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APOIO AO RETORNO VOLUNTÁRIO E À REINTEGRAÇÃO
O PROGRAMA ARVoRe VII
O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração – ARVoRe VII tem por objetivo garantir que os migrantes
nacionais de países terceiros que necessitem e queiram regressar voluntariamente ao seu país de origem, possam fazê-lo de
forma digna e segura, e que possam ser apoiados para atingir uma reintegração sustentável, no pleno respeito dos seus direitos humanos, independentemente do seu estatuto migratório.
O Programa ARVoRe VII é implementado pela OIM - Organização Internacional para as Migrações e cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migrações e Integração e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Terá a duração de 24 meses, de janeiro
de 2019 a Dezembro de 2020.
710 inscrições

Retornos por gênero

Retornos por idade

93 Mulheres

94 Adultos

68 Homens

67 Crianças*

A OIM estabeleceu
um enquadramento dos
161 retornos
programas de apoio ao retorno voluntário e
à reintegração,
Apoio à reintegração
8 pessoas

*as crianças viajaram sempre acompanhadas*

152 pessoas regressaram ao Brasil, representando 94% dos retornos no programa em 2019.
Seguem-se pessoas nacionais da Ucrânia (4), de São Tomé e Príncipe (2), Cabo Verde (1),
Gâmbia (1) e Colômbia (1). Foram apoiadas 8 pessoas (4 mulheres e 4 homens)94noAdultos
seu processo de reintegração: 4 no Brasil, 3 na Ucrânia, e 1 na Gâmbia.
Apoio à reintegração:

Formação (3)

Negócio (3)

Saúde (2)

ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA
O retorno voluntário assistido e o apoio à reintegração são componentes indispensáveis a uma
abordagem compreensiva da gestão das migrações. Os programas de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração guiam-se pelo Enquadramento do Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração da OIM
(Framework for Assisted Voluntary Return and Reintegration). O Enquadramento define sete princípios e seis objetivos

concretos aplicados durante todo o processo de retorno voluntário e reintegração. Esses princípios e objetivos sustentam o
compromisso da OIM em facilitar uma migração ordenada, segura e responsável, e contribuir para o bem-estar socioeconómico dos migrantes, em consonância com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (metas 10.2, 10.7, 17.9 e
17.17), o Pacto Global para a Migração (objetivo 21) e o Enquadramento de Governança Migratória (MiGOF, objetivo 1).
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HISTÓRIA
RETORNO VOLUNTÁRIO E
NOVA DE
PARERIA
REINTEGRAÇÃO
APOIO PSICOSSOCIAL

NOVAS PUBLICAÇÕES

Após um ano e meio em Portugal, a Maria*, 33 anos, decidiu voltar
ao Brasil com o filho pequeno de um ano, o Caio*. Como estavam a
residir fora de Lisboa, fizeram a sua inscrição junto de uma entidade
parceira da OIM, parte da Rede de Aconselhamento e Informação do
Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração
(ARVoRe VII).
Viajaram com o Programa ARVoRe VII em agosto de 2019. A equipa
do programa foi buscá-los à estação de Santa Apolónia e prestou

assistência nos procedimentos de embarque no aeroporto de Lisboa.
Antes da viagem a Maria solicitou o apoio à reintegração previsto no
Programa ARVoRe VII, recebendo informação e aconselhamento por
parte das missões da OIM em Portugal e no Brasil.
Elaborou um plano e apresentou um orçamento no sentido de abrir
uma lanchonete de venda de sandes. Após avaliação, o seu plano foi
aprovado. A Maria beneficiou desse apoio financeiro no Brasil e está
neste momento a montar o seu negócio com abertura prevista antes
do final do ano.
“Todos nós temos sonhos, e sair
do nosso país às vezes é um sonho de muita gente, assim como
era o meu. No ano de 2017 tive a
oportunidade de ir para Portugal,
mas meu projeto não saiu como
planejado, foi quando conheci o
programa de retorno voluntário.
Desde o primeiro contato fui bem
recebida, aconselhada. Tive apoio
após o retorno com aconselhamentos, e estou para começar um
pequeno negócio em minha cidade.”
*Os nomes foram modificados

Em 2019, a OIM criou uma nova plataforma
online (returnandreintegration.iom.int) reunindo informação sobre os programas de
Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração (AVRR).
Foram também publicados dois manuais novos: o Manual de Apoio à Reintegração
(descarregar o manual aqui) no sentido de
melhorar o apoio à reintegração e contribuir
para uma reintegração sustentável.
Ainda foi publicado o Manual de Apoio a Migrantes Vulneráveis a Violência, Exploração e
Abuso (descarregar o manual aqui).
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NOVA PARCERIA DE APOIO
PSICOSSOCIAL

SESSÕES DE INFORMAÇÃO SOBRE O ARVoRe VII
Para além das habituais atividades de
aconselhamento, retorno, e apoio à
reintegração, a equipa do programa
ARVoRe VII também promoveu sessões de informação e esclarecimento
para técnicos nas várias regiões do
país, com o objetivo de esclarecer

No âmbito do programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração – ARVoRe

dúvidas e perceber melhor as necessidades locais a nível de retorno volun-

Sessão de Informação no Seixal

VII, foi criada uma parceria com a plataforma

tário.

RUMO (Associação Instante Falante), no sentido de proporcionar apoio psicossocial para

Até dezembro foram organizadas 5 sessões em conjunto com parceiros
locais, no Centro Padre Alves Correia em Lisboa, no Centro Social Paro-

migrantes inscritos no programa.

quial Vera Cruz em Aveiro, no Espaço Cidadania da Câmara Municipal do

O apoio psicossocial é um atendimento per-

Seixal, na Cáritas Diocesana de Beja e no Centro Nacional de Apoio à

sonalizado com vista à promoção da saúde
mental e bem-estar psicológico, reduzindo o

Integração de Migrantes do Porto, em que participaram ao todo 63
pessoas.

sofrimento e fortalecendo a resiliência e a

A OIM participou ainda no X Estágio de Inspetores da Carreira de Inves-

capacidade de gestão emocional, pelo uso dos

tigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras onde, entre

recursos pessoais e da comunidade em que a

outros temas, se apresentou o projeto ARVoRe VII e se falou do traba-

pessoa se insere.

lho conjunto com o SEF em matéria de retorno voluntário assistido. Par-

Neste caso o acompanhamento é feito atra-

ticiparam na sessão os 138 formandos.

vés de uma plataforma online, permitindo

Também se iniciaram os contac-

assim alcançar pessoas no país todo.

tos com as Embaixadas e Con-

A parceria iniciou em outubro de 2019 e 10

sulados, com reuniões de informação sobre o programa ARVo-

pessoas beneficiaram do apoio até dezembro.
Para mais informação sobre a RUMO clique
aqui.

Re VII no Consulado da República
Sessão de Informação em Beja

Bolivariana

da

Venezuela,

no

Consulado da Ucrânia, no Consulado da Federação da Rússia, na Embaixada do Paquistão, e na Embaixada

de Cabo Verde.
Contactos: T. +351 213 242 940; +351 915 030 860;
E. iomlisbon@iom.int; www.retornovoluntário.pt; www.facebook.com/oimportugal; Segunda a Sexta das 9h às 13h e das 14h às 18h

