
  
 

 
 
 

SISTEMA INTERAMERICANO DE MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES 
(SIMORE Interamericano) 

 
POLÍTICA DE REGISTRO, MODIFICAÇÃO E SUSPENSÃO DE REGISTROS DE USUÁRIOS 

 
 
Objetivo e aplicação 
 

1. O objetivo deste documento é informar sobre as políticas gerais de utilização das 

contas de acesso ao SIMORE Interamericano. As diretrizes e procedimentos 

indicados neste documento fazem parte dos Termos e Condições de Uso do 

SIMORE Interamericano e, portanto, são aplicáveis a todos aqueles 

procedimentos relacionados ao registro, modificação, suspensão e 

cancelamento dos usuários que fazem uso da plataforma eletrônica indicada.  

 

Contas de Acesso 

 

2. Para seu funcionamento, o SIMORE Interamericano utiliza três tipos de contas 

de usuários:  

 

a) Estados.- Contas utilizadas pelos funcionários públicos representantes dos 

Estados membros da OEA designados para este fim;  

 

b) Sociedade Civil.- Contas utilizadas por membros de organizações da sociedade 

civil, instituições acadêmicas e instituições nacionais de direitos humanos que 

realizam atividades de promoção, defesa e proteção dos direitos humanos em 

qualquer um dos Estados membros da OEA;  

 
c) Administrador.- Conta operada pela CIDH e equipe da SG/OEA para a correta 

administração e operação do SIMORE Interamericano.  

 

 



  
 

 
 
 
 

Geração e Uso de Contas 

3. Para ter acesso ao SIMORE Interamericano, é necessário que o usuário gere uma 

conta de acordo com o processo descrito neste documento.  Somente a CIDH e a 

SG/OEA, através do pessoal técnico por eles designado para este fim, podem 

operar as contas de Administradores.  

 

4. Os Estados que desejarem ter contas de usuário no SIMORE Interamericano 

devem enviar uma comunicação oficial à CIDH através das Missões Permanentes 

para a OEA. Tal comunicação deve indicar claramente o pedido e fornecer o 

nome, título e endereço de e-mail institucional das pessoas que irão utilizar tais 

contas. O processo específico para fazer esta solicitação está detalhado no Anexo 

deste documento.  

 
5. As organizações da sociedade civil, universidades ou instituições nacionais de 

direitos humanos que desejem ter contas de usuário no SIMORE Interamericano 

devem enviar uma comunicação oficial à CIDH por parte das autoridades 

autorizadas, conforme o caso. Tal comunicação deve indicar claramente o 

pedido e fornecer o nome, título e endereço de e-mail institucional das pessoas 

que irão utilizar tais contas. O processo específico para fazer esta solicitação está 

detalhado no Anexo deste documento. 

 
6. Uma vez recebida a solicitação do Estado, organização da sociedade civil, 

universidade ou instituição nacional de direitos humanos em questão, a CIDH 

analisará e verificará seu conteúdo. Se a comunicação estiver de acordo com os 

requisitos acima mencionados, a CIDH aprovará a ativação das contas 

solicitadas. Caso contrário, deverá rejeitar a ativação e informar ao Estado ou 

instituição requerente os motivos da determinação para que possam ser 

remediados.  

 



  
 

 
 
 

7. As contas do Estado e da Sociedade Civil geradas no âmbito do SIMORE 

Interamericano asseguram a possibilidade de seus titulares apresentarem 

informações relacionadas ao monitoramento das recomendações emitidas pela 

CIDH somente no âmbito dos mecanismos de Relatórios Temáticos, 

Relatórios de Países, Relatórios do Capítulo IV.B e Resoluções.  

 
8. O monitoramento das recomendações derivadas dos mecanismos dos Relatórios 

Publicados sobre Méritos, Acordos de Solução Amistosa e Resoluções sobre 

Medidas Cautelares é realizado com base na análise que a CIDH realiza 

anualmente no âmbito do seu Relatório Anual e através de metodologias 

específicas estabelecidas nas Diretrizes Gerais de Acompanhamento das 

Recomendações e Decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(disponíveis em espanhol e inglês). 

 
9. No processo de registro e ativação de contas todas as comunicações se realizam 

através do e-mail donotreply@oas.org. É recomendado que os usuários 

adicionem este endereço à sua lista de endereços seguros para receber todas as 

comunicações. Não há necessidade de responder a mensagens deste endereço, 

pois é uma conta que opera sem caixa postal. Em caso de necessidade de 

assistência, os usuários podem ir à seção "Fale Conosco" dentro da plataforma 

ou enviar um e-mail para a CIDHSeguimiento@oas.org  

 
 
 
Gerenciamento de Contas 
 

10. O usuário assume total responsabilidade pela manutenção da confidencialidade 

de qualquer informação em sua posse relacionada à sua conta, incluindo sua 

senha, e por toda e qualquer atividade que ocorra sob sua conta caso não 

mantenha a segurança e confidencialidade de tais informações. 

 



  
 

 
 
 

11. É de responsabilidade do usuário notificar imediatamente o administrador da 

CIDH se uma pessoa estranha fizer uso não autorizado de sua conta ou senha ou 

qualquer outra violação de segurança. O uso inadequado das contas por 

negligência ou descuido por parte do usuário pode gerar responsabilidade por 

prejuízos sofridos pela CIDH e SG/OEA ou por qualquer outro usuário ou 

visitante do portal. 

 

Intransferibilidade das Contas 

 

12. Cada conta é de uso exclusivo do usuário que a possui e é operada sob sua 

exclusiva responsabilidade. Portanto, as contas de usuário são pessoais e 

intransferíveis, e não podem ser gerenciadas por um grupo de pessoas.  

 

Bloqueio Temporário de Contas 

 

13. A CIDH e a SG/OEA podem bloquear temporariamente uma conta de usuário por 

qualquer um dos seguintes motivos: 

 

a) Para fins de segurança, quando o usuário exceder o limite máximo de tentativas 

de acesso à sua conta, ou quando o sistema detectar ou suspeitar que as 

atividades em uma conta de usuário podem comprometer parcial ou totalmente 

a integridade e a segurança da informação ou do sistema;  

 

b) Pela violação de normas de propriedade intelectual ou de direitos autorais, pela 

violação de dados pessoais ou pelo envio de informações ofensivas, 

discriminatórias ou que incitem ao ódio; 

 

c) Quando tiver passado um ano sem que a conta mostre atividade ou o usuário 

não tenha entrado na conta.  



  
 

 
 
 
 

Suspensão Permanente das Contas 

 

14. A CIDH e a SG/OEA podem suspender permanentemente uma conta de usuário 

por qualquer um dos seguintes motivos: 

 

a) Pelo não cumprimento pelo usuário dos Termos e Condições Gerais de Uso, ou 

quaisquer outros acordos ou diretrizes associadas ao uso do SIMORE 

Interamericano, da CIDH, ou da SG/OEA; 

 

b) A pedido expresso da pessoa do usuário, declarando a intenção de suspender a 

conta definitivamente. O pedido de suspensão de uma conta deve ser enviado 

para CIDHSeguimiento@oas.org;  

 
c) Por conduta repetida que envolva qualquer violação das regras de propriedade 

intelectual ou direitos autorais, a violação de dados pessoais ou o envio de 

informações ofensivas, discriminatórias ou que incitem ao ódio;  

 
d) Por inatividade na conta por mais de cinco anos.  

 

15. No caso de contas bloqueadas, os usuários que precisam reativar sua conta 

devem entrar em contato com o Administrador do SIMORE Interamericano e 

solicitar sua reativação. No caso de contas suspensas, os usuários devem 

solicitar a criação de um novo usuário. Somente a CIDH e a SG/OEA, através do 

usuário Administrador, podem ativar, bloquear, reativar ou suspender uma 

conta de usuário. 

  

 

Geração de Senha 

 



  
 

 
 
 

16. Por razões de segurança, a plataforma aplicará um controle de qualidade de 

qualquer senha definida pelo usuário. Caso a senha selecionada pelo usuário não 

atenda aos requisitos acima mencionados, a plataforma irá rejeitá-la e solicitará 

ao usuário a criação de uma nova proposta. 

 

17. Para o propósito de operar o SIMORE Interamericano, as senhas propostas para 

o uso de contas de usuários devem conter pelo menos sete caracteres e devem 

conter pelo menos um caractere especial (!@#$%^&* =+ ) que não seja uma 

letra ou um número. O usuário não pode reutilizar senhas anteriores.  

 

Operação com Senha 

 

18. A senha é o sistema de segurança para contas de usuários e deve ser tratada 

como confidencial. A custódia e confidencialidade de tais senhas é de total 

responsabilidade do usuário.  

 

19. O uso de uma senha de conta sem a autorização e consentimento expresso do 

titular da conta é proibido. Nem a CIDH nem a SG/OEA assumem qualquer 

responsabilidade por perdas ou danos decorrentes do uso indevido de tais 

senhas.  

 
20. As senhas associadas a uma conta de usuário do SIMORE Interamericano 

expiram a cada 90 dias, após o que o sistema solicitará ao usuário a inserção de 

uma nova senha. 

 

21. Os usuários podem tentar acessar sua conta um número limitado de vezes (5) 

antes de sua conta ser temporariamente bloqueada.  Uma vez ultrapassado o 

número máximo de tentativas, o módulo de autenticação bloqueará 



  
 

 
 
 

automaticamente a conta e não permitirá mais nenhuma tentativa de 

autenticação por um período de 10 minutos.  

 

22. Caso o proprietário não se lembre de sua senha, ele pode redefini-la através do 

link " Redefinir senha" a qualquer momento durante o processo.  

 

Nota de Privacidade 
 

23.  A Organização dos Estados Americanos, através da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, localizada em 1889 F St. N.W. Washington, DC, E.U.A. 20006, 

é responsável pela coleta de seus dados pessoais, pelo uso dos dados e pela sua 

proteção. As informações pessoais que você fornecer ao gerar uma conta de 

usuário no SIMORE Interamericano serão utilizadas para fornecer os serviços e 

informações solicitadas, para informá-lo sobre mudanças e atualizações nos 

serviços e para avaliar a qualidade do serviço prestado.  

 

24. Para tanto, o usuário deve estar ciente de que o envio de informações através do 

SIMORE pode envolver a transmissão de dados pessoais próprios ou de terceiros 

que revelem aspectos como a origem racial ou étnica das pessoas, opiniões 

políticas, crenças religiosas e filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, dados 

biométricos, dados relativos à saúde, vida sexual ou orientação sexual, entre 

outros.  

 

25. Neste sentido, qualquer pessoa tem o direito de acessar, retificar e cancelar seus 

dados pessoais, bem como de se opor ao tratamento de tais dados ou revogar o 

consentimento que tenha dado para tal finalidade, através dos procedimentos 

implementados. Para conhecer esses procedimentos, requisitos e prazos, os 

interessados podem entrar em contato com a Secretaria Executiva da CIDH 



  
 

 
 
 

através da Seção de Monitoramento de Recomendações e Impacto em 

CIDHSeguimiento@oas.org  

 

26. Os dados pessoais que possam ser fornecidos através do uso do SIMORE 

Interamericano não serão transferidos ou processados por pessoas, empresas 

ou organizações que não a CIDH e a SG/OEA. As informações fornecidas podem 

ser utilizadas pela CIDH e pela SG/OEA somente para fins associados ao 

exercício de suas funções. 

 
 

 

  



  
 

 
 
 

ANEXO 1. PROCEDIMENTO PARA A GERAÇÃO DE CONTAS DE USUÁRIOS 

 

Geração de Contas de Usuário para Estados e Sociedade Civil 

 

Para obter uma conta de Estado ou da Sociedade Civil no SIMORE Interamericano, o 

Estado Membro, Organização, Universidade ou Instituição interessada deve apresentar 

uma comunicação oficial à CIDH através do sistema. Deve indicar o pedido de geração 

da(s) referida(s) conta(s) e indicar até quatro endereços de e-mail institucionais que 

serão registrados, juntamente com o nome e afiliação das pessoas titulares das contas 

solicitadas.  

 

A CIDH responderá à solicitação feita pelo Estado Membro, Organização, Universidade 

ou Instituição e em resposta transmitirá uma comunicação com as informações 

associadas à geração das contas solicitadas.  Uma vez recebida a resposta pela CIDH e 

aprovada a conta, as pessoas designadas pelo Estado Membro, Organização, 

Universidade ou Instituição podem carregar informações sobre os mecanismos para 

Relatórios Temáticos, Relatórios de País, Relatórios do Capítulo IV.B e Resoluções. 

 

A modificação ou cancelamento das contas do Estado deve ser feita a pedido expresso 

do Estado interessado, através de comunicação oficial dirigida à CIDH e enviada através 

da plataforma SIMORE. O mesmo se aplica à conta de Sociedade civil. Devem especificar 

a(s) conta(s) a ser(em) modificada(s) juntamente com os dados dos titulares 

associados a essas contas e, se necessário, indicar os dados das pessoas a serem 

registradas. Este processo pode ser feito através do separador "Contate-nos" no 

sistema.  

 

 

 

 



  
 

 
 
 
 

Procedimento para registro e ativação de contas 

 

Primeira Fase. Cadastro de Conta 

 

Os interessados em obter uma conta no SIMORE Interamericano devem entrar na 

plataforma e abrir o link "INSCRIÇÃO" localizado no canto superior direito da página 

inicial do SIMORE Interamericano. 

 

 

 



  
 

 
 
 
 

Em seguida, o usuário deve preencher o formulário de cadastro disponível na 

plataforma. Todos os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios 

e devem ser preenchidos para criar uma nova conta no SIMORE Interamericano. Os 

usuários devem levar em consideração os critérios de geração de senhas definidos na 

Política de Registro, Modificação e Suspensão de Usuários.  

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 
Uma vez preenchido o formulário, o cliente deve pressionar o botão "Registrar" na 

parte inferior do formulário.  Uma mensagem do sistema informará se algum campo 

obrigatório está incompleto ou se os dados fornecidos não atenderam as verificações 

do sistema. Se a criação da conta for bem sucedida, a seguinte mensagem será exibida: 

 

 

O usuário deve então entrar na caixa de e-mail cadastrado e acessar o endereço 

fornecido para ativar a conta recém-criada. Uma mensagem do sistema irá aparecer 

para confirmar a ativação da conta: 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 
Fase dos. Registro da Conta 

 

Uma vez que a nova conta esteja ativa, o usuário deve entrar no SIMORE Interamericano 

com o endereço de e-mail e senha selecionados. Dentro do sistema, a plataforma exibirá 

um aviso informando sobre a possibilidade de solicitar permissões para carregar 

informações como Estado ou Sociedade Civil. 

 

 

 

O usuário deve clicar sobre a mensagem. O sistema irá direcioná-lo para a seção Fale 

Conosco. Dentro desta seção, no menu suspenso com a legenda "Assunto", o usuário 

deve selecionar a opção "Solicitar Conta de Acesso de Estado Membro ou Organização da 

Sociedade Civil" e anexar a comunicação oficial emitida pelo Estado ou instituição em 

questão na caixa que o sistema exibe para este fim.  



  
 

 
 
 

 

Quando a comunicação tiver sido enviada com sucesso, a plataforma exibirá uma 

mensagem de confirmação.  

 

 



  
 

 
 
 
Da mesma forma, uma vez que a comunicação tenha sido transmitida, o usuário 

receberá um e-mail confirmando os dados registrados e informando o correto 

recebimento de seu pedido.  

 

 

 

A CIDH receberá a comunicação e verificará seu conteúdo. Com base neste resultado, 

notificará o requerente - via e-mail - da aprovação ou rejeição da ativação da conta 

solicitada. 

 

 


