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NOTA
INTRODUTÓRIA
O

Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração é considerado uma parte indispensável de uma abordagem
abrangente da gestão das migrações. De facto, a importância destes programas tem vindo a ser reconhecida
ao nível da União Europeia ao mesmo tempo que se reconhece também a necessidade de complementaridade
entre todos os atores, a vários níveis, para promover o retorno digno e seguro bem como uma reintegração sustentável no país de origem.
O Projeto ARVoRe VII – Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração, cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração
e Integração (FAMI) da UE e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), foi implementado pela Organização
Internacional para as Migrações (OIM) entre Janeiro de 2019 e Dezembro de 2020 com o objetivo de apoiar migrantes que desejavam regressar voluntariamente ao seu país de origem e contribuir para uma reintegração sustentável. Ao mesmo tempo, este projeto procurou contribuir para o compromisso de Portugal de priorizar o retorno
voluntário sobre o retorno forçado conforme estabelecido no Plano Nacional Estratégico para as Migrações.
Este relatório pretende mostrar os resultados atingidos na implementação do Projeto ARVoRe VII, procurando, de
uma forma objetiva apresentar os dados de perfil dos migrantes que regressaram ao país de origem bem como dos
beneficiários de apoio à reintegração. Partindo do princípio que a efetividade do apoio está também relacionada
com o conjunto de atividades que são promovidas, este relatório pretende mostrar também o que foi feito no que
concerne à visibilidade e disseminação, capacitação de atores e atividades complementares de apoio aos migrantes
como por exemplo o apoio psicossocial.
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1.
ENQUADRAMENTO

PROGRAMA DE APOIO AO RETORNO VOLUNTÁRIO E À REINTEGRAÇÃO | ARVORE VII – RELATÓRIO FINAL | JANEIRO 2019 - DEZEMBRO 2020

1.1 O APOIO AO RETORNO VOLUNTÁRIO E
À REINTEGRAÇÃO NA OIM E O MODELO DO
ENQUADRAMENTO DOS PROGRAMAS DE
RETORNO VOLUNTÁRIO

A

Organização Internacional para as Migrações (OIM) considera a assistência ao retorno voluntário e à reintegração
como uma componente fundamental de apoio aos migrantes, sendo uma das atividades principais levadas a cabo
pela Organização.
O Retorno Voluntário Assistido é parte integrante de uma abordagem abrangente da gestão das migrações e tem
por objetivo o retorno de uma forma digna e segura procurando promover uma reintegração sustentável no país
de origem.

Apoiar
migrantes que desejam regressar
voluntariamente aos
seus países de origem,
possam fazê-lo de forma
digna e segura, e possam ser
apoiados para atingir uma reintegração sustentável, no pleno respeito
dos seus direitos humanos, independentemente do seu estatuto migratório.

VISÃO

1. Voluntariedade do retorno
2. Uma resposta centrada no/a migrante

PRINCÍPIOS

3. Segurança
4. Sustentabilidade da reintegração
5. Confidencialidade
6. Diálogo e parcerias
7. Programa baseado em evidências

1

Os migrantes
podem tomar uma
decisão informada
e serem agentes do
seu processo de
retorno voluntário.

2

Os migrantes
chegam aos seus
países de forma
segura e digna.

3

Os retornados
são capazes
de ultrapassar
os desafios
individuais que
impactam a sua
reintegração.

4

5

As comunidades A existência de políticas
têm capacidade
e serviços públicos
para proporcionar
adequados para
um ambiente
responder a necessidades
favorável à
específicas, tanto dos
reintegração.
retornados como das
suas comunidades.

OBJETIVOS

6. As vulnerabilidades dos migrantes são tomadas em consideração ao longo do processo de retorno voluntário e de reintegração.
O Modelo de Enquadramento dos Programas de Retorno Voluntário da OIM

Tendo em consideração a diversidade de programas de retorno, com critérios de elegibilidade diferentes, recursos diferentes, contextos e políticas nacionais diferentes, a OIM desenvolveu em 2018 um enquadramento para os programas
de apoio ao retorno voluntário e à reintegração, no sentido de:
1. Reafirmar a importância do retorno voluntário para uma abordagem compreensiva e digna das migrações;
2. e estabelecer um “roteiro” na abordagem do retorno voluntário e a reintegração de forma holística.
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Visão: Apoiar migrantes que desejam regressar aos seus países de origem, para que o possam fazer
de forma digna e segura, e possam ser apoiados para atingir uma reintegração sustentável, no pleno
respeito dos seus direitos humanos, independentemente do seu estatuto migratório.

1.2 O PROGRAMA DE APOIO AO RETORNO
VOLUNTÁRIO E À REINTEGRAÇÃO NO CONTEXTO
INTERNACIONAL

A

abordagem da OIM para o retorno e reintegração encontra a sua inspiração inicial na Constituição, de 1953,
que no preâmbulo reconhece que a assistência às migrações pode ser necessária, para assegurar um fluxo
ordenado dos movimentos, e que a assistência pode ser necessária para qualquer tipo de migração, incluindo o
retorno; e, no seu Artigo 1, parágrafo 1 (d), explicita vários tipos de assistência que a Organização poderia fornecer
para o retorno voluntário.
Nos últimos anos, o retorno e a reintegração de migrantes ganhou importância política na agenda nacional e internacional dos Estados, dado ser uma parte indispensável de uma abordagem abrangente da gestão das migrações, que só
poderá ser alcançada através de esforços conjuntos e coordenados, de intervenientes estatais e não estatais, a nível
nacional e internacional.

Considerando este contexto, o apoio ao retorno voluntário e à reintegração encontra a sua base e contribui
para três mecanismos internacionais, complementares, que de uma forma geral traçam os objetivos estratégicos que podem ser considerados pelos estados tendo em vista uma gestão efetiva e abordagem abrangente
das questões migratórias.
O Quadro de Governança das Migrações (MIGOF - Migration Governance Framework) da OIM representa uma abordagem consolidada, coerente e abrangente para assegurar uma migração humana, ordenada e benéfica, tanto para os
migrantes quanto para as sociedades que os acolhem. Ao oferecer aos migrantes a possibilidade de regressar de forma
segura e digna, o Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração contribui para alcançar o Objetivo 3
do MIGOF e ao proporcionar assistência à reintegração, contribui para alcançar o Objetivo 1. Com esta abordagem
pressupõe-se que o retorno voluntário e a reintegração não devem ser considerados isoladamente de outras componentes da gestão das migrações.

Formulates policy using
evidence and “whole-of-government” approach.

3.

Engages with partners to
address migration and related
issues.

PR I

2.

J EC T I V E S

Adherence to international
standards and fulfilment of
migrants’ rights.

OB

1.

NC I P L E S

MIGOF PRINCIPLES AND OBJECTIVES

O quadro de Governança das Migrações (MIGOF - Migration Governance Framework)
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1.

Advance the socieconimic
well-being of migrants and
society.

2.

Effectively address the mobility dimenstions of crises.

3.

Ensure that migration takes
place in a safe, orderly and
dignified manner.
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Em 2015, os Estados adotaram a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, com o objetivo de erradicar a pobreza
em todas as suas formas e dimensões e promover o desenvolvimento sustentável. Os Estados comprometeram-se a atingir
a meta 10.7 para facilitar a migração e a mobilidade das pessoas, inclusive através da facilitação do retorno voluntário, sendo
este um pilar essencial na implementação de políticas migratórias planeadas e bem geridas. Por outro lado, o retorno voluntário contribui para a meta 10.2 - Promover a inclusão social, laboral, económica e política de todos, independentemente
da idade, género, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição económica ou outra, através do apoio aos retornados nas
suas atividades económicas e sociais e no processo de reintegração psicossocial nos seus países e comunidades de origem.
Através da rede de parceiros nacional, para informação e encaminhamento de migrantes, bem como das parcerias locais para
implementação do apoio à reintegração, o apoio ao retorno e à reintegração são também relevantes para a meta 17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e da sociedade civil eficazes. Além disso, ao envolver e capacitar
todas as partes interessadas e relevantes nos níveis local, regional e nacional, os programas de retorno voluntário promovem
uma compreensão mais ampla e abrangente da importância de políticas de retorno bem administradas, relacionando-as à
meta 17.9 - melhorar o apoio internacional na capacitação efetiva nos países em desenvolvimento,
para apoiar os planos nacionais de implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável,
inclusivamente através da cooperação Norte-Sul,
Sul-Sul e triangular. Tal abordagem é particularmente relevante para os países que enfrentam
desafios e / ou que têm uma capacidade limitada
para reintegrar os migrantes que retornam.

Por fim, importa considerar que o retorno e
reintegração de migrantes ganhou importância
política redobrada ao estar refletido no Pacto
Global para uma Migração Ordenada, Segura
e Regular, especificamente no objetivo 21, que
apela aos governantes, a cooperar na facilitação
de um retorno seguro e digno (…) bem como
uma reintegração sustentável.

1.3 O PROGRAMA DE APOIO AO RETORNO
VOLUNTÁRIO E À REINTEGRAÇÃO EM PORTUGAL

E

m Portugal, a OIM implementa o Programa de Retorno Voluntário desde 1997 através de um Protocolo assinado
com o Governo de Portugal que estabeleceu o primeiro projeto piloto e que foi renovado em 2001 constituindo
ainda nos dias que correm uma das bases do Programa. A partir de 2007, o Programa passou a beneficiar também de
financiamento comunitário, primeiro através das Ações Preparatórias para o Fundo Europeu de Regresso e posteriormente no âmbito do Programa-Quadro SOLID.
Mais recentemente, já no âmbito do Quadro de Financiamento Plurianual 2014-2020, a Organização implementou
os projetos ARVoRe VI (2016-2018) e ARVoRe VII, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020, ao qual reporta este
relatório. Para além do financiamento comunitário, os projetos implementados pela OIM têm sido cofinanciados pelo
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, parceiro estratégico fundamental neste domínio.
De uma forma geral, o Programa oferece apoio a migrantes em situação vulnerável, requerentes de asilo cujo pedido
tenha sido recusado ou esteja dependente de decisão final, refugiados ou pessoas sob proteção temporária, que pretendam regressar voluntariamente ao seu país de origem (ou, em casos muito excecionais, a um país terceiro onde
a sua admissão esteja garantida) e não tenham condições financeiras para o fazer. O apoio do Programa é limitado a
pessoas que não são nacionais da UE e/ou familiares de cidadãos nacionais da UE.
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2.
APOIO AO RETORNO
– PRINCIPAIS DADOS
ESTATÍSTICOS E PERFIL
DOS MIGRANTES
RETORNADOS
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E

ntre janeiro de 2019 e dezembro de 2020, inscreveram-se no Programa 1482 pessoas - das quais 710 em 2019 e
772 em 2020 - e regressaram 501 pessoas, das quais 161 em 2019 e 340 em 2020. Se ao nível das inscrições a diferença é pouca, no que diz respeito ao número de retornos registou-se um aumento considerável de 2019 para 2020
que está sobretudo relacionado com o início da implementação do projeto e consequente início dos embarques. Pese
embora, a aprovação do projeto seja retroativa a janeiro de 2019, os primeiros embarques só se registaram em junho
desse ano quando se iniciou formalmente a implementação de atividades. No mesmo período, foram cancelados e
suspensos processos correspondentes a 775 pessoas, sobretudo devido ao facto das pessoas terem regressado pelos
próprios meios ou terem desistido do pedido durante a análise do mesmo.

2.1 REDE DE INFORMAÇÃO E ACONSELHAMENTO

O

trabalho em parceria é uma das dimensões mais importantes no que concerne ao apoio ao retorno voluntário
e à reintegração. Assim, a OIM tem vindo a promover, desde 2007, a existência de uma Rede de Informação e
Aconselhamento que tira vantagem da proximidade entre migrantes e instituições, bem como do conhecimento que
estes atores têm da realidade local. Também permite ter um maior alcance no território, multiplicando os canais de
disseminação da informação ao nível local e descentralizando o aconselhamento aos migrantes.
Durante o Projeto ARVoRe VII foi formalizado este trabalho em parceria com 9 CLAIMs/ ONGs, nomeadamente a
Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura (ASSACM), a Associação de Desenvolvimento Regional
do Alto Tâmega (ADRAT), a Cáritas Diocesana de Beja, o Secretariado Diocesano das Migrações e Turismo da Diocese do Funchal, o Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS Portugal), o Centro Social Paroquial da Vera Cruz, a Câmara
Municipal de Albufeira, o Centro Comunitário São Cirilo e a Cáritas Diocesana de Lisboa. Importa também mencionar,
que esta Rede é composta por outros atores, CNAIMs, Municípios, Direções/Delegações do Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras, entre outros, que informalmente continuaram a colaborar com a OIM neste projeto durante o período
de implementação, contribuindo para informar, aconselhar e articular os pedidos com a Missão da OIM em Portugal.
O volume de pedidos de apoio encaminhados pela Rede de Informação e Aconselhamento representou durante o
período em análise cerca de 57% do total. Das 365 inscrições registadas em 2019, 266 foram iniciadas pelos parceiros
da Rede (73% do total). Em 2020, este número diminuiu consideravelmente, totalizando 159 pedidos registados por
parte das entidades parceiras (42% do total). Com efeito, o valor percentual registado em 2020 apresenta uma alteração significativa na tendência registada nos projetos anteriores em que a maior percentagem chegava dos parceiros
da rede. Esta redução do volume de pedidos de apoio encaminhados pela Rede, nomeadamente em 2020, deve-se ao
contexto e aos constrangimentos decorrentes da pandemia COVID-19. A OIM teve de encontrar uma alternativa à
inscrição presencial por forma a continuar a receber os novos pedidos, sendo que mesmo os migrantes que contactavam os parceiros locais com vista ao retorno voluntário, acabavam por fazer a inscrição diretamente com a OIM via
email, telefone e/ou Whatsapp.

2.2 NACIONALIDADE

E

ntre Junho de 2019 e Dezembro de 2020 observa-se a mesma tendência registada nos últimos anos, com os
cidadãos de nacionalidade brasileira a liderarem a tabela, com 484 retornados que correspondem a 97% do total
de cidadãos apoiados. Seguem-se 4 cidadãos nacionais da Ucrânia, 3 de São Tomé e Príncipe, 2 da China, 1 cada da
Índia, Paquistão, Gâmbia, Cabo Verde, Angola, Colômbia e Perú. Registou-se ainda 1 cidadão nacional do Chile que
regressou para o Brasil, seu país de residência habitual.

2.3 GÉNERO E IDADE

N

o que respeita ao género, tem-se vindo a verificar uma feminização no processo de retorno, acompanhando
a tendência que já se verifica em termos globais nos dados migratórios registados em Portugal. Nos últimos
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anos houve uma diminuição da representatividade do género masculino. No total, no âmbito do projeto ARVoRe VII,
regressaram 227 candidatos do género masculino (45%) e 274 (55%) do género feminino.
No que concerne à idade, registaram-se 308 adultos e 193 menores de idade, que regressaram juntamente com o
agregado familiar. A maioria dos retornados durante o período em análise estava em idade ativa. Com efeito, 58%
tinham idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos de idade desagregados da seguinte forma: 18% com idades
compreendidas entre os 18 e os 30 anos, 24% entre os 31 e os 40 anos, 13% entre os 41 e os 50 anos e 3% entre os
51 e os 60 anos. Estes dados acompanham o que tem vindo a ser a tendência no âmbito do projeto e está relacionada
com a natureza migratória, predominantemente de cariz económico dos que procuram o retorno voluntário assistido.
De realçar a percentagem de 39% correspondente a menores, na sua totalidade incluídos em agregados familiares, que
se explica pelo número considerável de famílias apoiadas.

2.4 TIPOLOGIA DOS PROCESSOS DE RETORNO

D

urante o projeto ARVoRe VII verificou-se um aumento de agregados familiares inscritos (62%) no Programa, em
alguns casos famílias numerosas e/ou monoparentais. Destes agregados, 44 eram compostos por 4, 5 ou 6 elementos. Este valor representa uma alteração substancial para outros anos onde predominava a candidatura individual.
Regressaram, durante o período em análise, 83 candidatos individuais.
Por outro lado, o crescimento no número de agregados familiares aumenta também as vulnerabilidades e a urgência
no apoio a estas situações, uma vez que na maioria dos casos existem menores envolvidos. De facto, se analisarmos a
tipologia das 133 famílias apoiadas durante este período, verificamos que 48% dos agregados eram compostos pelos
filhos/enteados e 18% pelo cônjuge/companheiro(a). Para completar esta informação, importa ainda ter em linha de
conta o estado civil dos candidatos em 2019 e 2020. 47% eram casados ou viviam em união de facto, 39% eram
solteiros, 12% estavam separados ou divorciados e somente 2% eram viúvos. Estes dados estão em linha com o perfil
que temos vindo a referir e estão relacionados, sobretudo, com uma presença significativa de agregados familiares.

2.5 SITUAÇÃO MIGRATÓRIA E TEMPO DE
PERMANÊNCIA EM PORTUGAL

N

o período em análise, 94% dos candidatos que beneficiaram do retorno voluntário estavam em situação irregular
à data da entrevista. Entre estes, 75% não possuíam qualquer tipo de visto (sobretudo cidadãos de nacionalidade
brasileira que têm isenção de visto de entrada em território nacional) e 15% teve durante a sua permanência um visto
válido que acabou por caducar. Por último, 4% dos candidatos estavam indocumentados. Somente, 6% estava em
situação regular à data da entrevista, destes 1% eram requerentes de asilo ou beneficiários de proteção.
No que diz respeito ao tempo de permanência, à semelhança do projeto anterior (2016-2018), continua a verificar-se
um maior número de pessoas a pedir apoio após uma estadia curta em Portugal, que corresponde geralmente ao ano
em que chegaram e/ou ao ano anterior à chegada. Com efeito 11% pediram apoio no mesmo ano em que chegaram
a Portugal e 53% no ano seguinte à sua chegada. As dificuldades de regularização, o desemprego ou trabalho precário
e as dificuldades de subsistência no país, associados à pouca informação à partida e às falsas expectativas, são os principais motivos para esta decisão. Durante o projeto ARVoRe VII, o tempo médio de permanência no país foi de 2 anos.
Por fim, a COVID-19 e as suas consequências económicas, principalmente para quem estava em situação irregular e
em áreas de trabalho mais afectadas pela pandemia, fez com que, em 2020, mesmo migrantes que já estavam há mais
tempo em Portugal solicitassem apoio para retornar. Considerando as implicações e o impacto da pandemia, este
grupo, embora em menor percentagem, não pode ser excluído da análise.
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2.6 NÍVEL DE ESCOLARIDADE

A

análise da distribuição dos cidadãos retornados por habilitações literárias permite-nos concluir que a grande
maioria possuía um nível de escolaridade médio: 40% dos candidatos haviam frequentado o ensino secundário e 30% o ensino básico; 10% tinham habilitações ao nível do ensino universitário e somente 2% ao nível do
ensino técnico. No que concerne à percentagem de iletrados, não chega a 1%. De referir que 16% são menores,
que ainda não estão em idade escolar ou que estando, à data da entrevista, não se encontravam a frequentar
estabelecimento de ensino.

2.7 LOCAL DE RESIDÊNCIA

À

data da entrevista, 40% dos candidatos principais retornados residiam no distrito de Lisboa, 28% no distrito de
Setúbal, 13% no distrito do Porto e 9% no distrito de Faro, destacando-se, à semelhança dos anos anteriores,
uma maior preponderância nas áreas do litoral. Seguem-se os distritos de Aveiro, Leiria e Viana do Castelo, com aproximadamente 2% cada e Braga, Santarém e Vila Real com 1% dos candidatos retornados cada.

2.8 SETOR DE ATIVIDADE

O

s principais setores de atividade em que os beneficiários do Programa trabalharam durante a permanência em
Portugal foram o da prestação de serviços (16%) e o da construção civil (6%). No entanto, importa considerar
que 40% dos candidatos adultos estavam desempregados o que representa um aumento considerável deste valor se
comparado com outros projetos. De realçar também a percentagem de menores (39%), sendo este valor fortemente
influenciado pela crescente procura de agregados familiares pelo Programa, nomeadamente durante o ano de 2020.

2.9 PRINCIPAIS DIFICULDADES SENTIDAS EM
PORTUGAL

A

grande maioria dos candidatos refere as dificuldades de regularização (24%), a par com a situação/ dificuldades
económicas sentidas em Portugal (21%), a falta de emprego (19%) e a habitação/ rendas altas para o nível
de vida no país (12%), como as principais dificuldades sentidas durante a sua permanência no país. Mais uma vez,
a análise dos dados mostra a interligação entre esta variável, o tempo de permanência em Portugal e a situação
migratória dos candidatos.

2.10 VULNERABILIDADES

N

o que concerne à vulnerabilidade, à semelhança do projeto anterior, o ARVoRE VII procurou reforçar a análise,
caso a caso, tendo por base critérios definidos e necessidades associadas. A intervenção nesta área beneficiou
também da publicação no final de 2019 do Manual da OIM para a Proteção e Assistência a Migrantes Vulneráveis à Violência, Exploração e Abuso. Este manual, aliás, serviu de base à sessão temática organizada para os técnicos da Rede de
Informação e Aconselhamento.
No último ano, foram identificados 235 casos com pelos menos uma condição de vulnerabilidade associada, 104 do
género masculino, 131 do género feminino, 134 adultos, 101 menores.
Do total de casos identificados, 47% apresentavam uma situação de vulnerabilidade relacionada com o agregado, quer
famílias alargadas quer famílias monoparentais; 20% eram casos com problemas de saúde; 12% estavam em situação
de sem abrigo; 4% foram vítimas de alguma forma de violência; 5% correspondem a grávidas; 1% idosos; e 1% foram
identificadas como presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos.
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2.11 QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO

N

o decorrer do projeto, foi partilhado um questionário com as pessoas que regressaram, com o objetivo de
perceber o grau de satisfação com a organização da viagem. Ao todo, 76 pessoas responderam ao questionário,
representando 35% dos candidatos principais retornados entre 2019 e 2020 A grande maioria das respostas (75) veio
de pessoas retornadas brasileiras e uma pessoa que regressou ao Perú.
Através destas respostas, foi possível perceber que a maioria das pessoas ouviu falar no programa ARVoRe através de
familiares e amigos, ou ao pesquisar na internet.
As respostas partilhadas também refletiram uma facilidade em entrar em contacto com o programa (98%) e uma
grande satisfação com a organização e a logística da viagem de regresso, 78% responderam que ficaram muito satisfeitos e 16% satisfeitos.
A informação e o aconselhamento dado antes da viagem também foram avaliados de forma positiva. No entanto a
informação pré-partida poderia ser mais clara em alguns casos, nomeadamente no que diz respeito à informação sobre o apoio à reintegração. Não obstante, 83% dos respondentes afirmaram que a informação foi muito clara e que
ficaram muito satisfeitos com as sessões de aconselhamento antes da viagem de regresso.
No contato diário com os migrantes, o tempo de espera foi o aspeto que suscitou avaliações menos positivas.
Não obstante, na avaliação feita, 80% dos migrantes responderam positivamente quando questionados sobre este
assunto. O tempo médio de espera no ARVoRe VII foi de 106 dias.

“Queria agradecer a
OIM por me tratar tão
bem e se preocupar
com o meu retorno”.

“Foi uma grande
ajuda que tive com a
IOM, um exemplo de
que se pode ajudar
as pessoas que precisam. Têm toda a
minha admiração.”

“Gostei muito de
toda a equipe de
Portugal, sempre
muito educados,
agradeço a
todas vocês”

“Em primeiro lugar agradeço a todos do projeto
que pode beneficiar me
esse retorno, todo o
processo bem explicado,
pessoal 100% gentil e
prestativo, obrigado.”

“Foi ótimo. Mesmo atendendo vários, fomos recebidos com muito
carinho e atenção igualmente.”

“Só gostaria de agradecer.
Todas as vezes em que
liguei na OIM, pra obter
informações, fui sempre
muito bem atendida,
com respeito, carinho e
muita atenção. Só tenho
a agradecer pelo apoio
que recebi!”

“Amei a sua organização o cuidado porque fazer uma viagem não é fácil sem ter uma confiança em quem está na frente, uma equipe organizada, que nos tranquilizou com carinho e
nos dando apoio para regressamos com segurança foi excelente muito obrigada muita grata a
vocês um grande abraço a todos e parabéns pelo trabalho de vocês pela dedicação beijos”
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31%

99

113
TOTAL

365

9
52

CNAIM´s

65

25,2%

CLAIM's

14,2%

Outras Instituições

2,5%

SEF

27,1%

OIM

27%

OIM

73%

Rede parceiros

TOTAL

223

65

382
26

92

3

17%

CNAIM´s

17%

CLAIM's

6,8%

Outras Instituições

0,8%

SEF

58,4%

OIM

58%

OIM

42%

Rede parceiros

99
TOTAL

266

159

TOTAL

159

223

266

2.1

Rede de Informação e Aconselhamento - Considerando o total de inscrições registadas, verificou-se uma alteração ao longo do projeto no papel dos
parceiros (73% do total em 2019 para 42% em 2020). Esta alteração está relacionada com o contexto pandemia e medidas colocadas em prática para
minimizar o seu impacto que durante os períodos de confinamento afetou o normal funcionamento dos serviços.

TEMPO MÉDIO DE ESPERA

PESSOAS APOIADAS

106 dias

501

REGRESSARAM ANTES DO
TEMPO MÉDIO REGISTADO

316
18
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TOTAL

TOTAL

501

274

227

45,3%

Masculino

54,7%

Feminino

REGRESSAM
AO BRASIL

97%

TOTAL

193
308

61,5%

Adultos

38,5%

Crianças

Total retornados por idade (2019/2020)

2.2

2.3

2.4

Nacionalidade, género e Idade - 97% dos migrantes regressaram para o Brasil, país de residência habitual sendo que 55% do total de
migrantes retornados eram mulheres e 45% homens. No que diz respeito à idade, a maioria eram adultos (62%).

TOTAL
8

TOTAL

133

216

83

38,43%

Individuais

61,57%

Agregados

133
TOTAL

202

418
75

2.4

31,8%

Candidatos Principais

17,9%

Conjugue/
Companheiro/a

48,3%

Filhos/Enteados

1,9%

Outros

Tipologia do processo de retorno - 62% dos candidatos principais regressaram com as suas famílias: filhos/enteados (48%), cônjuge/companheiro (18%).
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TOTAL
20
32

69

TOTAL

501

6,4%

Regular

93,6%

Irregular

57

89
266

469

2.5

11,4%

N = ano de chegada a Portugal

53,1%

N+1 = ano seguinte à chegada
a Portugal

17,8%

N+2 = dois anos após chegada
a Portugal

13,8%

Outros = 3 ou mais anos de
permanência em Portugal

4,0%

MNEP = Menores nascidos em
Portugal para os quais não se
regista data de entrada

A grande maioria dos retornados encontrava-se em situação irregular à data da inscrição (93%) tendo pedido apoio no ano de chegada ao país (11%) ou
no ano seguinte à chegada (53%).

TOTAL
1
80
9

149

14
49

TOTAL

501
199

2.6

0,2%

Analfabeto

29,7%

Ensino Básico

39,7%

Ensino Secundário

9,8%

Ensino Universitário

1,8%

Curso Técnico

2,8%

Não responde/Outra

16,0%

Nenhum1

70% dos retornados possuía um nível de escolaridade médio: 40% ao nível do ensino secundário, 30% ao nível do ensino básico.

1 - "nenhum" diz respeito a menores que não estão em idade escolar ou que estando, à
data da entrevista, não se encontravam a frequentar estabelecimento de ensino

TOTAL
3

2

27

4

1

2.7

Viana do Castelo

1,4%
Braga

0,9%
Porto

12,5%
Aveiro

1,9%
Coimbra

0,5%

3

2

86

60

1

Leiria

1,4%
Santarém

0,9%
Lisboa

39,8%
Setúbal

27,8%
Madeira

0,5%

1

1

1

1

1

Vila Real

0,5%

Bragança

0,5%
Viseu

0,5%
Guarda

0,5%

Castelo Branco

0,5%

Local de residência - 68% dos migrantes retornados residiam na Área Metropolitana de Lisboa.
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1

1

1
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Portalegre

0,5%
Évora

0,5%
Beja

0,5%
Faro

8,8%

TOTAL

216
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TOTAL
1
1

31

32 31

TOTAL

131

197

501
74
3

2.8

Agricultura

6,2%

Construção Civil

39,3%

Desempregados / sem profissão

0,6%

Indústria

14,8%

Serviços

26,1%

Estudantes

0,2%

Reformados

6,2%

Outros

6,4%

Não responde

Setor de atividade - os serviços e a agrícultura continuaram a ser os principais setores de atividade registados. De realçar o aumento da percentagem de
migrantes que referiram estar desempregados (39%) e o peso dos estudantes, fruto da preponderância dos agregados (26%).

TOTAL

11
10
12
26

23,6%

Dificuldades de regularização

21,3%

Dificuldades económicas

18,5%

Falta de emprego / Trabalho precário

12,0%

Habitação

TOTAL

5,6%

Integração / Discriminação em Portugal

216

4,6%

Saúde

5,1%

Situação familiar em Portugal

3,7%

Saudades / Desejo de regressar

2,3%

Pouca informação à Partida

3,2%

Outra / Não responde

857

51

46
40

2.9

0,2%

Principais dificuldades - 76% dos migrantes retornados referiram dificuldades ao nível da regularização (24%), económicas (21%), desemprego (19%) e de
acesso a habitação ou habitação precária (12%).

13

2

80%

Sim

17%

Não

3%

Outro / Não respondeu

61

2.11

Satisfação com o Programa - 80% dos migrantes referiram que o seu processo de retorno demorou um tempo adequado. 98% mostraram-se muito
satisfeitos ou satisfeitos com a organização e logística da viagem.
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O

retorno voluntário é seguido por um processo de re-inclusão ou re-incorporação dos migrantes nas suas sociedades de retorno. Este processo costuma ser referido como o processo de “reintegração”.

Nos últimos 40 anos de implementação de projetos de retorno voluntário por todo o mundo, a OIM tem vindo a
observar que a assistência à reintegração é um fator chave para minimizar a vulnerabilidade dos migrantes no seu
regresso, proteger os seus direitos e apoiá-los a reiniciar as suas vidas nas suas comunidades de retorno. Por isso, a
OIM acredita que as noções de retorno e de reintegração estão interligadas com a questão da sustentabilidade. A OIM
considera que para poder atingir uma reintegração que seja sustentável é necessário adotar uma abordagem integrada
da reintegração, tendo em conta os fatores que podem afetar o processo nas dimensões económicas, sociais e psicossociais, e trabalhar com intervenções a nível individual, comunitário e estrutural. Neste sentido, a OIM adotou em
20171 uma abordagem integrada da reintegração, definindo a reintegração sustentável da seguinte forma:

“Quando os retornados atingem níveis de autossuficiência económica, estabilidade social nas suas
comunidades e bem-estar psicossocial que lhes permita lidar com variáveis de (re)migração. Quando a
reintegração sustentável é alcançada, os migrantes retornados são capazes de tomar decisões migratórias por escolha, e não como uma necessidade”. (OIM, 2017).

O programa ARVoRe VII procurou contribuir para esta definição com um subsídio de reintegração (no valor máximo
2000 EUR) dado a nível individual, consoante as necessidades, os fatores de vulnerabilidade, e a disponibilidade do
orçamento para esta verba do programa. O subsídio de apoio à reintegração permitiu investir em atividades geradoras
de rendimento, formações profissionais que possam facilitar o acesso ao mercado de trabalho, despesas de saúde,
despesas de educação, ou bens de primeira necessidade.
A OIM no país de origem acompanhou cada pessoa no seu processo de reintegração por 6 meses, trabalhando para
contribuir para a dimensão social da reintegração sustentável, dando informação e aconselhamento aos retornados e
referindo a serviços locais sempre que necessário.

€
2.000€ (MAX.)
TRANSFERIDOS
EM 2 PARCELAS

ACOMPANHAMENTO
NOS 6 MESES PÓSCHEGADA

POSSIBILIDADE DE
ENCAMINHAMENTO PARA
APOIO PSICOSSOCIAL NO BRASIL

No Brasil, o programa ARVoRe VII incluiu parcerias com 7 organizações locais no sentido de proporcionar um acompanhamento mais próximo ao longo dos 6 meses. Houve ainda uma parceria com o Instituto Gregório Baremblitt,
permitindo referir migrantes retornados para apoio psicossocial após a sua chegada.

1

The International Organization for Migration (2017), “Towards an Integrated Approach to Reintegration in the context of return”, Geneva, Switzerland.
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ESQUEMA DO FUNCIONAMENTO DO APOIO À REINTEGRAÇÃO

EM PORTUGAL
1

2
No momento da inscrição no programa
ARVoRe VII, o/a técnico/a de aconselhamento na OIM Portugal, ou de uma organização parceira, aborda a questão do processo de reintegração no país de origem
com o/a candidato/a e informa-o/a sobre
a possibilidade de apoio após o regresso,
as condições do apoio e os procedimentos.
Os/as candidatos/as também podem solicitar informação sobre o seu país de origem
desde a sua inscrição no programa, para
que possam tomar uma decisão informada
sobre o seu retorno. Nesses casos, a OIM
Portugal articula com a OIM no país de
origem para tentar responder a quaisquer
dúvidas que os/as candidatos/as possam ter.

Após a marcação da viagem de retorno,
aborda-se novamente a questão do processo de reintegração e os/as candidatas
interessados/as no apoio podem apresentar o seu interesse. O/a técnico/a da OIM
Portugal reúne-se com a pessoa e é preparado um plano individual de reintegração, detalhando o plano do uso do subsídio e incluindo uma análise dos fatores de
vulnerabilidade.

3
Devido à limitação do orçamento disponível
para este apoio, cada plano de reintegração
é avaliado individualmente pela OIM Portugal antes da viagem e, caso o plano seja
aprovado, a decisão é comunicada à pessoa
antes do seu regresso. Os contactos da OIM
no país de origem são partilhados para que
a pessoa possa fazer o contacto à chegada.
Nos casos de grande vulnerabilidade, e consoante a disponibilidade da OIM no país de
origem, a OIM Portugal pode organizar com
a OIM no país de origem para que haja assistência à chegada no aeroporto.

NO PAÍS DE ORIGEM
4
Após o regresso, a pessoa entra em contacto com o ponto focal da OIM no país
de origem para confirmar a sua chegada e
confirmar o seu plano individual de reintegração. A OIM encaminha então o caso
para acompanhamento de uma organização local caso aplicável.

5

6
O processo de reintegração é acompanhado pela OIM, ou um parceiro local no país
de origem, por 6 meses. São aplicados dois
questionários de monitorização durante
esse período, com o intuito de medir a satisfação com o apoio recebido e a sustentabilidade do processo de reintegração.

É transferida a primeira metade do subsídio pela OIM no país de origem. Todas
as faturas/recibos que comprovem o uso
da primeira parcela devem ser apresentados pelo/a candidato/a à OIM antes de ser
transferida segunda parcela.
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3.1 PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS DO APOIO À
REINTEGRAÇÃO NO ARVORE VII
Ao todo no programa ARVoRe VII, foram acompanhados 44 casos correspondentes a 59 beneficiários, que
foram apoiadas no seu processo de reintegração em 7 países: 52 no Brasil (86% dos casos), 1 na China, 1 na
Gâmbia, 1 no Perú e 1 no Paquistão, 1 em São Tomé e Príncipe e 2 na Ucrânia.
Foram apoiados ao todo com subsídio de apoio à reintegração 34 mulheres e 25 homens, 51 adultos e 8 crianças, distribuídos em 14 processos individuais e 30 casais / famílias.
Devido às limitações do orçamento para este apoio, foi dada prioridade a casos de maior vulnerabilidade. No caso
do apoio no Brasil, também se teve em atenção os pedidos feitos nos Estados Federais com presença de uma organização local parceira do programa ARVoRe VII.
Para cada caso foram identificados um, ou mais, fatores de risco afetando a vulnerabilidade da pessoa ou do agregado. O principal fator de risco identificado foi a tipologia do agregado, no que diz respeito a famílias com muitas
crianças, ou em casos de famílias monoparentais. Seguiram-se fatores de risco relacionados com saúde física e
fatores de risco psicossociais.
FATORES DE VULNERABILIDADE
FATORES DE VULNERABILIDADE IDENTIFICADOS
Tipologia agregado

27

Vítima de violência, abuso ou exploração

5

Em situação de sem abrigo

4

Requerentes de asilo

2

Saúde

10

Saúde - Psicossocial

7

Gravidez

1

Orientação sexual e risco potencial de discriminação no país de origem

2

3.2 TIPOLOGIA DO PLANO INDIVIDUAL DE
REINTEGRAÇÃO (PIR)
Os planos individuais de reintegração aprovados incluíram despesas de saúde, planos de formações profissionais, de
abertura de pequenos negócios, despesas de educação, atividades agrícolas, e despesas com bens de primeira necessidade. A maioria das despesas incluídas nos planos cobriram investimentos em pequenos negócios. Seguiram-se
despesas para cobrir bens de primeira necessidade, cursos e formações profissionais, despesas de saúde, despesas
com educação, e 1 investimento na exploração agrícola.
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3.3 GUIA PRÁTICO PARA A
ABERTURA DE UM NEGÓCIO NO
BRASIL
Para as pessoas que beneficiaram do apoio à reintegração no Brasil com o
plano de investir num pequeno negócio, foi-lhes distribuído um guia prático
para a abertura de um negócio no Brasil.
Este guia prático reproduziu a informação preparada sob os cuidados da
OIM de Itália (2013) e adaptou o documento ao caso específico do Brasil,
graças ao apoio da missão da OIM no Brasil e da cooperação com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

O guia também ficou disponível para download no website do programa.

3.4 PARCERIAS NO APOIO À REINTEGRAÇÃO NO
BRASIL
No caso do Brasil, devido à dimensão territorial do país, e sendo o destino principal de retorno nos programas ARVoRe
consecutivos, procurou-se desenvolver este acompanhamento e torná-lo mais próximo de quem regressa, complementando o acompanhamento da OIM Brasil. Em março de 2020 foram assinadas parcerias com 7 organizações não governamentais, ativas em 9 Estados Federais, no sentido de poder proporcionar um apoio e acompanhamento mais próximo
no processo de reintegração dos migrantes retornados. Este acompanhamento e trabalho de aconselhamento permitiu,
por exemplo, a articulação e o encaminhamento para serviços locais, e a inscrição em programas de proteção social.
Este trabalho em colaboração com atores locais seguiu uma lógica de parcerias iniciada nos programas anteriores do
ARVoRe. Duas destas sete organizações representaram novas parcerias, nomeadamente a Cáritas Regional no estado
do Espírito Santo e no estado do Paraná.
Além da disponibilidade e do aconselhamento prestado por estas organizações locais, também desempenharam um
papel importante no encaminhamento das/dos beneficiárias/os para serviços locais. Houve uma média de 3 encaminhamentos feitos para serviços públicos e organizações locais (infografia) para cada caso acompanhado. Os principais atores
para os quais houve encaminhamentos foram serviços de assistência social, apoio psicossocial, apoio com a matrícula
escolar das crianças, apoio a pequenas empresas, centro de empregos, centros de formação profissional, entre outros.
ENTIDADES

Nº DE ENCAMINHAMENTOS

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

9

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

10

Sistema Único de Saúde (SUS)

8

Secretaria de Ensino, Núcleo de Apoio Pedagógico e matrícula escolas

6

Sistema Nacional de Empregos (SINE)

3

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)

3

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (SEDESDIM)

2

Conselho Tutelar

2

Fundações e outras organizações

2

Centros de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência

1

Educação para Jovens e Adulto (EJA)

1
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“Não poderíamos imaginar que essa nova experiência se apresentasse tão importante. Fazer o
acompanhamento das pessoas que retornam ao Brasil e perceber nelas uma grande esperança e
várias expectativas com o apoio da OIM é, sem dúvida, um bom desafio.
Ao princípio elas demonstram não acreditar no apoio que recebem, ficam cheias de dúvidas,
mas aos poucos com o diálogo sincero os corações vão se acalmando. Nos parece que guardam
um certo receio de voltar ao princípio e ter que construir tudo de novo. Não deve ser fácil. Mas,
quando esse apoio se concretiza em um novo empreendimento, essas pessoas demonstram um
desejo grande de provar, para si mesmas, que são capazes, que tem muita força para superar as
dificuldades e fazer desse apoio uma grande vitória. Isso para a Cáritas é muito gratificante. Resgatar a auto-estima e se fazer pessoa nova. É assim que vejo cada pessoa que acompanhamos”.
Rafael Aquiles Coffler, Secretário Executivo — Cáritas Brasileira Regional Espírito Santo

3.5 PARCERIA NO BRASIL PARA APOIO PSICOSSOCIAL
Dando resposta a uma necessidade identificada nos projetos anteriores também manifestada pelos parceiros da Rede
de Apoio à Reintegração, foi celebrada em maio de 2020 uma parceria com o Instituto Gregório Baremblitt (Engenho Consultoria em Desenvolvimento Organizacional e Social LTDA)2 para apoio psicossocial no Brasil. Esta nova
parceria permitiu prestar apoio psicossocial a 6 beneficiários do apoio à reintegração em 4 estados do Brasil (Minas de
Gerais, São Paulo, Rondônia e Santa Catarina). Foram apoiadas 5 mulheres (incluindo uma criança) e 1 homem por 6
meses, com 4 sessões individuais mensais. Foram realizadas no total 120 sessões contemplando os 6 beneficiários/as.
Devido à pandemia de COVID-19, o apoio foi dado à distância, por telefone ou por internet. A modalidade online foi
uma vantagem importante no contexto de pandemia. Contudo, esta modalidade tornou-se menos prática quando a
qualidade da internet deixa a desejar, ou para quem tem um acesso limitado à internet, e quem tem pouca privacidade
em casa. Consoante as necessidades, em alguns casos houve possibilidade de atendimento presencial, com as devidas
precauções de segurança. Apenas duas sessões ocorreram desta forma.

“A aposta da OIM no acompanhamento psicossocial do brasileiro retornado tem sido de uma
importância para sua reintegração local, com o foco na promoção da sua saúde e bem estar a
partir do cuidado da sua saúde mental. Este apoio tem sido um importante lugar de acolhimento, onde são trabalhados os seus processos de subjetivação decorrente das frustrações e angústias gerados por conta de um projeto migratório interrompido e o início de um novo projeto
migratório onde todas as suas redes de apoio e laços sociais passam por uma reconfiguração”.
Henrique Galhano - Balieiro, coordenador de projetos no Instituto Gregório Baremblitt

De uma maneira geral, as pessoas apoiadas que responderam ao questionário de satisfação ficaram muito satisfeitos
com o apoio prestado e com a intervenção dos profissionais do Instituto. 75% referiram sentir que a intervenção teve
um impacto muito positivo e 25% que o impacto foi positivo. Todos eles reconheceram a importância e necessidade
de se manter este tipo de apoio referindo que recomendariam o apoio a outro candidato do programa.
2

O trabalho do Instituto Gregório Baremblitt baseia-se nos princípios teóricos e metodológicos do esquizodrama e da esquizoanálise. A organização tem uma grande capilaridade territorial,
contando com 671 psicólogos afiliados em 26 estados federais do Brasil.
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Alguns dos comentários partilhados no questionário:

“Sim, é muito especial esse atendimento
psicológico pois ajuda a se realocar novamente no país e a trabalhar no dia com
os problemas pessoais”.

“Aprendi muito e alisar com meu distúrbio
alimentar, e aprender a viver novamente
no meu país, como cada situação deveria
ser encarada".

3.6 MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO DE
REINTEGRAÇÃO
O acompanhamento das/os beneficiárias/os do apoio à reintegração incluiu um procedimento de monitorização do processo de reintegração. Adaptando a metodologia de monitorização e avaliação da reintegração desenvolvida pela OIM3,
foram aplicados dois questionários de monitorização ao longo dos seis meses de acompanhamento:

REGRESSO AO
PAÍS DE ORIGEM
E 1º CONTACTO
COM A OIM E/OU
PARCEIRO LOCAL

APÓS 3
MESES

APÓS 6
MESES

Questionário de
monitorização
do apoio à
reintegração

Questionário de
satisfação e de
sustentabilidade
da reinetgração

FIM DO
ACOMPANHAMENTO
APÓS 6 MESES

Das 59 pessoas que beneficiaram diretamente do apoio à reintegração, 36 (61%) finalizaram o seu processo de monitorização (representando 31 casos acompanhados), respondendo aos dois questionários de avaliação (38 responderam só ao primeiro questionário, sendo que o contacto foi perdido com duas pessoas que não chegaram a responder
ao segundo questionário).
Destes 36 inquiridos, 15 eram homens e 21 mulheres (os questionários só foram aplicados com os adultos). 32 responderam aos questionários no Brasil, 2 na Ucrânia, 1 no Perú e 1 no Paquistão. Os questionários foram aplicados
pelas missões da OIM nos países de origem ou, no caso do Brasil, por organizações parceiras locais.
O primeiro momento de recolha de informação foi aplicado o questionário Monitorização do Apoio à Reintegração
(“Reintegration Programme Monitoring Survey”), com o objetivo de refletir a implementação do plano de reintegração
após três meses e perceber o grau de satisfação dos migrantes retornados com a sua situação. A maioria dos inquiridos
mostrou-se satisfeita/o ou muito satisfeita/o com a sua situação após três meses (68%). Das 4 pessoas insatisfeitas
com a sua situação (3 mulheres, 1 homem; 2 no Brasil, 2 na Ucrânia), mencionou-se dificuldades na adaptação devido à pandemia e arrependimentos com a decisão do regresso. No Brasil, os parceiros locais acrescentaram algumas
observações ilustrativas:
3

The International Organization for Migration (2019), “Reintegration Handbook, Practical guidance on the design implementation and monitoring of reintegration assistance”;
https://publications.iom.int/books/reintegration-handbook-practical-guidance-design-implementation-and-monitoring-reintegration
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“[A beneficiária] Relata que já estava se
adaptando com a vida de vida em Portugal e acredita que quando sua situação estava melhorando, o seu marido insistiu em
voltar por não ter conseguido se adaptar.
A partir de então os dois têm se sentido
arrependidos pelo fato de terem voltado
para o Brasil. Comenta ainda que após 8
dias de ter regressado de Portugal chegou
um e-mail para a realização de entrevista
de residência, o que causou ainda mais
arrependimento por ter perdido todo o
processo de regularização iniciado”.

“[A beneficiária] Diz ela que foi ótimo
durante as primeiras semanas, mas que
o fluxo de clientes diminuiu muito logo
após – muito por conta da pandemia”.
(Cáritas Regional Espírito Santo)

(Instituto DH, Minas Gerais)

Já o segundo momento de recolha de informação juntou os questionários de “Satisfação do Apoio à Reintegração” e
de “Sustentabilidade da Reintegração” (“Reintegration Programme Satisfaction Survey” e “Reintegration Sustainability
Survey”), aplicados seis meses após o regresso, numa tentativa de avaliar a sustentabilidade do processo de reintegração nas dimensões económicas, sociais e psicossociais:

A dimensão económica
da reintegração cobre
aspetos da reintegração
que contribuem para a
autossuficiência económica. Inclui a capacidade de
pedir dinheiro emprestado,
a relação entre a dívida
e as despesas, a necessidade de racionamento de
alimentos, a adequação
do emprego, etc.

A dimensão social reflete
o alcance de estabilidade
social dentro da comunidade, incluindo o acesso
a serviços relacionados a
habitação, à educação, à
justiça, à saúde e outros
serviços de infraestrutura
pública.

A dimensão psicossocial
engloba os elementos
emocionais, mentais e psicológicos da reintegração.
As necessidades relacionadas com o “psicológico”
- como a necessidade
de terapia devido a um
problema de saúde mental
- são apenas uma das
componentes da dimensão
psicossocial mais ampla.

Esta avaliação permitiu gerar uma pontuação entre 0 e 1 para cada dimensão, assim como um resultado composto
das 3 dimensões.
Comparando os resultados por país, a média dos resultados na dimensão económica foi mais elevada no Paquistão
e no Brasil, já na Ucrânia este resultado ficou abaixo dos 0.5. Ao contrário, a média da dimensão social foi mais alta
no Perú e na Ucrânia. A dimensão psicossocial foi a dimensão com maior média de pontuação em todos os países
representados menos no Perú. A média composta das pontuações ficou acima dos 0.5 pontos para cada país.
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PAÍS DE RETORNO

DIMENSÃO
ECONÓMICA (MÉDIA)

DIMENSÃO SOCIAL
(MÉDIA)

DIMENSÃO
PSICOSSOCIAL (MÉDIA)

PONTUAÇÃO
COMPOSTA (MÉDIA)

Brasil

0,6296

0,6075

0,7482

0,6697

Paquistão

0,77

0,5633

0,875

0,7717

Perú

0,535

0,7133

0,6675

0,6642

Ucrânia

0,3525

0,65625

0,6725

0,575

Total

0,6155

0,6119

0,7453

0,6671

Comparando os resultados pelo género dos inquiridos, foi possível observar uma pontuação composta mais baixa
para as pessoas de género feminino (0.648) do que as pessoas de género masculino (0.693). A pontuação feminina
foi inferior à pontuação masculina nas dimensões económicas (0.599 e 0.638 respetivamente) e psicossociais (0.706
e 0.799 respetivamente), contudo a média da pontuação na dimensão social (0.616) ultrapassou ligeiramente a média
masculina (0.605).
Entre os casos em que foi possível proceder à monitorização completa, 21 casos conseguiram implementar o seu plano de reintegração, 9 conseguiram fazê-lo parcialmente e 3 casos não conseguiram implementar o seu Plano Individual
de Reintegração. Em 11 casos não foi possível concluir o processo de monitorização.
A pandemia de COVID-19 foi o principal desafio levantado pelos parceiros locais no Brasil nas suas análises finais do
acompanhamento de casos (após 6 meses). A pandemia no contexto brasileiro teve um impacto nos planos de abertura
de negócio dos migrantes retornados, no acesso à escola para as crianças, no acesso à saúde e na suspensão de vários
serviços locais. Em alguns casos a doença afetou diretamente os migrantes retornados e/ou membros da sua família.

“A pandemia da COVID-19 prejudicou
bastante, pois alguns setores de apoio a
empreendimentos não estavam funcionando, como o SEBRAE [Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas]
e a Prefeitura.”

“A maior dificuldade inicial foi a falta dos
produtos que queria trabalhar de forma
mais volumosa pois as indústrias não estavam com produção suficiente devido a situação da pandemia, mas no mês seguinte já
melhorou o volume dos estoques”.

(Cáritas Espírito Santo)

(Projeto Resgate, Goiás)

“O processo de monitoramento da beneficiária, se deu em plena pandemia, de isolamento e
distanciamento social, condição esta, que inviabilizou a realização das visitas in loco, dentro da
proposta apresentada pelo projeto. Nesse sentido, o monitoramento se deu por meio de contatos
cotidianos pelo telefone e redes sociais, no sentido de manter um canal aberto de diálogo, reflexões, orientações e, mesmo, de escuta das angústias, trazidas pelo isolamento social”.
(Instituto DH, Minas Gerais)
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“Esse recomeço foi bem difícil para eles, porque chegaram de volta ao seu país, em meio a
uma crise de pandemia e dificuldades econômica que o país está atravessando, eles acreditaram que esse recomeço seria mais fácil, mas enfrentaram diversas dificuldades, tais como:
ter que ficar em quarentena, morando de favor na casa da sogra, com um grupo familiar
grande de 5 pessoas, a dificuldade em iniciar o projeto do negócio de venda de lanches e
mesmo de conseguir um trabalho e não ter uma renda fixa mensal que pudesse prover o
sustento da família”.
(ASBRAD, São Paulo)

A segunda categoria de dificuldades mais citadas foram os casos em que os migrantes retornados enfrentaram situações de família difíceis à chegada (como atravessar um período de luto, ou ter de cuidar de familiares em situação
de vulnerabilidade). O acesso a uma habitação digna foi também regularmente mencionado como uma dificuldade
importante, assim como a questão do desemprego devido à crise económica. Seguiram-se dificuldades na gestão e
implementação do negócio, situações de saúde complexas, dificuldades administrativas, dificuldades ligadas ao aumento dos preços da matéria-prima, e dificuldades de comunicação.

“Devido a ansiedade exacerbada demonstrada pela beneficiária, os contatos,
durante os primeiros meses de acompanhamento, foram constantes. Este apoio
foi determinante para tranquilizá-la e
trabalhar o seu processo de reintegração”.

“A beneficiária teve um forte impacto psicossocial na chegada, teve que enfrentar o
estado da saúde precário do pai ademais
da pressão da família pela decisão do retorno e devido a sua condição econômica
mora na casa da mãe”.

(Instituto DH, Minas Gerais)

(SPM-NE, Paraíba)

“Uma das dificuldades foi a moradia, uma
vez que estavam morando junto com a
família da filha em um pequeno apartamento. Outra dificuldade foi de empreender sem um conhecimento de gestão”.
(Cáritas Regional Espírito Santo)
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PRINCIPAIS DIFICULDADES LEVANTADAS PELOS
PARCEIROS LOCAIS NO BRASIL NA ANÁLISE DO
PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO
Pandemia

21

Situação familiar

9

Saúde

8

Desemprego

7

Habitação

6

Dificuldades na implementação do negócio

6

Dificuldades administrativas

5

Aumento do preço das matérias primas

1

Mobilidade

1

Dificuldades de comunicação

1

“Aqui foram bem acolhidos pela família
da sogra da beneficiária, atualmente
residem na casa da sogra, não pagam
aluguel, a situação de moradia não é
a mais confortável no momento, mas
não pagar aluguel nesse momento de
crise, dá um folego financeiro para que
a família tenha tempo para se estabilizar melhor financeiramente e com isso
puderem concluir seus projetos”.
(ASBRAD, São Paulo)

Apesar das dificuldades acrescidas em 2020 pelo cenário
de crise pandémica, foi possível ainda assim destacar alguns fatores que favoreceram a resiliência. O maior fator
positivo mencionado foi o apoio de familiares à chegada
(com habitação por exemplo ou outras necessidades à
chegada). Este fator também foi analisado como algo positivo quando o regresso permitiu a pessoa retornada
apoiar um familiar doente ou mais vulnerável. É importante ressaltar que o apoio familiar é um fator ambivalente, pois em alguns casos o apoio é temporário e o facto
de poder contar com apoio familiar à chegada também
foi identificado como uma causa de constrangimento.

O sucesso na implementação dos planos de reintegração foi reportado como um fator positivo, assim como
a determinação demonstrada pelas pessoas retornadas
apesar das dificuldades enfrentadas.

“Como fator positivo destaco a confiança
em si mesma. No início do processo, a
benefiária duvidava que fosse conseguir
ser aprovada para o ingresso na faculdade,
e quando foi aprovada, duvidava se conseguiria dar conta de aprender, das atividades, dos desafios do estudo semi presencial, tendo em vista a necessidade de
habilidade com a informática. À medida
em que foi se superando, foi conquistando
confiança em si mesma e agora consegue
avaliar que tem mais segurança para buscar oportunidades de trabalho, ainda não
está trabalhando como professora, tendo
em vista que ainda estar em formação,
mas ser graduanda muda o status do
próprio currículo. Ingressou no processo
para a Habilitação de Motorista, o que
também ampliou suas possibilidades de
inserção no mundo do trabalho”.

FATORES POSITIVOS LEVANTADOS PELOS PARCEIROS
LOCAIS NO BRASIL NA ANÁLISE DO PROCESSO DE
REINTEGRAÇÃO
Apoio familiar e amigos

14

Abertura do negócio apesar das dificuldades

11

Entusiasmo e determinação

10

Habitação

6

Emprego

6

Acesso a cuidados de saúde

5

Crianças estão matriculadas na escola

4

Mobilidade (carro/carta de habilitação)

4

Auto confiança

3

Apoio de serviços públicos (ex: auxílio emergêncial, SUS, etc.)

3

Estudos/cursos profissionais

3

Acontecimentos importantes (nascimento e casamento)

2

Estar bem capacitado para o negócio que escolheu

1

Possibilidade de utilizar parte do subsídio para bens de 1ª
necessidade

1

Ter regressado para uma cidade mais pequena e mais segura

1

(Cáritas Regional Paraná)
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MULHERES

34

HOMENS

ADULTOS

25

51

CRIANÇAS

8

ALGUNS EXEMPLOS DE INVESTIMENTOS FEITOS COM O SUBSÍDIO DE APOIO À REINTEGRAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROGRAMA ARVORE VII:

O sr. Luiz e o seu negócio
de venda de pastéis
Tradicionais

AGRICULTURA

1

O negócio de venda de
doces da sra. K.

BENS DE PRIMEIRA
NECESSIDADE

17

O trabalho de
marcenaria do sr. A.

DESPESAS DE
EDUCAÇÃO

3

DESPESAS COM
FORMAÇÃO

15

O Sr. Wender e o seu
negócio de distribuição de
materiais para ferragista

NEGÓCIOS

32

O negócio da sra. A.
DESPESAS
DE SAÚDE

12

34
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PARCEIROS E ESTADOS FEDERAIS
7 casos

2.4

6 casos

Instituto DH (Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania) no
estado de Minas Gerais
ASBRAD (Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude) em São Paulo

3 casos

Projeto Resgate em Goiás

4 casos

SEFRAS (Associação Franciscana de Solidariedade) no Rio de Janeiro

3 casos
4 casos

SPM-NE (Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste) em Pernambuco, Paraíba e no Rio
Grande do Norte
Cáritas Regional no Espírito Santo

2 casos

Cáritas Regional no Paraná

Parcerias no Brasil - No âmbito do Projeto ARVoRe VII foram celebradas parcerias com 7 organizações não governamentais, ativas em 9 estados federais, no sentido de poder proporcionar um apoio e acompanhamento mais próximo no processo de reintegração dos migrantes retornados.

PERFIL DOS CASOS ACOMPANHADOS POR PARCEIROS LOCAIS NO BRASIL

PROCESSOS

BENEFICIÁRIOS

29

41

MULHERES E
MENINAS

HOMENS E
MENINOS

23

18

ADULTOS

CRIANÇAS

34

7

PERFIL BENEFICIÁRIOS

MULHERES

HOMENS

5

3.6

1

ADULTOS

CRIANÇAS

5

SESSÕES INDIVIDUAIS MENSAIS

1

4

Monitorização do processo de reintegração - ao longo do projeto a Organização e os seus parceiros procuraram avaliar a sustentabilidade do
processo de reintegração nas dimensões económicas, sociais e psicossociais. Assim, seis meses após o regresso, em conjunto com o questionário de
"satisfação do apoio à reintegração" aplicou-se o questionário de "sustentabilidade da reintegração (“Reintegration Programme Satisfaction Survey” e
“Reintegration Sustainability Survey”). Os gráficos seguintes mostram os dados recolhidos nas diferentes dimensões.

DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO
1,0000

Dimensão económica (média)

Dimensão psicossocial (média)

Dimensão social (média)

Pontuação composta (média)

0,8000

0,6000

0,0000
Brasil

Paquistão

Perú
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Ucrânia

0,575

0,6725

0,65625

0,3525

0,6642

0,6675

0,7133

0,535

0,7717

0,875

0,5633

0,77

0,6697

0,7482

0,6075

0,2000

0,6296

0,4000
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MÉDIA DAS PONTUAÇÕES - MULHERES

MÉDIA DAS PONTUAÇÕES - HOMENS

Dimensão
psicossocial

0,706

Dimensão
psicossocial

0,799

Dimensão
social

0,616

Dimensão
social

0,605

Dimensão
económica

0,599

Dimensão
económica

0,638

Pontuação
composta

0,648

Pontuação
composta

0,693

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

COMPARAÇÃO POR GÉNERO

0,706

Dimensão
psicossocial

0,799

0,616

Dimensão
social

0,605

0,599

Dimensão
económica

0,638

0,648

Pontuação
composta

0,693
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Média das pontuações - Mulheres
Média das pontuações - Homens

As pontuações foram mais elevadas em todas as dimensões nos casos acompanhados por parceiros locais, comparando com os casos acompanhados pelas missões da OIM.
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ACOMPANHAMENTO POR PARCEIROS
LOCAIS (MÉDIA DAS PONTUAÇÕES)

ACOMPANHAMENTO PELA OIM (MÉDIA
DAS PONTUAÇÕES)

Dimensão
psicossocial

0,7527

Dimensão
psicossocial

0,6995

Dimensão
social

0,6153

Dimensão
social

0,5908

Dimensão
económica

0,6294

Dimensão
económica

0,5295

Pontuação
composta

0,6706

Pontuação
composta

0,6457

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0

0,2

0,4

0,6

0,8

COMPARAÇÃO PELO ACOMPANHAMENTO NO PAÍS DE ORIGEM

0,6995

Dimensão
psicossocial

0,7527

0,5908

Dimensão
social

0,6153

0,5295

Dimensão
económica

0,6294

0,6457

Pontuação
composta

0,6706
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Média das pontuações - Acompanhamento pela OIM
Média das pontuações - Acompanhamento por parceiros locais

No que diz respeito à satisfação com o apoio recebido, 83% mostraram-se muito satisfeitos com o apoio à
reintegração recebido.

37

PROGRAMA DE APOIO AO RETORNO VOLUNTÁRIO E À REINTEGRAÇÃO | ARVORE VII – RELATÓRIO FINAL | JANEIRO 2019 - DEZEMBRO 2020

GRAU DE SATISFAÇÃO COM O APOIO À REINTEGRAÇÃO

0

2

1

3

Muito satisfeito/a
Satisfeito/a
Ok
Insatisfeito/a
Muito insatisfeito/a

30

“Eu gostaria por meio desta mensagem agradecer a toda equipe da OIM [e CNAIM
Porto] por toda a ajuda e apoio dispensado, desde as meninas em Portugal, que nos
ajudaram e acompanharam durante todo nosso processo. Mónica, Sónia, Patrícia:
vocês foram maravilhosas. Todo nosso processo foi feito com muito carinho. Obrigada
por tudo, que Deus continue abençoando vocês.
Nós fomos a Portugal em busca de uma vida melhor para nossos filhos mas, infelizmente, lá não era o lugar que Deus escolheu para nós. Passamos por momentos difíceis
e desafiadores, mas tudo nesta vida é aprendizado. Voltamos em segurança e muito
bem assistidos e, graças a toda a ajuda recebida, pudemos recomeçar. Chegando aqui,
Deus nos presenteou com Ane [ASBRAD], que cuidou de nós como um anjo. Apesar de
estar vivendo suas lutas, lutou as nossas também e sou muito grata.
Nós recebemos toda estrutura para recomeçar e isto nunca vou esquecer. Obrigada a
todos os funcionários e também à Mariana, psicóloga [Instituto Gregório Garemblitt]
que está ajudando minha [filha] Nicole.
Gratidão e espero que este projeto nunca morra, pois sem ele nunca teria conseguido”.
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FOI POSSÍVEL IMPLEMENTAR O PIR?

Sim

9
21

11

Não foi possível
monitorizar
Parcialmente

Não

3

Entre os casos em que foi possível proceder à monitorização completa, 21 casos conseguiram implementar o seu
plano de reintegração, 9 conseguiram fazê-lo parcialmente e 3 casos não conseguiram implementar o seu Plano
Individual de Reintegração. Em 11 casos não foi possível concluir o processo de monitorização.
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4.
APOIO PSICOSSOCIAL
PRÉ-PARTIDA
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O apoio psicossocial é um atendimento personalizado com vista à promoção da saúde mental e bem-estar psicológico,
reduzindo o sofrimento e fortalecendo a resiliência e a capacidade de gestão emocional, pelo uso dos recursos pessoais
e da comunidade em que a pessoa se insere.
No decorrer dos projetos implementados anteriormente, identificou-se a necessidade de poder incluir este apoio nos
serviços prestados. No âmbito do programa ARVoRe VII, foi estabelecida uma nova parceria com a plataforma RUMO
(Associação Instante Falante), no sentido de proporcionar um apoio psicossocial pré-partida em Portugal para migrantes
inscritos no programa.
O acompanhamento da RUMO foi feito através de uma plataforma online, permitindo assim alcançar pessoas no país todo
e possibilitando um apoio contínuo, mesmo perante a pandemia de COVID-19 em 2020. Ao longo do programa ARVoRe
VII, foram encaminhadas 30 pessoas para a RUMO, das quais 19 concluíram o número de sessão previstas destes, 14 mulheres, 5 homens, todos adultos. 18 eram nacionais do Brasil, 1 nacional de cabo Verde.. O apoio incluiu uma média de 5
sessões por pessoa. Em alguns casos de vulnerabilidade (4), foram autorizadas sessões extras depois do retorno.
No fim das sessões previstas, foram enviados questionários de satisfação por email aos beneficiários no sentido de avaliar
a sua satisfação com este apoio. Todas as pessoas que responderam ao questionário mostraram-se muito satisfeitas com
o encaminhamento feito (100% dos inquiridos). A maioria das respostas refletem uma satisfação com a acessibilidade da
plataforma RUMO (75%) e todas as pessoas recomendariam este apoio a outra pessoa inscrita no programa ARVoRe
(100%). A satisfação com a/o psicóloga/o atribuída/o também foi unânime entre as/os inquiridas/os.
Além da satisfação com o apoio, as pessoas inquiridas também puderam avaliar o impacto do apoio prestado pela
RUMO. Comparando o seu bem-estar no momento do questionário com o seu bem-estar antes de começar as sessões
de apoio psicossocial, a maioria das respostas apontam para um impacto positivo e muito positivo.
Todas as pessoas que responderam ao questionário ficaram satisfeitas ou muito satisfeitas com o número de sessões às
quais assistiram. Contudo, a maioria também teria gostado de continuar com sessões depois do seu regresso.

“A parceria iniciada em outubro de 2019, entre a RUMO e o Projeto ARVoRe VII, da OIM Portugal, é um
exemplo de inovação e de como o trabalho em equipa e em rede é eficaz e uma boa prática a explorar
e adaptar, facilitando o acesso ao apoio psicológico e psicossocial online, que pode ser fundamental numa
fase de adaptação à mudança, como nos casos de migração e mobilidade. A experiência migratória é, por
si só, um enorme desafio, com sonhos, projetos e narrativas associadas.
Para as pessoas que estão em situação de crise/vulnerabilidade social, em que existe uma série de
variáveis e riscos biopsicossociais relacionados, esta parceria demonstra e valida a importância do investimento na saúde mental e no bem-estar, para estas comunidades, ainda mais atualmente, em tempos de
pandemia. Com esta parceria, demos "voz e espaço" a estas pessoas, com dignidade, respeito e empatia,
amplificando a sua experiência e história de vida.
Para a RUMO foi muito gratificante a oportunidade de trabalhar, acolher e apoiar tantas pessoas, face
às suas necessidades atuais, validando as suas forças e potencialidades e resiliência. Ajudámos, com esta
parceria, a quebrar o (auto)estigma e preconceito associados às questões de saúde mental, ao autocuidado, à experiência de "ser migrante" e a tantas outras questões compartilhadas. De forma adaptada e
flexível, conseguimos em conjunto, elevar a saúde mental além-fronteiras, com transformações evidentes
nas atitudes, na resposta e regulação emocional, na autonomia e no planeamento de projetos futuros, de
quem procurou o apoio psicossocial da RUMO, no seguimento do pedido de retorno voluntário. Acreditamos que assim podemos fazer alguma diferença no Mundo, em determinado momento, para determinada pessoa, família e, eventualmente, comunidade”.
Carolina Oliveira Borges, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, Cofundadora da RUMO
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COMPARANDO O SEU BEM-ESTAR ANTES DESTE APOIO E O SEU BEM-ESTAR ATUAL: ACHA QUE
HOUVE ALGUM IMPACTO POSITIVO?
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5.1 SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O
RETORNO VOLUNTÁRIO ASSISTIDO EM PORTUGAL E
O PROJETO 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 dúvidas e perceber melhor as necessidades locais a nível de retorno voluntário.
Foram organizadas 8 sessões em conjunto com parceiros locais, no Centro Padre Alves Correia em Lisboa, no Centro
Social Paroquial Vera Cruz em Aveiro, no Espaço Cidadania da Câmara Municipal do Seixal, na Cáritas Diocesana de
Beja, no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes do Porto, na Delegação da Cruz Vermelha de Olhão,
na Delegação da Cruz Vermelha de Braga e no Centro de Informação Urbana de Lisboa com o apoio da Câmara
Municipal de Lisboa. Participaram ao todo 131 pessoas nas várias sessões.
A OIM participou ainda no 10º Estágio de Inspetores da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras onde, entre outros temas, se apresentou o projeto ARVoRe VII e se falou do trabalho conjunto
com o SEF em matéria de retorno voluntário assistido. Participaram na sessão os 138 estagiários.
O trabalho de disseminação de informação também foi feito junto das Embaixadas e Consulados, com reuniões de informação sobre o programa ARVoRe VII no Consulado da República Bolivariana da Venezuela, no Consulado da Ucrânia, no Consulado da Federação da Rússia, na Embaixada do Paquistão, e na Embaixada de Cabo Verde, e com uma
reunião de informação (remota) sobre o programa ARVoRe VII com os Consulados do Brasil em Lisboa, Faro e Porto.

SESSÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

SESSÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÃO URBANA DE
LISBOA

SESSÃO NA CÁRITAS DIOCESANA DE BEJA

SESSÃO NA NA DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DE
BRAGA
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SESSÃO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VERA CRUZ EM AVEIRO

5.2 SESSÃO TEMÁTICA SOBRE VULNERABILIDADES E
MIGRAÇÃO
Em 2019, a OIM publicou o Manual sobre Proteção e Assistência aos Migrantes Vulneráveis à
Violência, Exploração e Abuso. Este documento
fornece uma abordagem estruturada para compreender a vulnerabilidade dos/as migrantes, analisando os fatores de risco e de proteção ao nível
individual, familiar, comunitário e estrutural.
Decorreu nos dias 3 e 4 de dezembro de 2020,
uma série de 2 webinars com técnicos/as da
Rede de Informação e Aconselhamento do
programa ARVoRe VII, no sentido de informar
sobre formas de identificar, analisar e fornecer
assistência aos migrantes em situação de vulnerabilidade, com base no Manual. Esta sessão
temática teve como objetivo não só apresentar o modelo da OIM para os determinantes
da vulnerabilidade dos migrantes, mas também
promover a sua utilização. Incluiu exercícios de
grupo e troca de experiências.
Ao todo, participaram quinze pessoas neste
evento online. Sete participantes responderam
ao questionário de avaliação da sessão de forma
anónima. A impressão da sessão temática foi na
sua maioria muito boa ou boa, e a maioria concordou com o facto das habilidades adquiridas
seriam relevantes para o seu trabalho.
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5.3 VISIBILIDADE DO PROJETO
5.3.1 MATERIAL DE VISIBILIDADE
No âmbito do projeto ARVoRe VII, foram impressos novos exemplares dos cartazes em português e em inglês (300 em cada idioma). Os folhetos informativos foram
atualizados e foram impressos 3000 exemplares. Os folhetos desdobráveis também
foram traduzidos em novos idiomas, nomeadamente curdo, espanhol, urdu e moldavo. Estes também estão disponíveis para download no website do programa
ARVoRe (https://www.retornovoluntario.pt/) nas 11 línguas seguintes: português,
inglês, francês, espanhol, mandarim, russo, árabe, hindi, moldavo, urdu e curdo.
Foram distribuídos um total de 3190 materiais de visibilidade (2747 folhetos e
443 cartazes), para um total de 75 instituições incluindo parceiros da Rede de
Informação e Aconselhamento, Rede de Centros Locais de Apoio à Integração
de Migrantes e Embaixadas e Consulados representados em Portugal.
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5.3.2 WEBSITE
O website do programa - https://www.retornovoluntario.pt/ - foi atualizado para incluir informação relevante sobre o
ARVoRe VII. Foi incluído um questionário de satisfação em português e em inglês no sentido de recolher a avaliação
das pessoas que retornaram através do programa. Foi ainda incluída uma referência ao site do programa “Mecanismo
Complementar Comum para uma Reintegração Sustentável no Brasil” (SURE), que propõe um apoio complementar
na reintegração de migrantes brasileiros nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

5.3.3 INFOGRAFIAS E NEWSLETTERS
Ao longo do programa, foram publicadas infografias mensais sobre os números de pessoas inscritas no programa
ARVoRe VII, as pessoas retornadas através do programa e as pessoas que beneficiaram do apoio à reintegração.
Para além disso foram também produzidas newsletters periódicos com o objetivo de apresentar a evolução da implementação e atualizar os parceiros sobre as atividades do projeto.
Todas as infografias mensais e Newsletters foram divulgadas junto da rede de parceiros e estão disponíveis no site do
programa ARVoRe: https://www.retornovoluntario.pt/.
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5.3.4 PROMOÇÃO DO PROGRAMA ARVORE VII NAS
REDES SOCIAIS
O vídeo publicitário sobre o programa de apoio ao retorno voluntário e à reintegração, criado no programa anterior
(ARVoRe VI), foi promovido através de campanhas no Facebook. O vídeo foi promovido 7 vezes: em setembro e outubro de 2019, e em fevereiro, abril, julho, agosto e outubro de 2020. Cada campanha durou entre 5 e 10 dias. Por este
meio, foi possível atingir 813’513 utilizadores desta rede social. Houve um impacto da campanha nas visualizações do
website do programa ARVoRe4 (https://www.retornovoluntario.pt/), conforme os dados do website obtidos através do
Google Analytics:

DATA

Nº DE PESSOAS ATINGIDAS NO FACEBOOK

Nº DE VISUALIZAÇÕES DO SITE DO PROGRAMA

1

Agosto 2019

174913

sem informação5

2

Setembro 2019

109952

sem informação6

3

Fevereiro 2020

99008

239

4

Abril 2020

121791

7025

5

Julho 2020

103845

7474

6

Agosto 2020

89599

3701

7

Outubro 2020

114405

4830

VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA EM 2020

10.000

5.000

fevereiro

4
5
6

março
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maio

junho

julho

agosto
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outubro

O Google Analytics só ficou agregado ao website a partir de dia 16 de fevereiro de 2020 e por isso não existem dados anteriores a esta data.
O Google Analytics só ficou agregado ao website a partir de dia 16 de fevereiro de 2020 e por isso não existem dados anteriores a esta data.
Idem
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