migrantes à assistência e suas contribuições para a economia, o
sistema fiscal e a recuperação da comunidade de acolhimento, podem ajudar a prevenir tais
ocorrências. Se as leis contra actos violentos de xenofobia não forem aplicadas após a emergência, a
sua ocorrência deve ser documentada para acompanhamento numa fase posterior.
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Combate ao tráfico de seres humanos
O tráfico de pessoas inclui três elementos principais:




Um acto (recrutamento, transporte, transferência, hospedagem ou acolhimento de pessoas);
Uso de meios como o engano, coerção ou ameaças para ter controlo sobre uma pessoa;
Para efeitos de exploração em qualquer uma das suas formas (exploração sexual, trabalho
forçado ou mendicidade, remoção de órgãos e escravidão ou práticas semelhantes à escravidão).

A exposição ao tráfico de seres humanos é particularmente aguda para os migrantes, especialmente no
contexto de conflitos e desastres, que criam situações em que a capacidade institucional de um país
para prevenir e responder ao crime pode ser bastante prejudicada. O poder mais fraco e as capacidades
de aplicação da lei por parte dos actores mandatados podem permitir que os traficantes actuem com
impunidade e com diversas formas de tráfico. Adicionalmente, o aumento dos requisitos para as
necessidades básicas pode resultar na maior vontade da população afectada de empreender estratégias
de risco, permitindo aos traficantes um acesso mais fácil às populações vulneráveis. O tráfico pode até
ser uma componente central (ou uma condição prévia para a continuação) da própria crise, como no
caso do recrutamento forçado de combatentes em conflitos.
Assim, embora os riscos do tráfico de seres humanos não estão exclusivamente ligados a factores e
condições pós‐crise, os impactos das emergências aumentam o potencial de ocorrência de tais práticas.
Entre os grupos de migrantes que podem ser os mais vulneráveis aos riscos de tráfico estão:








Crianças não acompanhadas e separadas, incluindo as que estão em movimento antes, durante e
após uma crise;
Famílias com chefe de família solteiro, especialmente as chefiadas por mulheres;
Mulheres e meninas vítimas de violência doméstica;
Refugiados e requerentes de asilo;
Minorias étnicas, raciais, religiosas, sociais e de género;
Vítimas de discriminação;
Outros migrantes marginalizados, incluindo os que são marginalizados devido ao estatuto e aos
factores étnicos.

O aumento das opções disponíveis para os migrantes, particularmente os mais vulneráveis, durante e
após as crises é essencial para abordar as condições prévias para o tráfico. E, inclui a promoção de
oportunidades formais e seguras para a evacuação internacional e migração para o país depois da crise.
Também inclui a prevenção e o tratamento da retenção de salários e documentos e a exploração dos
trabalhadores migrantes pelos empregadores e agências de recrutamento durante o processo de
reconstrução e recuperação.
Os esforços direccionados para a prevenção e combate ao tráfico devem ser considerados uma
prioridade na resposta e assistência de recuperação, especialmente em situações de emergência que
afectam um número significativo de migrantes (vulneráveis). Os actores da gestão de emergências
podem conscientemente aumentar a sensibilização dos migrantes sobre os riscos de tráfico e
exploração, como parte dos produtos de comunicação e informação de emergência disseminados em
locais chave (tais como abrigos e pontos fronteiriços).
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Durante a crise do Líbano, o Ministério da Justiça e Caritas do Líbano produziram um
folheto trilingue em Cingales, Amárico e Tagalo para alertar os trabalhadores
domésticos contra possíveis traficantes. Estes folhetos foram distribuídos aos
trabalhadores migrantes nas fronteiras à medida que saiam do Líbano.
Ao mesmo tempo, os trabalhadores de resposta de emergências devem ser sensibilizados sobre as
questões de tráfico e do facto que os seus comportamentos (incluindo, em particular, os seus
comportamentos sexuais) podem ter um impacto directo no incentivo ao tráfico. A formação desses
trabalhadores inclui a sua sensibilização sobre o seguinte:




Condições conducentes a uma maior vulnerabilidade (por exemplo, necessidades não satisfeitas
das pessoas afectadas e seu acesso limitado aos serviços básicos, habitação e oportunidades de
renda).
Actividades que envolvem maior risco (como trabalho sexual) e locais onde o risco é maior. Esses
locais incluem abrigos e sítios de evacuação, especialmente se forem específicos para os migrantes,
pois os traficantes podem estar particularmente activos nesses locais.
Ocorrências de tráfico.

Os actores da gestão de emergências também devem identificar sítios e actores seguros,
governamentais e não‐governamentais, que podem fornecer (suspeitas) vítimas de tráfico com
assistência e apoio e criar sistemas de referência para facilitar o acesso dos migrantes ao apoio. Tais
actores também podem estabelecer, gerir ou participar nos mecanismos para a identificação dos casos
de tráfico, encaminhá‐los às autoridades relevantes e facilitar o acesso à justiça para as vítimas e
instauração de processos‐crime contra traficantes de acordo com as leis nacionais. Caso seja impossível
a instauração de processos‐crime durante a emergência ou, logo depois, devem ser criados mecanismos
para documentar os abusos para apoiar as investigações e a aplicação de regulamentos de contra‐
tráfico e sanções relacionadas numa fase posterior.

Melhoria da capacidade e vontade dos migrantes de aceder a
assistência
Criação de laços comunitários e identidade comunitária
Os migrantes muitas vezes são muito mais dependentes do que os nativos em outros membros das suas
comunidades para o seu bem‐estar e apoio. É importante preservar estes laços em situações de
emergência, durante as quais é provável que sejam mais necessárias e mais facilmente destruídas. Isso
exige que os actores de gestão de emergências planifiquem:




Mantendo parentes e membros da comunidade juntos, tanto quanto possível (particularmente
quando envolvidos em evacuações) e assegurando que tenham contacto suficiente com
representantes dos seus governos ou comunidades de origem;
Garantindo que os migrantes possam falar livremente os seus idiomas nos abrigos e outras
instalações importantes, e que (pelo menos alguma) assistência seja prestada realizadas
actividades nas suas línguas maternas (incluindo, principalmente, a educação para crianças);
Criando espaços e oportunidades para os migrantes preservarem e perpetuarem as suas tradições
e costumes, rituais colectivos e celebrações, incluindo actividades religiosas e não religiosas.
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Deve‐se notar que a adesão a um grupo não deve ser imposta aos migrantes individuais devido à sua
etnia, raça ou origem e que sempre deve depender da livre escolha dos indivíduos.

Como abordar as barreiras linguísticas
A falta de proficiência linguística pode afectar em grande medida a capacidade dos migrantes de aceder
os serviços; portanto, a diversidade linguística deve ser uma consideração principal na planificação e
prestação de assistência em situações de emergências.
Devem ser alocados funcionários e voluntários bilingues em locais‐chave (tais como sítios de evacuação,
hospitais e mesas de registo nas áreas de maior imigração). Os intérpretes ou outros indivíduos bilingues
identificados, incluindo representantes da comunidade de migrantes, podem acompanhar e apoiar os
principais membros da equipa (tais como funcionários de registo nas instalações de evacuação,
provedores de assistência médica ou de apoio psicossocial e consultores jurídicos). De preferência,
essas pessoas devem ser identificadas antes da emergência (por exemplo, através do desenvolvimento
de um directório de contactos dedicado ‐ veja Módulo 3 para mais informações) e atribuídos as áreas
ou sítios específicos como parte da planificação da prontidão. Eles também devem ser formados nas
especificidades e jargões de situações de emergências (tais como riscos, assistência disponível e como
se inscrever para tal). Adicionalmente, os intérpretes não profissionais devem ser formados nas
especificidades da função do intérprete e sensibilizados sobre o seu papel na facilitação da
compreensão mútua e de comunicações precisas, bem como as implicações do seu papel nas
comunicações (relacionadas a questões éticas e facilitação). Esses intérpretes devem receber
orientação sobre as técnicas utilizadas para desempenhar o seu papel de forma efectiva.
Durante os terramotos de Christchurch na Nova Zelândia, as comunicações foram
bastante eficazes com as comunidades das ilhas Chinesas, Coreanas e do Pacífico, e
menos ainda com outros grupos. Em todos os casos, no entanto, os provedores de
serviços bilingues foram descritos como sendo fundamentais para ajudar a superar
as lacunas entre as comunidades e as agências étnicas e foram vistos como tendo
desempenhado um papel vital na partilha de informações na fase de resposta.

Em Truckee, Califórnia, os despachantes de emergências usaram o NetworkOmni
para serviços de interpretação em tempos de emergências. Com a maioria dos
residentes a falarem somente o Espanhol, os intérpretes foram vistos como uma
maneira útil de evitar qualquer falta de comunicação. Os operadores ajudaram a
polícia e os serviços médicos de emergências e se prepararem antes de chegarem no
local da emergência. Vide www.networkomni.com/.
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Se não forem efectivamente tomadas tais medidas, o desenvolvimento e o uso de uma variedade de
produtos podem ajudar a resolver as barreiras linguísticas. E, incluem:






Ferramentas pictóricas para facilitar a comunicação usando imagens e sinais;
Livros de frases básicas que fornecem traduções das perguntas e respostas mais comuns de ou
para as principais línguas usadas pelos migrantes;
Formulários e folhetos traduzidos em diferentes idiomas ou versões com múltiplas traduções
(como formulários de registo e folhetos com informações sobre as regras de um abrigo de
emergência, informações sobre opções de assistência e informações de contacto dos provedores
relevantes de assistência), incluindo os formulários que devem ser preenchidos para que os
migrantes possam aceder a assistência de emergências e recuperação, também se estiverem
online;
Sinalização gráfica ou traduzida nos abrigos e outros locais importantes, tais como clínicas e
hospitais.
O Directório de Traduções de Saúde fornece uma colecção de recursos multilingues
de saúde validados para ajudar os utilizadores a identificar as informações de saúde
relevantes e traduzidas. O Directório está disponível em www.healthtranslations.
vic.gov.au.

Para um exemplo de um livro de frases multilingue de emergências para o sector da
saúde, vide www.nhsconfed.org/resources/multilingual‐emergency‐phrasebook.

O Governo dos Estados Unidos desenvolveu um sítio para incorporar os
procedimentos para solicitar a ajuda à recuperação após desastres. Fornece
informações e recursos para assistência pós‐desastre (tais como assistência
financeira e de reconstrução), informações sobre as opções disponíveis para solicitar
assistência, formulários on‐line, bem como esclarecimentos, pré‐requisitos e
aspectos práticos do processo. O conteúdo também está disponível em Espanhol.

Como abordar as barreiras culturais
As posições culturais dos migrantes podem resultar numa menor vontade de aceder a assistência. Os
grupos de migrantes, por exemplo, podem estar relutantes em procurar ajuda fora dos seus parentes
ou comunidades e, portanto, evitar abrigos oficiais, ou prestadores de cuidados de saúde, etc. Eles
também podem estar menos conscientes sobre como funciona o contexto administrativo e jurídico local
e podem precisar de assistência dedicada para satisfazer os detalhes da elegibilidade e provisão de
concessão de emergência, as opções disponíveis de apoio e como acede‐las.
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Após o furacão Andrew nos Estados Unidos, documentou‐se que todos os grupos
étnicos reportaram sentir‐se mais confortáveis solicitar apoio da família, um pouco
menos confortáveis solicitar apoio de amigos e menos confortáveis solicitar apoio de
pessoas de fora, incluindo fontes formais de assistência.
Ainda em outros casos, a cultura das pessoas afecta as suas reacções e comportamentos relevantes
para a prestação de assistência. Este é o caso, por exemplo, sobre:




Contacto com os olhos e toque (apertos de mão e abraços, mas também contacto físico para
buscas de corpos e razões de cuidados de saúde);
Expressões de alegria, sofrimento e dor;
Códigos de saudação e etiqueta, incluindo aceitação de comportamentos dependendo do sexo e
da idade.

O recurso à assistência de mediadores culturais profissionais (ou, alternativamente, funcionários
formados e voluntários ou membros dos grupos de migrantes relevantes) pode ser útil para enfrentar
essas barreiras. O trabalho conjunto com estes indivíduos (por exemplo, em abrigos, clínicas e cozinhas
da comunidade) pode ajudar a equipa de gestão de emergências e voluntários a identificar melhor as
necessidades das pessoas e prestar assistência de forma mais cultural.

Como abordar a falta de confiança, o medo e a discriminação
As posições discriminatórias e abertamente xenófobas de indivíduos nas comunidades e instituições de
acolhimento são comuns após situações de emergências. Em tempos normais, os migrantes tendem a
ter uma representação política e visibilidade limitada, e, em geral, estão mais abaixo nas listas de
prioridades das autoridades. Em situações de emergência, no entanto, quando os recursos tendem a
ser esbanjados e escassos, os migrantes são muitas vezes estigmatizados como "parasitas", que se
beneficiam indevidamente da assistência e benefícios caros, ou roubam empregos preciosos de
reconstrução, ou mesmo como responsáveis pela emergência. A discriminação pode ser aparente na
acção de indivíduos ou grupos nas comunidades de acolhimento dos migrantes e de funcionários
individuais de instituições de gestão de emergências (que podem adoptar uma abordagem "cuidar
primeiro de si" ou apresentar um preconceito aberto às minorias migrantes) bem como no trabalho das
instituições de gestão de emergências (por exemplo, a forma como estabelecem prioridades e alocam
recursos, e as áreas e grupos que decidem servir). Além disso, a discriminação também pode ocorrer
entre diferentes grupos de migrantes (por exemplo, entre comunidades melhor estabelecidas e recém‐
chegadas, ou entre grupos étnicos específicos).
Muitos migrantes subsaarianos que ficaram presos na Líbia durante o conflito em
2011 foram detidos pelas forças da oposição, que alegaram que os migrantes eram,
de facto, mercenários ou combatentes estrangeiros que tinham sido contratados por
Gaddafi.
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Na África do Sul, em 2008, os actores de resposta estiveram relutantes em prestar
assistência aos migrantes afectados pela violência devido aos temores que isso possa
favorecer o ressentimento anti‐migrante entre os cidadãos Sul‐africanos. Isso afectou
os actores governamentais, a polícia e os oficiais locais eleitos, todos preocupados com
a sua legitimidade com os eleitores se fossem vistos como defensores dos direitos dos
estrangeiros e a gastar recursos para prestar assistência. No entanto, existiram
posições abertas de xenofobia entre os actores do governo e da sociedade civil – os
actores da sociedade civil que não estavam dispostos a ajudar os migrantes
permaneceram afastados, e os funcionários governamentais foram solicitados a
prestar serviços que eles pessoalmente não concordavam.
Para ter intervenções não discriminatórias, é necessário ter um forte compromisso político. Deve haver
um quadro legal e operacional claro que exija que a assistência seja concedida independentemente de
raça, etnia, proficiência linguística e estatuto legal. Além disso, o aumento da sensibilização entre os
membros, funcionários e voluntários da comunidade de acolhimento sobre os direitos, capacidades e
necessidades dos migrantes e, geralmente, sobre o contributo para a economia e a sociedade locais,
pode ajudar a prevenir ou abordar esses tipos de tensão dentro de uma comunidade.
Os actos de violência de xenofobia, bem como comportamentos discriminatórios por parte de
funcionários e voluntários em situações de emergências, devem ser documentados e relatados. Por
outro lado, devem ser anotados e recompensados oficialmente exemplos de comportamentos virtuosos
de equipas de gestão de emergências e voluntários.
Mesmo quando não é motivado por episódios reais de discriminação e xenofobia, a desconfiança nas
instituições locais e nas comunidades de acolhimento pode desencorajar os migrantes (particularmente
aqueles que não são documentados ou irregulares ou aqueles que têm razões ligadas ao seu estatuto
ou origem para temer o contacto com as autoridades) de procurar ajuda, e devem ser levados em
consideração e abordados na assistência e na planificação de assistência de emergências. Embora essas
questões possam estar profundamente enraizadas nas experiências e nas condições de vida dos
migrantes, os actores da gestão de emergências podem tomar medidas para abordá‐las durante e após
as emergências. Essas medidas incluem:





Colaboração com as instituições que os migrantes confiam para a prestação de assistência e a
divulgação de informações sobre situações de emergência e sobre as formas disponíveis de apoio;
Envolvimento directo dos migrantes como funcionários e voluntários alocados no terreno, e para
acompanhar os prestadores dos serviços;
Contratação de mediadores culturais e criação de figuras de "provedores de justiça dos
migrantes" para ajudar a identificar e melhor satisfazer as necessidades dos migrantes através de
assistência adequada;
Criação de centros de disseminação de informação e provisão de serviços em locais bem
conhecidos e confiáveis que são fundamentais para a vida comunitária dos migrantes (tais como
os centros comunitários e os escritórios das organizações de migrantes e organizações dos serviços
comunitários), onde os primeiros socorros podem ser fornecidos e alimentos e artigos básicos
podem ser distribuídos e que podem ser equipados para actuar também como centros
internacionais de comunicação;
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Desenvolvimento de esforços direccionados de divulgação e campanhas de comunicação,
abrangendo temas como opções disponíveis para assistência, direitos de migrantes, flexibilidade
nos regulamentos de imigração e separação de assistência de emergência da execução da lei de
imigração.
Após o terramoto de Loma Prieta de 1989, a cidade de Watsonville, na Califórnia,
nomeou um provedor de justiça para melhorar o acesso dos grupos Latino‐
americanos nos abrigo e opções de habitação de longo prazo.

Comunicação com e sobre migrantes
Todos os esforços de assistência devem também ser apoiados através de uma estratégia de
comunicação apropriada, que deve levar em conta as especificidades linguísticas dos migrantes, seus
canais de comunicação preferenciais e as informações que precisam especificamente (para mais
detalhes, consulte o Módulo 6).
Após os terramotos de Christchurch, as mensagens traduzidas foram divulgadas
através de sítios de balcão único em Coreano, Chinês e Japonês. Esses sítios também
dispunham de um mecanismo para permitir que as pessoas que buscam apoio
contactem as instituições que prestam assistência. As mensagens traduzidas também
foram comunicadas através dos sistemas baseados na comunidade, como
promotores bilingues de saúde, igrejas e provedores de serviços locais, bem como
árvores telefónicas para que as pessoas pudessem trocar informações e circular
informações (que ocorreram na comunidade).
É essencial que os actores de gestão de emergências entreguem informações atempadas e abrangentes
sobre a evolução da situação e as opções disponíveis para assistência de alívio e recuperação. Os canais
baseados na comunidade (tais como canais de boca a boca e porta a porta, redes telefónicas e perfis e
grupos de redes sociais) podem fornecer informações aos migrantes de forma efectiva. Adicionalmente,
se os centros de provisão de informações e serviços de alívio e recuperação estiverem estabelecidos
para apoiar a assistência, podem também estar localizados em sítios ou estruturas que sejam
fundamentais para a vida comunitária dos migrantes (tais como centros comunitários e escritórios de
organizações de migrantes).
Os esforços específicos de comunicação devem visar representantes e líderes da comunidade de
migrantes, os principais meios de comunicação comunitários e representantes dos governos de origem
dos migrantes (tais como funcionários consulares, funcionários da unidade de emergências do país e
contrapartes governamentais no país de origem) em todas as etapas do processo de gestão de
emergências. O trabalho em estreita colaboração com esses actores permite que os agentes de gestão
de emergências divulguem efectivamente e colectem informações sobre:






Evolução da situação;
Capacidades e habilidades existentes de indivíduos e organizações de migrantes;
Necessidades ou condições não satisfeitas de insegurança dos indivíduos e comunidades
migrantes;
Opções e critérios de elegibilidade para acesso a assistência de alívio e recuperação;
Opções e critérios de elegibilidade para evacuação internacional.
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Isso, por sua vez, é fundamental para a prestação efectiva de serviços e para evitar a duplicação de
esforços.
As linhas multilingues de emergências também podem ser uma forma valiosa de divulgar informações.
Devem ser identificados e designados funcionários e voluntários bilingues para operá‐los. Deve ser dada
prioridade às línguas faladas pela maior parte dos migrantes afectados. Se a cobertura sem interrupção
para todos os grupos linguísticos não for uma opção, as linhas podem também oferecer serviços
multilingues a tempo parcial, ou os seus operadores podem ser vinculados a uma rede de contactos que
são competentes nas línguas relevantes e que podem ser contactados sempre que for necessário. Além
disso, os operadores devem receber informações básicas ou uma lista de perguntas e respostas para
poder fornecer aos migrantes a informação que pode ser especialmente relevante para eles.

Criação de mecanismos de reclamação e feedbacks
Todos os esforços de reconstrução e recuperação podem ser apoiados por sistemas que os migrantes
podem usar para sinalizar:




Necessidades não satisfeitas;
Discriminação por parte dos prestadores de serviços durante a fase de alívio e recuperação;
Actos de xenofobia, abuso e exploração por parte de empregadores e agências de recrutamento,
bem como membros da comunidade de acolhimento ou de outros grupos de migrantes.

As informações podem ser colectadas através de escritórios específicos, números de telefone ou
ferramentas on‐line. Se houver uma cabina física de queixas, deve ser escolhido um local não ameaçador
(assim como atribuir pessoas confiáveis para gerir a cabina) para ajudar os migrantes a se sentir à
vontade ao visitar a cabina.
Adicionalmente, os migrantes devem receber o anonimato, e as informações que fornecem não devem
ser distribuídas a outros actores que não cumprem os mesmos padrões de confidencialidade ou por
outros motivos que não abordem a queixa subjacente. No entanto, devem ser criados mecanismos de
encaminhamento para garantir que as instituições relevantes (incluindo as que se encontram no país
de origem ou num outro país) possam acompanhar os pedidos e as queixas.
As queixas devem ser corrigidas e com base numa avaliação justa e transparente. Se não for possível
fazê‐lo devido à situação de emergência, as queixas devem ser registadas e abordadas numa fase
posterior. Devem ser estabelecidos mecanismos de acompanhamento para monitorar a forma como as
queixas são realmente abordadas.

Como abordar as barreiras económicas
Os baixos rendimentos, a redução da poupança, a falta de seguros ou a cobertura por regimes de bem‐
estar social, a maior probabilidade de estar desempregado ou ter empregos desprotegidos e maior
probabilidade de viver em acordos informais geralmente significam que os migrantes têm uma
capacidade de alívio e recuperação reduzida e dependem mais na assistência pública. Portanto, a
garantia que as formas básicas de assistência (tais como abrigo, saúde e cuidados psicossociais e
educação) sejam acessíveis sem custos ou a custo muito baixo, provavelmente seja particularmente
importante para os migrantes e especialmente os mais vulneráveis. Este deve ser o caso para a
implementação de todas as medidas que apoiem as capacidades de renda das pessoas afectadas de
baixa renda após emergências.
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Caso seja necessário, podem ser alocados fundos específicos, incluindo em coordenação com as
instituições do país de origem, para cobrir parte ou todas as despesas que os prestadores de serviços
podem incorrer no apoio aos imigrantes.
Nos Estados Unidos, foi estabelecido o mecanismo de reembolso federal para
serviços de saúde de emergência fornecidos a estrangeiros não documentados para
reembolsar os fornecedores de serviços de saúde que ajudam migrantes não
documentados não cobertos pelos regimes de seguros. Através do programa, os
fundos são reservados para cada estado, a serem pagos directamente aos hospitais,
certos tipos de médicos e prestadores de ambulâncias.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM





O estatuto legal, a nacionalidade e a etnia dos migrantes podem afectar
todas as facetas da prestação de assistência de alívio e recuperação.
A existência de políticas formais de não discriminação na prestação de
assistência de alívio e recuperação não garante que os migrantes não tenham
reduzido (e tenham insuficiente) acesso a assistência ou apoio de salvação
para manter o bem‐estar.
São necessárias várias medidas pró‐activas (dependendo do contexto) para
garantir que a prestação de assistência seja adaptada de forma a tornar os
bens e serviços mais adequados às especificidades dos migrantes.
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TEMA 2: MELHORIA DA CAPACIDADE PARA
A PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
A prestação de assistência adaptada a diversos grupos de beneficiários pode ser altamente
difícil para as autoridades de gestão de emergências. O pessoal e os recursos são geralmente
limitados ou pode ser difícil alocá‐los de forma efectiva. Como consequência, muitas vezes é
impossível fornecer todos os grupos de migrantes com assistência suficiente e adequada.
Embora em tais casos seja necessário reconhecer qual é a assistência que pode ser prestada
de forma realista e comunicar claramente as limitações que as instituições de gestão de
emergências, podem ser tomadas varias medidas para fortalecer a capacidade do sistema para
satisfazer, de forma adequada, os diversos grupos e indivíduos afectados.

Colaboração com outros actores
As ONGs nacionais e internacionais, a sociedade civil (incluindo as organizações comunitárias),
os grupos e associações de migrantes, os meios de comunicação étnicos, os governos de
origem dos migrantes e as organizações internacionais podem se envolver nas respostas de
emergências ‐ seja fornecendo alimentos, abrigo, bens e outros serviços, ou apoiando a
prestação de serviços personalizados ou adaptados (por exemplo, através de disseminação de
informações e sensibilização, ou apoio jurídico ou administrativo). De facto, muitos desses
actores são prestadores de serviços fundamentais para migrantes em momentos que não
sejam de emergências e, também representam o seu primeiro ou ponto de contacto preferido
em emergências. A coordenação com esses actores apresenta, portanto, varias vantagens para
os actores institucionais de gestão de emergências, incluindo a capacidade de:
 Mobilizar recursos adicionais e diversos (que podem ser alocados para os sítios ou áreas
chave) que possam ser úteis para apoiar uma assistência mais personalizada;
 Mobilizar pessoal bilingue, culturalmente competente e confiável para prestar serviços;
 Acolher distribuições e esforços de prestação de serviços, bem como reuniões e consultas,
nos locais ou estruturas desses órgãos, que serão bem conhecidos e confiáveis pelos
migrantes;
 Alavancar a presença das redes, canais e o pessoal de campo dessas organizações para
alcançar e envolver migrantes.
Após o triplo desastre de Tohoku no Japão, houve várias iniciativas de alívio
lideradas pelo estrangeiro. Por exemplo, as comunidades Paquistanesa, Filipina e
Chinesa geriram abrigos, centros comunitários e instalações de distribuição de
alimentos.
Estes actores podem, em diferentes níveis, ser incluídos nas estruturas de comando e
mecanismos de coordenação e consulta através dos quais se realiza a assistência de alívio e
recuperação.
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No distrito Pico Union de Los Angeles, os imigrantes Hispânicos de baixa renda,
muitos dos quais não eram documentados, agrupados para apoiar os esforços
comuns de mais de 30 ONGs para prestar assistência (alimentos e assistência médica)
após o terramoto de Northridge em 1994. O Pico Union, fora do radar das mídias,
tinha sido gravemente afectado, e os apelos das ONG locais e igrejas não foram
atendidos imediatamente pelos funcionários. Este processo de auto‐ajuda assistiu as
ONGs a melhorar a qualidade e abrangência dos seus esforços de resposta e, em
última análise, levou à criação de um programa independente de prontidão para
desastres chamado Pico Union Cluster. Eventualmente, o Cluster se juntou ao corpo
oficial que a cidade e o município de Los Angeles usam para coordenar a resposta, a
prontidão e mitigação das ONGs: a Rede de Emergências de Los Angeles.
Não é provável que estes actores sejam vinculados por regulamentos específicos que possam reduzir a
capacidade das agências governamentais mandatadas para ajudar os migrantes. Por exemplo, não são
obrigados a verificar a identidade ou o estatuto de imigração dos migrantes, para prestar serviços.
Portanto, eles podem estar numa boa posição para ajudar os migrantes, mesmo quando ampliar os
limites dos mandatos das principais autoridades não seja uma opção.

Mapeamento dos activos disponíveis
Como parte do plano de contingências ou resposta de emergências, os coordenadores de gestão de
emergências podem realizar uma avaliação e mapeamento dos actores e activos disponíveis. Isto
permite que os actores da gestão de emergências identifiquem:




Quais são os recursos disponíveis para atender às necessidades das pessoas afectadas durante as
fases de alívio e recuperação;
Onde estão localizados;
Quais são os recursos em falta (em diferentes áreas).

O envolvimento de vários actores nestes esforços de mapeamento é fundamental para melhorar a sua
participação na planificação e nos esforços de ajuda e recuperação.
Os exercícios de mapeamento podem ajudar os actores a identificar e localizar:


Estoques de bens adequados de alívio (tais como alimentos, tendas, ferramentas de busca e
salvamento, geradores e cozinhas comunitárias);
 Possíveis locais de evacuação, abrigos e principais locais para a distribuição de bens de alívio e
prestação de serviços básicos (tais como espaços abertos e locais seguros, incluindo igrejas,
mesquitas, escritórios das organizações comunitárias e ONGs, escolas e gabinetes
governamentais);
 Pessoal, recursos e locais para apoiar a prestação de cuidados de saúde (tais como médicos e
enfermeiros, clínicas, suprimentos e equipamentos médicos) e apoio psicossocial (profissionais
qualificados);
 Pessoal e equipamento para apoiar as buscas e resgate ou remoção de escombros (tais como
profissionais formados e equipamentos);
MÓDULO

295

8

INTEGRATING MIGRANTS IN EMERGENCY PREPAREDNESS, RESPONSE
AND RECOVERY IN THEIR HOST COUNTRIES: TRAINING MANUAL








Veículos e motoristas, estoques e bombas de gasolina;
Equipamentos e pessoal de comunicação;
Profissionais jurídicos e conselheiros;
Tradutores, intérpretes e mediadores culturais;
Voluntários que podem ser mobilizados para suportar todas as funções acima citadas;
Recursos financeiros (acessíveis através de diferentes níveis de governo, fundos internacionais e
Estados estrangeiros e actores não governamentais).

Esse tipo de informação pode informar os esforços de aquisição e compras em caso de necessidade,
bem como a colocação de provisões e alocação de pessoal, dependendo das necessidades concretas
dos diferentes locais afectados. Pode também ajudar na criação de directórios de contactos de
organizações, profissionais e voluntários para mobilização efectiva em emergências. Esses esforços são
mais efectivos quando são realizados antes dos desastres ‐ de facto, as avaliações ou os directórios
podem já existir para algumas pessoas e artigos acima mencionados (tais como profissionais médicos,
intérpretes e tradutores). No entanto, esses esforços precisam ser complementados através da
monitoria de estoques e pessoal disponível em diferentes locais e necessidades das pessoas durante a
ocorrência de emergências.

Criação de mecanismos de referência
Os actores da gestão de emergências podem criar, gerir ou contribuir com sistemas que referem os
migrantes que precisam de assistência para provedores de serviços específicos que podem ser
particularmente qualificados para ajudá‐los. Por exemplo, os provedores de serviços podem ser
seleccionados porque empregam trabalhadores bilingues, profissionais qualificados, mediadores
culturais e conselheiros treinados em questões de particular relevância para os migrantes, ou porque
prestam serviços gratuitamente ou sem identificação prévia ou estatuto de migração, verificação. As
instituições de referência podem incluir:







Instituições públicas no país de destino (tais como hospitais e abrigos especializados);
Representantes governamentais do país acolhedor (tais como pessoal consular e pessoal das
unidades de emergências);
ONGs e organizações comunitárias;
Líderes e representantes dos migrantes;
Profissionais relevantes e associações profissionais (como advogados);
Organizações internacionais.

Adicionalmente, certos grupos de migrantes podem exigir assistência personalizada, e os sistemas de
referência podem fornecer o tipo certo de apoio e protecção. Esses grupos de migrantes incluem:




Menores, em particular se não forem acompanhados ou separados da sua família ou encarregados,
que podem ser encaminhados para abrigos especializados, actores que lidam com a protecção da
criança e especialistas em rastreamento familiar e reunificação;
Vítimas de violência, abuso e exploração, que podem ser encaminhadas a conselheiros jurídicos e
aos actores que possam assegurar a sua protecção;
Vítimas de tráfico, que podem ser encaminhadas para organizações que estão familiarizadas com
as suas necessidades de protecção e assistência;
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Minorias étnicas, raciais, religiosas e outras minoritárias marginalizadas, que podem ser
encaminhadas para organizações que tenham conhecimento apropriado da sua cultura e a
capacidade de atendê‐las num ambiente seguro;
Migrantes irregulares ou não documentados, que podem ser encaminhados a provedores de
serviços capazes de satisfazer os migrantes, independentemente do seu estatuto legal, e a quem
os migrantes não temem;
Migrantes portadores de deficiências, que podem ser encaminhados para abrigos específicos ou
organizações que fornecem formas adequadas de apoio;
Migrantes idosos, que podem ser encaminhados para organizações capazes de proporcionar
cuidados e assistência adequados;
Migrantes detidos, que devem ser encaminhados para organizações que possam ajudá‐los e ao
mesmo tempo assegurar a sua vigilância;
Requerentes de asilo, refugiados e sem cidadania, que talvez precisem ser encaminhados para o
ACNUR ou para outras organizações capazes de garantir protecção e apoio adequados.

Através destes sistemas, os actores de gestão de emergências mobilizam os recursos disponíveis mais
adequados na tentativa de fornecer a assistência mais adequada possível. A sua activação efectiva
depende da:







Capacidade do pessoal de gestão de emergências (ou de profissionais especializados adicionais)
para identificar os casos que talvez precisem ser encaminhados para outros actores (por exemplo,
actores alocados em locais‐chave, como pontos de verificação, abrigos, sítios de evacuação e
centros de prestação de serviços);
A existência de listas claras de instituições e seus pontos focais, os serviços que prestam e os grupos
que podem atender – de preferência identificados através de um processo abrangente de
mapeamento de activos;
Existência de acordos de serviços pré‐estabelecidos (vide Módulo 3 para mais informações);
Existência de procedimentos claros a serem seguidos para entrar em contacto e encaminhar casos
para os diferentes actores (ou seja, em que condições são encaminhadas as recomendações e quais
são as etapas que devem ser seguidas);
O respeito do consentimento prévio e informação do migrante e dos padrões mínimos de
confidencialidade para os actores envolvidos no processo de referência.

Contratos de serviços pré-estabelecidos
Os acordos de serviços podem ser estabelecidos antes das emergências, para tornar mais efectiva a
cooperação entre os actores relevantes. Eles podem cobrir qualquer aspecto da provisão de serviços de
emergência e recuperação (tais como cuidados de saúde, abrigo, provisão de alimentos, transporte e
evacuações e documentação) e definir antecipadamente os papéis e responsabilidades, condições para
o envolvimento mútuo, o respectivo compromisso de recursos, etc. (Para mais detalhes, consulte o
Módulo 3.

Consulta aos actores relevantes
Os processos consultivos que envolvem representantes dos diferentes grupos de migrantes ou das
organizações de migrantes relevantes podem ajudar a melhorar o trabalho de alívio e recuperação. Esses
processos ajudam os actores de gestão de emergências a entender e levar em consideração as
capacidades dos migrantes, necessidades e prioridades não atendidas.
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Esses processos também podem ser usados para divulgar informações actualizadas e validadas sobre o
processo de assistência, os obstáculos que enfrentam e as prioridades que seguem, ajudando assim a
reduzir as tensões relacionadas à provisão (insuficiente) de assistência. O envolvimento conjunto dos
grupos de migrantes e das comunidades de acolhimento pode ser particularmente fundamental. Deve
ser assegurada a representação de indivíduos particularmente marginalizados, incluindo os migrantes
vulneráveis nos seus grupos e comunidades.
Embora tais processos participativos possam ser difíceis de estabelecer durante uma emergência,
especialmente se tiver criado nenhuma rede ou lista de contactos com antecedência, podem ser
efectivamente criadas e regularmente consultadas para informar o processo de recuperação desde os
primeiros estágios após a emergência. Encontros físicos e consultas virtuais (por telefone ou
conferência on‐line) podem ser efectivos. (Para mais informações, consulte o Módulo 3.)

Centros de apoio aos migrantes nos Estados de acolhimento
A assistência de alívio e recuperação é frequentemente fornecida através de centros físicos ou virtuais
que permitem o fornecimento de informações e a prestação de serviços às pessoas afectadas. A
colaboração com os actores relevantes (tais como ONGs, corpos consulares, representantes de
migrantes e profissionais) pode ajudar a fortalecer os centros existentes, garantindo que possam
oferecer serviços mais adaptados ou ajudar a criar centros dedicados de assistência e de apoio aos
migrantes. Tais centros podem representar espaços seguros para a provisão de informação traduzida e
apropriada, incluindo:









Informações sobre a assistência disponível (incluindo para evacuação) e as condições para a sua
solicitação;
Distribuição directa de bens de alívio e apoio de recuperação;
Serviços de tradução e interpretação, bem como mediação cultural;
Cuidados de saúde e apoio psicossocial;
Assistência jurídica e serviços de documentação;
Assessoria sobre solicitação de assistência;
Rastreamento familiar;
Opções acessíveis de comunicação de longa distância (tais como telefones e Internet).

É importante criar estes centros em locais que os migrantes conhecem e confiam (tais como centros
comunitários, igrejas, templos, mesquitas e escolas locais), bem como perto ou nos locais de refúgio e
de evacuação que os migrantes usam.
É importante manter tais centros com pessoal e voluntários bilingues e culturalmente competentes,
incluindo pessoal de ONGs ou membros de organizações e comunidades de migrantes para garantir o
seu uso efectivo.

Melhoria da capacidade do pessoal de gestão de
emergências
O pessoal encarregado da prestação real de serviços, incluindo funcionários e voluntários de agências
de gestão de emergências e outros actores relevantes (governamentais e não governamentais),
desempenham um papel fundamental para garantir que os grupos de migrantes recebam assistência

298

MÓDULO 8:
DELIVERING APPROPRIATE RELIEF AND RECOVERY ASSISTANCE

de forma apropriada. É fundamental desenvolver capacidades individuais e organizacionais
para satisfazer, tomar em conta e abordar as condições específicas dos migrantes para tornar
mais inclusiva a assistência de emergências e recuperação.
Para tal, podem ser integrados os elementos relevantes em programas de formação antes das
emergências para funcionários e voluntários, incluindo sobre:








Presença dos migrantes;
Obrigação do sistema de gestão de emergência para ajudar os migrantes;
Direitos e contribuições dos migrantes para a comunidade;
Avaliação dos preconceitos individuais culturais;
Línguas estrangeiras;
Consciência cultural;
Procedimentos específicos que podem ajudar na adaptação da assistência na prestação
dos serviços aos migrantes.

Caso existam tais programas, seriam de preferência alargados ao pessoal de todos os parceiros
relevantes de gestão de emergências, incluindo organizações da sociedade civil e grupos de
migrantes. Adicionalmente, os programas conjuntos com outros órgãos e programas de gestão
de emergências estrangeiros que visam recrutar pessoal e voluntários com antecedentes de
migração também podem ser extremamente efectivos neste contexto. (Consulte o Módulo 5
para mais informações.)
No entanto, ambos os tipos de programas podem exigir um compromisso significativo de tempo
e recursos financeiros e humanos, o que nem sempre é possível. Seja se forem possíveis
actividades de capacitação a mais longo prazo ou não, os actores de gestão de emergências
podem tomar varias medidas para ajudar a melhorar a prestação de assistência de emergência
adequada aos grupos de migrantes.
Os actores de gestão de emergências devem reunir informações sobre as habilidades e
características (tais como competência linguística, país de origem e formações específicas
recebidas) dos seus funcionários e voluntários, para poder aproveitar ao máximo as suas
capacidades através da alocação direccionada. Isso deve incluir a compreensão das potenciais
limitações dos trabalhadores individuais (por exemplo, eles não são confiáveis pelos migrantes
por causa da sua profissão ou etnia, ou não trabalham bem num ambiente multicultural). Estas
informações devem ser levadas em consideração nas medidas de planificação e resposta.
Os actores de gestão de emergências podem melhorar a sensibilização dos seus funcionários
(bem como o pessoal dos parceiros), através da recolha e publicação de informações sobre os
vários grupos de migrantes (tais como as suas necessidades, condições, localização e recursos),
incluindo conselhos sobre como abordá‐los e interagir com eles (relacionados, por exemplo,
com questões de privacidade, confiança ou necessidade de referir a um mediador ou um
representante). Este tipo de informação também pode ser transmitida ao pessoal que está a ser
implantada nos locais relevantes de campo imediatamente após a emergência, através das
chamadas formações e briefings "just‐in‐time".
Mesmo informações muito concisas sobre as características relevantes dos diferentes grupos de
migrantes (tais como preferências e restrições de alimentos, posições em relação aos cuidados
de saúde e apoio psicossocial, preferências de roupas, requisitos de privacidade e etiqueta, e o
que pode ser feito e não pode ser feito na prestação de apoio) pode ajudar a sensibilização
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dos trabalhadores sobre a diversidade que poderão enfrentar e melhorar a sua capacidade de aborda‐
lo através de intervenções direccionadas.
O pacote de formação inclui um modelo que pode ser preenchido para criar uma
tabela concisa, tanto para comunicações antes da emergência como para
sensibilização "just‐in‐time" ("M8_template").
Este tipo de informação é particularmente relevante para categorias específicas de trabalhadores de
emergências que poderão trabalhar nos aspectos mais sensíveis culturalmente da assistência de alívio
e recuperação (tais como profissionais de saúde, provedores de apoio psicossocial, pessoal escolar,
funcionários bilingues e intérpretes). No entanto, todos os actores relevantes de resposta podem
precisar receber esse tipo de informação (ou ter esse conhecimento) para desempenhar os seus deveres
de forma eficiente em diversas comunidades.
Adicionalmente, é também importante garantir que os voluntários, incluindo voluntários não formados
que sejam mobilizados apenas para a situação de emergência, possam prestar serviços adequados.

Avaliação da prestação de assistência direccionada
A aprendizagem das emergências passadas pode levar a melhorias a longo prazo nos sistemas de
prontidão, resposta e recuperação. Em particular, é fundamental a colecta de informações sobre a
eficácia e inclusão das intervenções passadas de emergências para entender o que pode ser melhorado
para reduzir a vulnerabilidade dos migrantes em situações de emergência. A criação de mecanismos
para consultar os informantes relevantes sobre o que funcionou bem e o que não funcionou bem ao
longo do processo de alívio e recuperação deve ser considerada uma parte fundamental do trabalho
pós‐emergência. As informações e os dados podem ser colectados como parte do feedback directo
sobre as actividades de prontidão, alívio e recuperação, e posteriormente, através da reflexão e
discussão ex post facto (após a realização do evento).
Os esforços de colecta de dados podem ajudar a clarificar:








Acesso à informação (incluindo o nível de satisfação ou utilidade de avisos e comunicação oficiais,
eficácia e preferência pelos vários canais e meios disponíveis, e nível de confiança e acções
tomadas em resposta);
Acesso pelos migrantes aos serviços, satisfação pelos serviços recebidos, principais lacunas e
barreiras que impedem o acesso à assistência adequada;
Envolvimento activo dos migrantes na gestão de emergências, em colaboração com os actores
institucionais e comunitários (incluindo através de relatórios formais e coordenação e assistência
informal);
Eficácia e organização antes do desastre (perfil da comunidade, mecanismos de coordenação
entre instituições ou órgãos comunitários);
Episódios testemunhados de abuso, exploração ou discriminação;
Níveis globais de confiança dos migrantes nas instituições e comunidades locais;
Impactos a curto e a longo prazo sobre o bem‐estar dos migrantes e sobre as suas decisões
futuras de permanecer, sair e retornar numa fase posterior.
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As informações sobre a eficiência dos esforços de alivio e recuperação podem ser derivadas de:
 Análises dos dados sobre o acesso e uso dos serviços essenciais por parte das pessoas;
 Comentários e queixas directas dos utilizadores dos serviços, colectados através dos mecanismos
dedicados (como caixa de reclamações);
 Entrevistas directas ou virtuais direccionadas com informantes principais (utilizadores e
provedores de serviços);
 Pesquisas de uma determinada população ou grupo;
 Comités e grupos focais compostos por utilizadores ou provedores de serviços;
 Reuniões das instituições e actores relevantes (incluindo eventos regulares de coordenação).
As informações relevantes incluem:







Número de utilizadores registados para os provedores de serviços relevantes;
Tempo necessário para aceder os serviços;
Necessidades não satisfeitas;
Satisfação geral do utilizador;
Reclamações e comentários específicos;
Dados do recenseamento e indicadores de bem‐estar.

Tais informações podem ser desagregadas por nacionalidade ou estatuto de migração (além da idade e
género) e comparadas com as tendências e números demográficos globais para fornecer informações
mais detalhadas sobre padrões de discriminação e vulnerabilidade existentes. Para ter uma melhor
imagem da situação dos migrantes, no entanto, pode ser importante realizar amostragem por excesso
nos esforços de avaliação para garantir que seja incluído um número suficientemente grande em
qualquer pesquisa.
Os actores que devem estar envolvidos neste processo incluem:
 Trabalhadores de resposta e recuperação (incluindo profissionais dos cuidados de saúde e apoio
psicossocial e gestores de sítios de evacuação);
 A gestão sénior dos principais actores de gestão de emergências;
 Representantes dos principais grupos de migrantes, incluindo membros dos vários grupos de
migrantes;
 Representantes de organizações da sociedade civil que trabalham em estreita colaboração com as
populações migrantes, incluindo prestadores de serviços directos e grupos de defesa de
migrantes;
 Intérpretes, tradutores e instrutores de línguas;
 Mediadores culturais;
 Representantes dos meios de comunicação étnicos;
 Representantes da comunidade afectada em geral.
Podem ser desenvolvidos indicadores de desempenho para ajudar a quantificar estas variáveis e,
possivelmente, medir as realizações em relação aos objectivos gerais das estratégias e políticas (se
existirem), bem como garantir a monitoria e comparação dos dados e indicadores ao longo do tempo e
em diferentes contextos de emergência.
Devem também ser implementados mecanismos para garantir que os comentários recolhidos sejam
formalizados em orientações específicas, utilizadas para melhorar as práticas existentes e especialmente
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integradas nos esforços relevantes de prontidão. Isso requer, por exemplo, a revisão dos
planos existentes e dos sistemas de aviso prévio, bem como o estabelecimento ou mudança
dos mecanismos para envolver os migrantes nos sistemas de gestão de riscos e desenvolver
competências culturais das instituições de acolhimento. Isso também deve se estender para
as outras áreas não directamente afectadas que possam enfrentar riscos semelhantes.
Se essas avaliações e lições aprendidas forem compiladas para informar a aprendizagem
institucional sobre o esforço global de resposta, pode ser importante articular as avaliações e lições
aprendidas específicas para grupos de migrantes. Em todos os casos, esses esforços devem
abranger os impactos de curto e longo prazo da emergência.

Para um exemplo de um exercício de avaliação, consulte as lições aprendidas
do Grupo Multissectorial de Migrantes de Christchurch. O Grupo envolveu os
ministros do governo local e representantes da sociedade civil e grupos de
migrantes nas suas avaliações. O relatório está disponível em
https://docs.google. com/file/d/0BxbzKqZEYFl‐alIyVXFNamZnM00/preview.

PRINCIPAIS PONTOS DE APRENDIZAGEM
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Os actores da gestão de emergências podem tomar varias medidas para
melhorar a sua capacidade de assistência adequada aos grupos de migrantes
e diversas comunidades em geral, incluindo formação contínua e capacitação
do pessoal de emergência.
Os actores de gestão de emergências podem depender das redes pré‐
existentes de actores governamentais e não‐governamentais que podem ter
melhor capacidade para alcançar de forma efectiva os grupos de migrantes.
A coordenação da prontidão e resposta com estes actores é fundamental
para efectivamente criar um sistema inclusivo de gestão de emergências.
A aprendizagem das experiências passadas é vital para identificar o que
funciona bem e o que pode ser melhorado no apoio aos migrantes em risco
ou afectados por emergências.

MODULO 8:
DELIVERING APPROPRIATE RELIEF AND RECOVERY ASSISTANCE

SESSÃO 8: “SPEED DATING” E GRUPO DE
TRABALHO PARA FACILITAR ACESSO
DOS MIGRANTES À ASSISTÊNCIA
Metodologia: Speed dating
O Speed dating é um método para os participantes pensarem rapidamente
sobre um tópico ou uma questão. Em pares, os participantes são capazes de
desafiar e enriquecer as ideias dos outros. O cenário é informal e permite
reflexão e discussão energética num ambiente aberto e sem julgamento.

Metodologia: Trabalho em grupos
O trabalho em grupos permite que todos os participantes sejam
envolvidos de forma activa e reflictam em termos práticos sobre os
diferentes esforços necessários para facilitar o acesso dos migrantes a
assistência e recursos.

Objectivos de aprendizagem da sessão
No final da sessão, os participantes devem ser capazes de:
 Garantir que seja adaptada a assistência prestada durante e após as
situações de emergência e que sejam adicionadas novas actividades, se
necessário, para satisfazer as necessidades dos migrantes;
 Reconhecer as medidas que podem ser utilizadas para capacitação de
uma instituição para fornecer assistência específica aos migrantes.

Principais temas
1. Diferenças na prestação de serviços aos utilizadores migrantes;
2. Informações que devem ser colectadas para a avaliação das
actividades e das práticas;
3. Opções para capacitação do pessoal e das organizações.

Configuração do espaço e material para a formação




Para o speed dating: um espaço grande (3 por 5 metros ou mais,
dependendo do tamanho do grupo), onde as pessoas podem formar filas e
circularem livremente.
Para o trabalho em grupos: um grupo de trabalho (uma mesa ou uma
carteira pequena) por grupo. De preferencia, cada grupo estaria numa
sala diferente para permitir que cada grupo tenha uma
discussão num ambiente silencioso.
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 Três quadros ou papéis gigantes.
 Marcadores para cada grupo.
 Cópias das instruções dos grupos para cada grupo.

Organização das actividades
Actividade 1: Speed dating (30 minutos)
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Peça aos participantes para formarem duas filas (linha A e linha B),
posicionadas frente a frente uma da outra.
Explique que durante esta actividade as discussões serão realizadas em
pares, os participantes irão debater o tema com a pessoa que estiver em
sua frente (essa pessoa mudará para cada volta de discussão).
Em pares, os participantes têm dois minutos para discutir a primeira
pergunta: "Será que provisão de abrigo de emergência é diferente
quando as vítimas incluem migrantes? Caso sim, por quê?”
Depois de dois minutos, peça aos participantes da linha B para mover
uma pessoa para a direita (os participantes da linha A permanecem onde
estiverem). As discussões continuam sobre o mesmo tema, desta vez
entre pares diferentes.
Depois de dois minutos, os participantes da linha B se movem
novamente e discutem a mesma pergunta.
Repita o processo com a pergunta 2: "Será que provisão de cuidados de
saúde e apoio psicossocial é diferente quando as vítimas incluem
migrantes? Caso sim, por quê?”
Repita o processo com a pergunta 3: "Quais são as outras formas
específicas de assistência que os migrantes podem exigir nas fases de
alívio e recuperação?”
Discuta as três perguntas em plenário e conclua apresentando a
informação chave. Se for necessário, pode ser usada a apresentação do
PowerPoint "M8_ adapting service provision".

Actividade 2 (opção 1): Discussão plenária (30 minutos)
1.

2.
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Discuta com os participantes as medidas que as suas organizações
adoptaram (ou que conheçam) para melhorar a sua capacidade de servir
migrantes e outros grupos específicos nas suas comunidades. Esta
discussão deve abranger os elementos do Tema 2 (capacitação interna,
mecanismos de coordenação e avaliações).
Para concluir, pode apresentar os slides "M8_template" como exemplo
de uma ferramenta que pode ser usada para aumentar a sensibilização
dos trabalhadores de emergência (incluindo como parte das formações)
sobre as especificidades das comunidades de migrantes com as quais
podem trabalhar e o que é que estas especificidades implicam na
provisão de serviços de alívio.
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Actividade 2 (opção 2): Trabalho em grupos (60 minutos)
1.
2.

Divida os participantes em grupos de três ou quatro.
Os grupos têm 30 minutos para pensar sobre uma ou duas diferentes
especificidades dos grupos de migrantes relacionadas com:
 Preferências alimentares restrições de dieta;
 Preferências e restrições de bebidas;
 Arranjos para alojamento e privacidade;
 Considerações sobre cuidados de saúde;
 Considerações sobre apoio psicossocial;
 Considerações e rituais sobre os cuidados dos mortos
 Religião e necessidade de espaços para orações;
 Etiqueta e papéis de género ou idade;
 Celebrações colectivas e principais festivais.
A lista deve ser editada para ser relevante ao contexto.
3. As ideias e informações podem ser colectadas com base num exercício de
perfil (se tal for parte da formação), o conhecimento dos participantes ou
uma pesquisa na web (se as instalações o permitirem). A informação pode
ser consolidada usando a tabela do Anexo 8.1 ou pode ser desenhada uma
versão maior da tabela num papel gigante ou no quadro.
4. Quando terminar o tempo de preparação, cada grupo tem três minutos
para apresentar o resultado das suas discussões e os outros grupos podem
discutir o conteúdo da tabela (10 minutos).
5. Consolide as diferentes contribuições numa única tabela e discuta como
os participantes a sua utilidade para o trabalho (20 minutos).

Dicas
 Os grupos não devem ser maiores do que quatro ou cinco
participantes cada grupo para permitir que cada indivíduo
participe na discussão.
 Visite os grupos durante o trabalho, oferecendo orientações e
conselhos conforme for necessário.

Tempo
Tempo total estimado: 60 ou 90 minutos, dependendo se são
escolhidas as opções 1 ou 2 para a Actividade 2 (com base em
três grupos para a opção 2 da Actividade 2)
 Actividade 1 (speed dating): 30 minutos
 Actividade 2, opção 1 (discussão plenária): 30 minutos
 Actividade 2, opção 2 (trabalho em grupo): 60 minutos

MÓDULO

305

8

ANEXOS
Anexo A: Glossário
Actor: vide interveniente.
Requerente de asilo: qualquer pessoa requerente de protecção internacional, mas cujo pedido de
estatuto de refugiado ainda não tenha sido decidida pelas autoridades competentes do país de destino.
Cidadão: um individuo nativo ou legalmente reconhecido ou nacional de um Estado.
Sociedade civil: organizações não‐governamentais internacionais, regionais, nacionais e locais; redes,
organizações e grupos de migrantes e diásporas; organizações religiosas e de crentes; organizações de
trabalhadores e empregadores; grupos de reflexão; académicos e pesquisadores e suas instituições,
seja baseadas nos países de origem, países de destino ou outros países.
Conflito: situações em que ocorre o recurso às forças armadas entre dois ou mais Estados ou em que
ocorrem confrontos armados prolongados entre as forças armadas governamentais e as forças de um
ou mais grupos armados ou entre os grupos emergentes no território de um Estado.
Pessoal consular: qualquer representante oficial de um Estado e seu Governo no território de um
Estado diferente.
Plano de contingência: um documento que analisa as potenciais crises que ameaçam uma comunidade,
negócios ou sociedade e estabelece mecanismos antecipados de resposta para permitir respostas
oportunas, efectivas e apropriadas para tais eventos e situações. Fornece cursos de acção organizados
e coordenados com papéis e recursos institucionais claramente identificados, processos de informação
e arranjos operacionais para os actores específicos em momentos de necessidade.
País em conflito ou desastre: vide país de destino; também referido como "país em crise" ou "país em
situação de emergência".
País de destino: o Estado em risco ou está num conflito ou desastre na totalidade ou parcialmente no
seu território.
País de origem: o Estado de origem de um migrante.
Crise: um conflito ou desastre natural ou provocado pelo homem de uma magnitude que exige uma
resposta humanitária significativa por parte das autoridades do país de origem ou do país de destino ou
pela comunidade internacional.
Diáspora: pessoas do mesmo país de origem como migrantes que estejam em outros Estados que não
sejam o Estado de origem. Quando se faz uma distinção entre migrantes e diáspora (e os seus grupos),
os migrantes se referem aos indivíduos que vivem, trabalham ou permanecem numa área afectada por
um conflito ou desastre, enquanto a diáspora se refere a todas as pessoas do mesmo país de origem
que vivem fora da área afectada, incluindo outro país terceiro.
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Desastre: uma séria perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo
perdas e impactos humanos, materiais, económicos ou ambientais, que excedem a capacidade da
comunidade ou sociedade afectada de lidar com os seus recursos. Um desastre é natural quando é
causado por uma calamidade natural e artificial quando causado por um risco causado pelo homem.
Riscos de desastres: as potenciais perdas em vidas, estado de saúde, meios de subsistência, bens e
serviços que podem ocorrer numa determinada comunidade ou sociedade num determinado período
de tempo específico como consequência de desastres.
Gestão dos riscos de desastres: o processo de usar directrizes administrativas, organizações e
habilidades e capacidades operacionais para a implementação de estratégias, políticas e capacidades
de gestão para diminuir os impactos adversos dos riscos e a possibilidade de desastre.
Redução do risco de desastres: o conceito e a prática da redução dos riscos de desastres através de
esforços sistemáticos para analisar e gerir os factores causais dos desastres, incluindo através da
redução da exposição a riscos, diminuição da vulnerabilidade das pessoas e das propriedades, gestão
sábia da terra e do meio ambiente e melhoria da prontidão para eventos adversos.
Pessoa deslocada: a uma pessoa que é obrigada a sair do seu local habitual de residência ou de trabalho
como consequência de uma crise. Pode igualmente referir‐se a um migrante ou a um cidadão de
qualquer país de destino.
Trabalhador doméstico: um migrante que trabalha na família do empregador, e presta serviços para
pessoas ou familiares, tais como prestação de cuidados a crianças e dependentes idosos, tarefas
domésticas e manutenção domiciliar.
Migr5ante documentado: qualquer migrante que tenha a documentação necessária para a sua estadia
e permanecia (e trabalhar ou estudar) num país de destino.
Sistema de aviso prévio: o sistema necessário para gerar e disseminar informações de aviso oportunas
e significativas para permitir que os indivíduos, comunidades e organizações ameaçadas por um risco
possam se preparar e actuar de forma adequada e com tempo suficiente para reduzir a possibilidade
de danos ou perdas.
Emergência: vide crise.
Actor de emergência: um interveniente especializado ou não especializado que tem responsabilidades
e objectivos de servir e proteger pessoas e propriedades em situações de emergência.
Gestão de emergências: organização e gestão de recursos e responsabilidades para abordar todos os
aspectos das emergências, em particular a prontidão, resposta e etapas de recuperação inicial.
Empregador: uma pessoa ou organização que emprega um ou mais migrantes.
Evacuação: o movimento planificado ou não planificado, assistido ou espontâneo de pessoas ou activos
de uma área em risco ou afectada por uma crise, temporariamente e por razões de segurança e
protecção.
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Rota de evacuação: qualquer rota terrestre, aérea ou marítima, identificada ou não identificada num
plano de contingência, que as pessoas podem seguir para evacuar.
Sítio de evacuação: qualquer local, planificado ou não planificado, administrado por actores de
emergência governamentais ou não governamentais, para onde as pessoas e bens evacuam ou são
evacuados, a fim de garantir a sua segurança perante uma crise.
Ponto de saída: qualquer sítio através do qual as pessoas afectadas por uma crise podem sair de um
país.
Perigo: um fenómeno, substância, actividade humana ou condição perigosa que pode causar perda de
vidas, ferimentos ou outros impactos na saúde, danos materiais, perda dos meios de subsistência e
serviços, perturbações sociais e económicas ou danos ambientais.
Estado de acolhimento: vide país de destino.
Tráfico de seres humanos ou tráfico de pessoas: o acto de recrutar, abrigar, transportar, fornecer ou
obter uma pessoa através do trabalho forçado ou através de actos sexuais comerciais por meio do uso
da força, fraude ou coerção. O tráfico de seres humanos pode ocorrer dentro de um país ou entre países.
A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e o seu Protocolo para a
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças (conhecido
como o Protocolo de Palermo) estabelece um quadro jurídico global que criminaliza todas as formas de
tráfico de pessoas, prescreve sanções severas, descreve as protecções específicas das vítimas e descreve
os papéis e as responsabilidades dos governos.
Organização internacional: uma organização intergovernamental.
Perigo causado pelo homem: um perigo proveniente de condições tecnológicas ou industriais, incluindo
acidentes, procedimentos perigosos, falhas das infra‐estruturas ou actividades humanas específicas,
que podem causar perda de vidas, ferimentos, doenças ou outros impactos de saúde, danos materiais,
perdas dos meios de subsistência e serviços, ruptura social e económica, ou danos ambientais.
Migrante: um cidadão estrangeiro que esteja presente num país diferente do seu país de origem.
Perigo natural: um processo ou fenómeno natural que pode causar perdas de vidas, ferimentos ou
outros impactos na saúde, danos a propriedades, perda dos meios de subsistência e serviços,
perturbações sociais e económicas ou danos ambientais.
Prontidão: o conhecimento e as capacidades desenvolvidas pelos governos, organizações de resposta
e recuperação profissional, comunidades e indivíduos para efectivamente antecipar, responder e
recuperar as possíveis crises.
Actor do sector privado: um empregador, agente de recrutamento ou provedor de serviços,
independentemente do seu tamanho. Um actor do sector privado pode ser, por exemplo, uma
corporação multinacional, uma empresa média ou pequena ou um empregador individual. Um
fornecedor de serviços do sector privado pode ser uma empresa que fornece, por exemplo,
telecomunicações, transporte ou serviços financeiros.
País receptor: vide país de destino.
Recuperação: a restauração e melhoria, quando apropriado, das instalações, meios de subsistência e
condições de vida das comunidades e indivíduos afectados por uma crise.
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Recrutador: um profissional que procura ou solicita migrantes para trabalhar para um empregador.
Podem ou não trabalhar com uma agência de recrutamento.
Refugiado: uma pessoa que satisfaça os critérios de elegibilidade na definição de refugiado fornecida
pelas ferramentas internacionais pertinentes ou regionais dos refugiados, do mandato do Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e / ou a legislação nacional. De acordo com a
Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados, um refugiado é a pessoa que não está disposta
a retornar para o seu país de origem devido a um receio fundamentado de perseguição por motivos de
raça, religião, nacionalidade, pertença a um grupo social particular ou opinião política. Outros
instrumentos internacionais ou leis nacionais podem ampliar esta definição, por exemplo, para incluir
ameaças à vida, segurança ou liberdade resultantes de uma violência indiscriminada ou outros eventos
que perturbem seriamente a ordem pública.
Alivio: vide resposta.
Resiliência: a capacidade de um indivíduo, comunidade ou sociedade exposta a perigos de resistir,
absorver, adaptar e recuperar dos efeitos de um perigo de forma oportuna e eficiente.
Resposta: a prestação de serviços de emergência e assistência pública durante ou imediatamente após
uma crise, a fim de salvar vidas, reduzir os impactos de saúde, garantir a segurança pública e satisfazer
as necessidades básicas de subsistência das pessoas afectadas.
País de envio: vide país de origem.
Interveniente: qualquer Estado de origem, Estado de acolhimento ou Estado de trânsito ou qualquer
das suas instituições, ou actores do sector privado, organização internacional ou sociedade civil.
Pessoa apátrida: uma pessoa que não é considerada nacional por qualquer Estado na disposição da sua
lei.
Estado de origem: o estado de cidadania de um migrante.
Estado de trânsito: um Estado através do qual os migrantes podem fugir para além do Estado de
origem.
Outro país: qualquer Estado diferente do Estado de origem e do Estado acolhedor.
Criança não acompanhada ou separada: um menor separado de ambos os pais e outros familiares e
que não esteja a ser atendido por um adulto que seja responsável por lei ou costume.
Migrante não documentado: um migrante que não possui a documentação necessária para legalmente
entrar ou permanecer num país de destino – seja se tiver entrado no país sem documentação, ou se
entrou legalmente e, posteriormente, perdeu os seus direitos de permanecia no país, ou ultrapassou o
período de vigência do seu visto emitido.
Vulnerabilidade: t a probabilidade de um indivíduo, comunidade ou sistema de ser afectado de forma
negativa por um perigo.
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Anexo 2.1: Cartões Power walk character flash cards1
Informação pessoal
Nome: Abduraman
Género: Masculino
País de origem: Costa de Marfim
Idade: 26
Situação familiar: Vive com os dois pais e dois irmãos mais novos
Educação e ocupação
Completou o ensino primário e tem um certificado em culinária.
Tem vários anos de experiência no trabalho em hotéis internacionais em Abidjan.
Situação actual
Após a violência que surgiu após as eleições, Abduraman e a sua família foram forçados
a fugir da sua casa num subúrbio de Abidjan e se refugiaram no Mali, onde vivem nos
últimos dois anos.
Abduraman trabalha como cozinheiro chefe num restaurante local, mas não possui
visto de trabalho ou residência válida. Ele é o único na família que trabalha e o seu
salário serve somente para o sustento familiar.
Abduraman possui uma motoriza que partilha com o resto da sua família.
Quando vivia na Costa do Marfim, Abduraman estava envolvido nas actividades
políticas e tem medo de retornar a menos que Laurent Gbagbo seja julgado e
condenado à prisão. O Francês é uma língua oficial do Mali e da Costa do Marfim.

1

Based on case studies compiled by IOM.
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Informação pessoal
Nome: Carmela
Gênero: Feminino
País de origem: El Salvador
Idade: 52
Situação familiar: Divorciado; tem três filhos (duas filhas e um filho)
Educação e ocupação
Não tem educação formal.
Trabalha como uma costureira da sua casa.
Informação adicional
Carmela e a sua família viviam em casas sociais na cidade de Nova York quando o
furacão Sandy atingiu a região. O prédio em que viviam foi gravemente danificado
durante a tempestade e teve que ser fechado. A família agora vive em habitação
temporária num bairro habitado principalmente por migrantes da América Latina.
A Carmela não é fluente em Inglês, mas os seus três filhos frequentam regularmente
escolas públicas locais (em Inglês).
Ela depende do transporte público, pois não tem viatura.
A Carmela não possui uma autorização de residência ou trabalho válida.
Ela é uma boa costureira e tem uma vida digna através da sua actividade profissional,
permitindo poupar algum dinheiro.
Carmela não tem intenção de retornar para El Salvador devido à violência na capital,
de onde vem.
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Informação pessoal
Nome: Jean d’Amour
Género: Masculino
País de origem: Haiti
Idade: 25
Situação familiar: solteiro; seus pais e sete irmãos estão no Haiti
Educação e ocupação
Sem educação.
Lava carros nas ruas da cidade de Nova York.
Informação adicional
Jean d’Amour vive com amigos do Haiti.
Ele não tem visto válido de residência ou de trabalho.
Fala pouco Inglês e não é fluente em Francês.
Jean d'Amour contraiu uma dívida para ir para os Estados Unidos e até agora não
conseguiu economizar dinheiro para pagar.
Vive na cidade de Nova York a quatro meses. Não tem certeza se poderá continuar a
viver com os seus amigos, mas retornar ao Haiti também não é uma opção.
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Informação pessoal
Nome: Kathleen
Gênero: Feminino
País de origem: Estados Unidos
Idade: 55
Situação familiar: Divorciado; única fonte de rendimento para os seus filhos
Educação e ocupação
Licenciatura em enfermagem.
Empregado nos últimos 15 anos num hospital da sua cidade natal.
Informação adicional
Kathleen vive e trabalha na mesma comunidade nos últimos 25 anos. Ela está cercada
de familiares e amigos, socialmente activa e membro de vários clubes e organizações.
Kathleen tem uma carta de condução e possui uma viatura.
Kathleen vive sozinha e possui própria casa.
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Informação pessoal
Nome: Iqbal
Género: Masculino
País de origem: República Árabe Síria
Idade: 19
Situação familiar: Solteiro
Educação e ocupação
Iqbal formou‐se no ensino médio e frequentou primeiro ano da Universidade,
frequentou o curso de engenharia em Damasco. Foi forçado a parar os seus estudos
quando a sua família fugiu do país para escapar da guerra.
Iqbal quer se tornar um engenheiro em recursos hídricos e saneamento.
Informação adicional
A família de Iqbal permaneceu na Turquia, num campo na fronteira com a Síria,
enquanto Iqbal migrou para a Alemanha, onde agora mora com o seu tio e tia. Espera
continuar a sua educação na Alemanha.
Iqbal solicitou o estatuto de refugiado e espera receber uma resposta positiva nos
próximos meses. Ele chegou com os seus documentos da Síria.
Iqbal tem acesso aos cuidados de saúde fornecidos pelo sistema público Alemão de
saúde.
Ele não fala Alemão, mas o seu Inglês é bom.
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Informação pessoal
Nome: Julieta
Gênero: Feminino
País de origem: Moçambique
Idade: 33
Situação familiar: Viúva com três filhos
Educação e ocupação
Sem educação.
Trabalha como empregada doméstica na província de Gauteng na África do Sul nos
últimos nove anos.
Informação adicional
A Julieta possui visto de trabalho e acesso aos cuidados de saúde pública.
Os seus filhos, com 8, 11 e 15 anos, moram em Xai Xai, Moçambique, com pais dela.
Ela fala Xhosa (falado tanto onde ela mora na África do Sul e no seu distrito em
Moçambique) e tem conhecimentos básicos de Afrikaans.
Ela depende do transporte público para se deslocar para o trabalho e volta uma vez
por ano para Moçambique durante o seu período de férias, geralmente para o Natal.
A Julieta está a construir uma casa na sua terra natal. Embora paga através da remessa
que envia, ela contratou uma dívida significativa com um financiador local.
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Informação pessoal
Nome: Jose
Género: Masculino
País de origem: Filipinas
Idade: 41
Situação familiar: Casado, com filhas gémeas (de 5 anos) e sua esposa está a esperar
outro bebé
Educação e ocupação
Farmaceuta.
Trabalha numa clínica durante cinco anos na região de Tohoku, no Japão, que é
propensa a terramotos e Tsunamis.
Informação adicional
A esposa e as filhas de José moram nos Batanes, uma região remota do arquipélago no
norte das Filipinas.
Ele tem vistos de residência e trabalho no Japão. Tem acesso a serviços de saúde.
José tem sua própria motorizada que usa para se deslocar para o seu serviço.
Ele envia remessas regulares para a sua família nos Batanes. Construiu uma casa, onde
ele espera retornar depois de alguns anos.
José tem conhecimentos básicos de Japonês e fala Inglês fluente.
Ele sai de um dormitório, juntamente com outros migrantes das Filipinas.
Vindo do norte das Filipinas, está bem ciente sobre como se preparar e reagir a
terramotos e túfoes.
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Informação pessoal
Nome: Joao
Género: Masculino
País de origem: Timor‐Leste
Idade: 30
Situação familiar: casado com quatro filhos
Educação e ocupação
Sem educação.
Campones.
Informação adicional
O Timor‐Leste acabou de ganhar a independência da Indonésia e sofreu severas secas
nos últimos anos.
João migrou para a Austrália há dois meses, porque a sua renda da agricultura fazenda
era insuficiente e a sua situação havia sido agravada pelas secas. Após vários anos de
rendimento insignificante, João teve que contrair uma dívida, e não está claro como
vai pagar.
João entrou ilegalmente na Austrália e fala muito pouco Inglês.
João está actualmente a viver em Perth e é hospedado por membros da comunidade
Timorense.
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Flash cards adicionais
Informação pessoal
Nome: Atl
Género: Masculino
País de origem: Mexico
Idade: 30
Situação familiar: Casado com quatro filhos
Educação e ocupação
Sem educação formal.
Pedreiro em locais informais de construção.
Informação adicional
Atl vem do estado de Puebla do México e é do povo Nahua.
Atl estava a cuidar da sua pequena fazenda há vários anos, mas porque não conseguiu
ganhar uma vida decente, teve que vender a maior parte da sua terra e decidiu migrar
com a sua família para a Cidade do México.
Ele agora trabalha em locais informais de construção.
Após anos de opressão e renda limitada, Atl contraiu uma dívida que não consegue
pagar.
Atl vive numa área nos arredores da Cidade do México com a sua família e com outros
membros do seu grupo étnico.
Ele recentemente adoeceu e foi internado no hospital. Não conseguiu trabalhar e não
tem dinheiro para cobrir as suas despesas dos cuidados de saúde.
Atl fala Náhuatl e tem conhecimentos limitados da língua Espanhola. Os seus dois filhos
mais velhos, no entanto, falam Espanhol.
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Informação pessoal
Nome: Arunny
Gênero: Feminino
País de origem: Cambodia
Idade: 26
Situação familiar: Viúva com três filhos
Educação e ocupação
Não completou o ensino secundário.
Não tem experiência de trabalho.
Informação adicional
Arunny veio para a Tailândia porque foi prometida um emprego numa fábrica nos
subúrbios de Bangkok.
Ela contraiu uma dívida de US $ 1.200 para organizar a sua viagem, mas o trabalho
prometido nunca se materializou e agora trabalha como apresentadora numa boate
em Bangkok.
Arunny não tem visto de residência ou de trabalho e os seus documentos de
identidade foram confiscados pelos traficantes que organizaram a sua viagem para a
Tailândia.
Os seus filhos, com idades entre 7, 4 e 2 anos, vivem em Battambang, Camboja, com
os seus pais. Arunny partilha acomodação com outras mulheres de Camboja e recebe
uma renda mensal muito limitada pelos seus serviços.
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Anexo 6.1: Comunicação inclusiva de emergências:
cenário prático
Tempo necessário
Tempo de preparação: 60 minutos
Tempo de apresentação: 8 minutos
Discussão: 20 minutos

Instruções
Com base nas características do contexto local (perfil de perigo, presença dos migrantes,
configurações institucionais e recursos disponíveis ‐ incluindo conforme colectados através do
exercício de perfil no Módulo 4), ou das informações fornecidas no cenário abaixo e usando o
documento fornecido no pacote de formação ("M6_analysis"), identifique:
 Os principais grupos ou actores que precisam de informações para a prontidão, resposta
e recuperação do ciclone;
 Quais são os produtos e mensagens que podem ser desenvolvidos para garantir que as
audiências recebam as informações que necessitam ‐ o tipo de produto (por exemplo,
escrito, áudio ou vídeo) e suas características (por exemplo, mensagens traduzidas);
 Os principais actores e instituições de quem pode ser obtida esta informação;
 Os actores que podem desenvolver estes produtos e mensagens (incluindo as suas
autoridades de gestão de emergências);
 Os principais meios de comunicação e actores que podem ser alavancados para
transmitir mensagens (compreensíveis).
Com base nesta análise, desenhe um diagrama que conecta as fontes de informação, as
instituições que desenvolvem e emitem as mensagens, os meios de comunicação e os canais
de informação e os diferentes públicos. Deve ser semelhante ao exemplo fornecido no
"diagrama de comunicação M6_emergency".

Cenário: Disseminação de informações e avisos de prontidão para
ciclones numa área costeira turística.
Vocês são os membros do grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento de um plano
inclusivo de comunicação de emergência para o distrito de Somona, ao longo da costa do
Pacífico do Sudeste Asiático. Estão sediados em Frias, o centro administrativo do distrito, a
150 km da capital Fomo. A temporada de ciclones está se aproximar, e devem planificar a
disseminação de informações de sensibilização, avisos prévios e comunicações de
emergências. A vossa tarefa específica inclui como alcançar os estrangeiros que residem ou
estarão na área.
Tal como o resto da região, Somona é afectada anualmente por tempestades tropicais e
ciclones, sendo que o período entre Junho e Outubro o mais perigoso.

331

INTEGRATING MIGRANTS IN EMERGENCY PREPAREDNESS, RESPONSE
AND RECOVERY IN THEIR HOST COUNTRIES: TRAINING MANUAL

Nos últimos 30 anos, o distrito de Somona registou um intenso desenvolvimento. Foram construídos
grandes hotéis e resorts ao longo da costa ‐ nas áreas altamente afectadas por fortes ventos e
inundações costeiras como consequência de ciclones. De acordo com a associação local de profissionais
do sector do turismo, durante a época alta (Julho e Agosto), a área recebe até 50 mil turistas.
A maioria dos turistas são grupos de famílias com crianças e casais idosos que vêm por uma ou duas
semanas vindos da China e da Europa. Eles provavelmente viajaram para Fomo e, depois, para o
aeroporto de Somona, a 7 km do centro de Frias, e dependerão do transporte local em autocarros e
táxis dos hotéis locais. Somente cerca de 10% deles falam a língua local. Sessenta por cento falam Inglês
(como a sua primeira ou segunda língua) e o restante fala principalmente três outras línguas,
nomeadamente, Chinês, Francês e Alemão.
Ao longo dos últimos anos, as áreas montanhosas do interior de Somona tem vindo a desenvolver como
um destino ecoturistico. A reserva natural de Brando (35 km de estrada não pavimentada de Frias) atrai
cerca de 2.000 estrangeiros por ano. Os turistas são principalmente casais e pequenos grupos de jovens
(de 20 a 30 anos) que podem até certo ponto falar a língua local e que principalmente acampam na
selva ou ficam em pequenos locais de acomodação no parque.
Um maior número de trabalhadores migrantes também vivem na área, a maioria dos quais chega como
trabalhadores sazonais durante a época alta para trabalhar nos hotéis, restaurantes, parques de
diversões, etc. Os registos municipais mostram que somente em Frias existem cerca de 10 mil migrantes
documentados, dos quais apenas metade são residentes durante todo o ano. Adicionalmente, a cidade
acolhe um número indeterminado de trabalhadores migrantes não registados (as estimativas apontam
para 18 mil migrantes adicionais nos meses da época alta).
Os migrantes são na sua maioria homens jovens (às vezes pais com um ou dois filhos, muitas vezes
famílias inteiras) que chegam de países vizinhos (Torra e Mile). Geralmente chegam de autocarros ou,
nalgumas vezes, com os seus próprios carros, e usam o transporte público para se deslocarem pela
cidade.
A maioria dos migrantes de Torra fala a língua do país e geralmente trabalham formalmente em hotéis
mais caros. Eles não precisam de um visto formal para entrar no país e têm o direito (pelo menos em
teoria) a serem abrangidos pelos serviços nacionais de saúde. Muitos dos que vêm de Mile são parte de
uma etnia minoritária local e não são totalmente proficientes na língua local. Na maioria das vezes
trabalham sem documentos nos restaurantes ou em pequenos serviços informais ou negócios.
Muitos desses migrantes vivem nas favelas nas encostas das colinas imediatamente atrás das áreas
turísticas da praia. Essas favelas são fortemente propensas a deslizamentos de terra e inundações
repentinas em caso de chuvas intensas, especialmente durante a estação de ciclones.
Os trabalhadores migrantes não são bem aceites pela população local, pois são considerados que
beneficiam indevidamente das oportunidades locais de emprego que devem ser acessíveis somente aos
nativos.
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Adicionalmente, o distrito de Somona está localizada ao longo de uma das principais rotas que os
migrantes não documentados de Torra e Mile usam para viajar para as áreas industriais da costa norte
do Pacífico da América do Norte. As autoridades fronteiriças do país calcula que todos os anos cerca de
20 mil pessoas atravessam o país, no caminho ou para o norte ou de volta. A maioria passa por Frias,
muitas vezes permanecem alguns dias com parentes e conhecidos migrantes antes de prosseguir. Para
alguns, Somona também oferece algumas oportunidades limitadas para trabalho a curto prazo antes de
avançar ‐ mas a maioria só gasta cerca de cinco a sete dias no país.
Frias possui somente três consulados honorários, ao passo que as embaixadas e consulados de Torra,
Mile e outros países estão em Fomo.
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Preferências alimentares
Língua falada
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Privacidade
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Relação aos
Cuidados de saúde
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