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Cofinanțare

Puteți să vă programați o întâlnire cu direct cu OIM Lisabona. 
Rețeaua de suport a Programului are diverse organizații partenere 

pe teritoriul Republicii Portugheze, inclusiv în regiunile 
autonome ale Portugaliei (Madeira și Azores)
În cazul în care nu locuiți în Lisabona, vă putem furniza adresa  
și datele de contact ale celei mai apropriate organizații 
partenere ARVoRe VII de pe raza domiciliului dumneavoastră., 
care vă pot primi, oferindu-vă informațiile de care aveți nevoie 
și înregistrându-vă în cadrul Programului.

ARVoRe VII este un program implementat de Organizația 
Internațională pentru Migrație (OIM), care își propune să ofere ajutor 
sigur și demn migranților, al căror statut este vulnerabil în Portugalia 
și care doresc să se întoarcă voluntar în țările lor de origine, dar nu 
își pot acoperi costurile pentru călătoria de întoarcere.

Programul este cofinanțat de Fondul pentru Azil, Migrație și 
Integrare (FAMI) și de Serviciul Portughez pentru Imigrări și 
Frontieră (SEF).

Ce este Programul de repatriere volun-
tară asistată şi reintegrare (ARVoRe VII)?

După ce toate procedurile legate de serviciile noastre v-au fost 
explicate, veți beneficia de tot timpul necesar pentru a vă gândi 
la pasul următor. 

Este important să știți că vă puteți răzgândi la orice etapă din 
proces, chiar și după ce v-ați înscris în Program.

După ce sunteți înscris în Program, puteți solicita asistență 
psihosocială, înainte de a vă întoarce în țara de origine. Programul 
vă poate direcționa către o organizație parteneră specializată pe 
oferirea serviciilor de sprijin psihosocial din Portugalia.

După ce cererea dumneavoastră de înscriere în Program a fost 
aprobată, vă vom contacta pentru a afla dacă sunteți pregătit 
pentru călătorie și pentru a vă organiza ulterior călătoria.

În ziua călătoriei, vom fi prezenți în aeroportul din Lisabona, cu 
biletul de avion și vom facilita toate procedurile de îmbarcare.

Sprijinul din partea Programului RVAR VII constă în: 

Decizia de reîntoarcere în țara de origine poate fi una dificiă  
Echipa OIM vă stă la dispozițiepentru a vă explica modul în 
care funcționează programul, ce tip de sprijin puteți primi și 
pentru a vă răspunde la oroce întrebare legată de program, 
astfel încât să puteți lua o decizie informată. Consilierea este 
individuală și are caracter confidențial.

Puteți contacta biroul OIM din Lisabona telefonic, prin email, 
Facebook sau WhatsApp.

1. Contactați-ne

2. Luați-vă propria decizie 

5. Asistență pentru călătorie

3. Înscrierea în programul "ARVoRe VII"

4. Sprijin psihosocial 

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Oferirea unui bilet de avion, pe ruta cea mai 
directă și economică către țara dvs. de origine sau 
către o țară terță, unde vă este autorizat accesul;

50 € bani de buzunar în ziua călătoriei pentru alte 
cheltuieli care pot apărea în timpul călătoriei. 

Apoio ao Retorno Voluntário
e à Reintegração - ARVoRe VII

Programa de 

Contactați Organizația Internațională
pentru Migrație (IOM)

LOCUIȚI ÎN PORTUGALIA,
DAR DORIȚI SĂ VĂ REÎNTOARCEȚI
ÎN ȚARA DE ORIGINE ȘI AVEȚI
NEVOIE DE SPRIJIN?



ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Familia mea se află împreună cu mine, ar putea și membrii 
acesteia să beneficieze de Program?
Da. Programul susține atât aplicanții individuali, cât și familii. Programul 
include, de asemenea, sprijin pentru minori, însoțiți sau neînsoțiți.

Sunt patru situații specifice în care nu puteți beneficia de 
oportunitățile programului:
1. Dacă sunteți cetățean al unei țări care este membră a Uniunii 
Europene (UE) sau rudă de gradul întâi a unei persoane care 
este cetățean al unei țări - membră a Uniunii Europene (UE);
2. Dacă v-ați aflat în conflict cu justiția Republicii Portugheze, 
care vă împiedică să vă întoarceți în țara dvs. de origine;
3. Dacă ați mai beneficiat anterior de Program;
4. Dacă oferiți informații false;
Nerespectarea acestor cerințe sau a altor cerințe legate de 
program poate reprezenta un motiv de excludere.

Care sunt situațiile în care nu pot beneficia de Program? 

Va trebui să suport costuri pentru sprijinul de 
reintegrare? 
Nu. Costurile de călătorie și sprijinul oferite sunt stabilite prin 
Programul ARVoRe VII și nu implică cheltuieli pentru 
beneficiarii programului. 

Dacă doresc să mă întorc înainte de interdicția de 
intrare în Portugalia pentru o perioadă de 3 ani, ce pot 
face?

Legislația în vigoare (art. 139 - Sprijin acordat pentru returnarea 
voluntară în țara de origine, Legea nr. 23/2007, din 4 iulie, care 
aprobă regimul juridic de intrare și ședere în țară, părăsire a țării și 
extrădarea străinilor de pe teritoriul național) stipulează că dacă 
doriți să vă întoarceți în Portugalia înainte de sfârșitul interdicției de 
intrare de 3 ani, trebuie să contactați reprezentanța consulară 
portugheză din țara dvs. de reședință pentru a solicita permisiunea 
de intrare. Intrarea în Portugalia va fi acceptată numai după 
rambursarea către Statului portughez a sumei aferente asistenței 
dvs., și anume: prețul biletului de avion, banii de buzunar pe care 
i-ați primit la aeroport și suma suportului de reintegrare (dacă ați 
beneficiat de acest suport). Aceste sume vor fi majorate cu rata 
dobânzii de referință.

6. Sprijin pentru reintegrare în țara de origine

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) este Agenția 
Organizației Națiunilor Unite pentru Migrație. Sediul central se 
află la Geneva, Elveția și are birouri în peste 150 de țări, 
inclusiv în Portugalia. Misiunea OIM are mandat în gestionarea 
fenomenului migrației în beneficiul tuturor, iar activitatea sa se 
bazează pe principiul că migranții și societatea beneficiază de 
migrație ordonată și de condiții umane.

Despre noi

Da. Legislația în vigoare (art. 139 - Sprijin acordat pentru returnarea 

voluntară în țara de origine, Legea nr. 23/2007, din 4 iulie, care aprobă 

regimul juridic de intrare și ședere în țară, părăsire a țării și extrădarea 

străinilor de pe teritoriul național, modificată prin Legea nr. 29/2012, din 9 

august, prin Legea nr. 56/2015, din 23 iunie, prin Legea nr. 63/2015 din 30 

iunie, prin Legea nr. 59/2017 din 31 iulie, prin Legea nr. 102/2017 din 28 

august, prin Legea nr. 26/2018 din 5 iulie și prin Legea nr. 28/2019, din 29 

martie), prevede două tipuri de restricții pentru beneficiarii Programului:

Interdicția de intrare în Portugalia pentru o perioadă de 3 ani;

Dacă ați domiciliați legal în Portugalia, va trebui să returnați 
permisul de ședere la punctul de trecere a frontierei din cadrul 
Serviciului Portughez pentru Imigrări și Frontieră (SEF).

Prin faptul că beneficiez de program, sunt supus 
vreunei restricții?

Consiliere: Înaintea plecării dvs., puteți discuta echipa noastră 
despre necesitățile care le veți avea odată cu revenirea în țara de 
origine. OIM vă poate ajuta să obțineți informația de care aveți 
nevoie cu privire la procesul de reintegrare în țara de origine;
În unele cazuri, în funcție de nevoile dvs., există și posibilitatea 
unui sprijin financiar în țara dvs. de origine, cum ar fi sprijinul pentru 
dezvoltarea unei afaceri mici, profesionalizare sau instruire sau 
acoperirea costurilor pentru probleme medicale/ de sănătate. 
Cererile de suport pentru reintegrare trebuie făcute înainte de 
călătorie. Fiecare cerere este evaluată individual care să 
corespundă unui plan de reintegrare individualizat. Dacă cererea 

dvs. este aprobată, veți fi înștiințat despre acest fapt înainte de 
întoarcerea dvs. în țara de origine. Sprijinul financiar variază în 
funcție de nevoile fiecărei persoane și poate ajunge până la maxim 
2000 €.
Fiecare caz de sprijin pentru reintegrare este evaluat și monitorizat 
individual, de la pregătirea unui Plan individual de reintegrare la 
monitorizare și urmărire pe o durată de 6 luni, în țara de origine.

Ce documente sunt necesare pentru înscriere?

Dacă nu aveți acte de identitate, vă rugăm să contactați OIM.

Pașaportul
(valabil sau expirat) 

Orice document care 
atestă afilierea 

Permisul de ședere 
(dacă există)

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)  


