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UMA ABORDAGEM INTEGRADA DA REINTEGRAÇÃO NO CONTEXTO DO RETORNO, 2017

| THE UN MIGRATION AGENCY

A OIM TEM PARCEIROS EM 6 ESTADOS BRASILEIROS PARA DAR APOIO NA
REINTEGRAÇÃO

Para aumentar a capacidade de assistência aos beneficiários no apoio à
reintegração, a OIM celebrou 5 acordos de parceria com instituições locais no Brasil que cobrem 6 Estados brasileiros. Estas parcerias pretendem dar assistência aos beneficiários, acompanhando e monitorizando os
seus progressos de forma mais próxima durante 6 meses após a chegada
ao Brasil. Os acordos foram celebrados com a Associação Brasileira de
Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude – ASBRAD, em São Paulo,
com o Projeto Resgate Brasil em Goiás, com a Associação Franciscana de
Solidariedade – SEFRAS, no Paraná e Rio de Janeiro, com o Serviço
Pastoral dos Migrantes do Nordeste (SPM-NE), em Pernambuco e Paraíba
e com o Instituto DH em Minas Gerais.

SESSÕES DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA OS
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA

A OIM celebrou um acordo de parceria com
o Centro de Etnopsicologia Clínica (CEC) do
Instituto Superior de Psicologia Aplicada
(ISPA) para que os beneficiários em situações de maior fragilidade possam ter apoio
psicossocial. Estas sessões têm por objetivo
ajudar a melhor definir, em conjunto com a
pessoa, o seu projeto de retorno, a gerir as
expectativas de partida e de regresso e perceber o impacto a nível relacional que a decisão do retorno pode implicar. Além disso,
em alguns casos, o projeto de retorno pode
estar associado a um sofrimento específico,
ligado a vivências de fracasso, desilusão ou
incapacidade pessoal, que o apoio psicossocial permite compreender e trabalhar. O
CEC-ISPA é constituído por uma equipa multidisciplinar que integra psicólogos, psicanalistas, antropólogos e mediadores culturais.

ASSISTÊNCIA NO AEROPORTO A UM SENHOR NO SEU RETORNO AO NEPAL
QUE ESTAVA ACOMPANHADO PELA ASSOCIAÇÃO NRN

A OIM ORGANIZA SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO E REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO NO ÂMBITO DO PROJETO

A OIM organizou mais quatro sessões de esclarecimento: uma sessão em Lisboa em que participaram várias Embaixadas, e três sessões com diversas instituições que, direta ou indiretamente trabalham com o público alvo em Faro, na Madeira e nos Açores. No conjunto das quatro reuniões registaram-se 66 presenças. À semelhança das anteriormente organizadas, estas sessões tiveram o objetivo de falar sobre o Projeto, sensibilizar e estimular vários atores importantes para
o funcionamento do programa. Foi ainda organizada uma formação de esclarecimento sobre a utilização da Base de Dados em Loulé para técnicos de instituições que recentemente se juntaram à Rede de Informação e Acompanhamento.
Participaram nesta atividade 5 pessoas em representação da Câmara Municipal de Loulé, Câmara Municipal de Albufeira
e Fundação António Aleixo – Projeto Loulé Sem Fronteiras. Por último, a OIM promoveu duas reuniões de acompanhamento com os parceiros da rede de aconselhamento e informação em Lisboa e no Porto, com o objetivo de fazer um
ponto de situação sobre o projeto, apresentar resultados e dados sobre a execução e abordar ainda as atividades previstas até final do projeto; estas reuniões tiveram ainda o objetivo de abordar o tema da gestão de situações de particular
vulnerabilidade e registar sugestões dos participantes. No conjunto das duas reuniões, participaram 23 pessoas.

SESSÃO INFORMAÇÃO COM AS EMBAIXADAS, 17 DE DEZEMBRO

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO, 21 DE FEVEREIRO 2018

OIM LANÇA CAMPANHA DE TELEVISÃO E RÁDIO

A SRA. ADÉLIA E SR. LEÓNIDAS ABRIRAM UMA PEQUENA LOJA NO BRASIL COM O APOIO À REINTEGRAÇÃO

Para chegar a um maior número de pessoas, a OIM criou
um spot sobre o Programa ARVoRe VI que passou na televisão e na rádio ao longo de vários dias. A primeira vaga foi para o ar entre os dias 9 e 13 de outubro na SIC,
RTP1 e TSF. A segunda vaga aconteceu entre 20 e 24 de
novembro na TSF e na TV Record e SIC notícias. A última
vaga teve lugar entre os dias 5 e 12 de março 2018 na
Record TV. O spot de televisão pode ser visto aqui.

ASSISTÊNCIA NO AEROPORTO A UMA FAMÍLIA NO SEU
RETORNO AO IRAQUE

A HISTÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DA LILIANE

LILIANE COM A SUA MÃE ILZA

Liliane Rodrigues, natural de Vitória, no Brasil, se mudou para Portugal
com o marido em novembro de 2016. Tudo caminhava bem até que começou a apresentar sintomas de uma rara doença degenerativa, a Patologia
de Wilson. A doença avançou rápido e em pouco tempo Liliane se tornou
totalmente dependente de cuidados médicos, perdeu peso, a habilidade
de se comunicar, e ficou muito deprimida. O marido fora deportado e Liliane ficou sozinha. Após contactar a mãe, Dona Ilza, no Brasil, a OIM providenciou todos os cuidados necessários para que Liliane pudesse retornar
por meio do Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e Reintegração
(ARVoRe) VI. Ela foi acompanhada por uma médica até a casa de sua mãe
em Vitória, onde recebeu o carinho e os cuidados da família, e pode também ficar perto da filha pequena. Liliane seguiu seu tratamento no Hospital das Clínicas do Espírito Santo. Além do apoio ao retorno, Liliane e a

família contaram com um apoio à reintegração, que foi fundamental para suprir suas necessidades básicas e de saúde.
Seis meses após seu retorno, Dona Ilza relata que sua filha, apesar de ainda muito debilitada, melhorou visivelmente.
Ela havia ganhado peso e tinha dias que conseguia se comunicar. Embora ainda tenham muitas dificuldades de saúde e
financeiras, a mãe segue otimista. Ela conta que o irmão de Liliane sofre da mesma doença e melhorou muito, por isso
crê que com a atenção da família Liliane também poderá aos poucos recuperar sua autonomia.
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