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Prólogo
Este Guia é o resultado da compilação de informação
e práticas desenvolvidas nas atividades de conhecimento
partilhado e construção de capacidades implementadas
pelos parceiros europeus e latino-americanos, sócios e
restantes participantes durante a criação e desenvolvimento
da Rede latino-americana de retorno (Rn Latam), desde a
sua conceção e primeira fase em 2009, até à sua segunda
experiência, concluída em 2013. Os participantes europeus e
latino-americanos da Rede trabalharam para a promoção e o
estabelecimento de programas de retorno integrais, eficazes
e sustentáveis, que pudessem incluir e prestar uma atenção
especial às fases de reintegração, assim como às vozes das
organizações sociais dos países terceiros e dos retornados1.
Desde o princípio, para poder alcançar o principal
objetivo dos projetos, surgiu a necessidade de estabelecer
e desenvolver mais a fundo uma abordagem comum
de colaboração entre os dois continentes, no campo da
reintegração e do aconselhamento, que procurasse a
harmonização dos serviços de assistência ao retorno, tanto
nos países de acolhimento como nos de origem2, e que
1

No presente documento, o termo Migrantes retornados fará referência a todos os migrantes regulares ou irregulares que tiverem regressado para viver voluntariamente
no seu país de origem, processo de retorno ou partida voluntária, e a todos requerentes de asilo cujo pedido foi rejeitado e decidem regressar para o seu país de origem.

2

No presente documento será utilizado o termo País de acolhimento para se referir
aos países europeus, e os termos País de retorno e País de Origem para se referir
aos países latino-americanos.
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servisse de altifalante aos retornados antes de saírem da
Europa, assim como nos seus países de retorno.
Em 2010 e como experiência piloto, nasceu o guia
intitulado “Guia de materiais de formação”3 que recolhia
informações para a proposta de um modelo de trabalho
coerente que tem vindo a ser aplicado durante a realização do
projeto Latam, e que consideramos dever ser aplicado para
qualquer outra iniciativa que partilhe os mesmos objetivos.
O documento foi elaborado entre várias organizações sociais
europeias e latino-americanas peritas em prestação de
serviços de retorno voluntário, tendo sido definidas pautas
para a definição de uma abordagem comum de trabalho,
assim como as tipologias de serviços que consideram dever
ser garantidas aos utilizadores finais.
Nestes anos, decidiu-se aprofundar esta linha de
atuação, procurando encontrar uma metodologia comum
como ferramenta de trabalho, como instrumento de
fortalecimento de capacidades e meio de harmonização e
difusão de boas práticas.
Os dados e informações aqui contidos, como já
referimos anteriormente, foram obtidos, na sua maioria, ao
longo da execução das atividades desenvolvidas no âmbito dos
projetos de RN Latam I e II, através dos quais foi possível chegar
a um número importante de fontes primárias de informação,
para partilhar e ampliar os conhecimentos sobre o tema, e
conseguir propor uma metodologia de trabalho integral,
única e válida entre e para todos. As ações desenvolvidas
3
8

Para consultar o Guia aceda à ligação: http://www.accem.es/ficheros/documentos/
pdf_retorno/materiales_de_formacion3.pdf
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foram do aconselhamento e assistência direta a pessoas que
regressaram para a América Latina, prestando os serviços
desde o país de acolhimento, até ao seu acompanhamento
posterior e reintegração no país de origem; a organização
de reuniões multi-atores e multissetoriais nos sete países
latino-americanos nos quais foram executadas as ações;
até ao envolvimento de todo o tipo de atores que pudessem
chegar a intervir no processo: organizações da sociedade
civil, nacionais e internacionais, autoridades locais e estatais,
assim como os próprios retornados, ligados às associações
de migrantes latino-americanos existentes em Espanha,
França, Holanda e Itália.
O resultado foi a recolha de informação direta e
atualizada sobre questões chaves, ferramentas e práticas
que foram desenvolvidas à volta do processo de retorno em
ambos os continentes e por atores muito diversos.
Esta ferramenta metodológica pretende ser um
guia prático, especificamente dirigido aos profissionais que
orientam e proporcionam serviços aos migrantes que retornam
dentro do quadro dos Programas de retorno voluntário
assistido (Retorno voluntário e Partida voluntária) tanto nos
países de acolhimento como nos de retorno, assim como aos
próprios retornados. Representa, de facto, uma abordagem
multidisciplinar e integrada para oferecer um conjunto de
serviços harmonizados aos migrantes; uma abordagem
holística que permite apoiar e impulsionar intervenções
em diferentes campos, assim como apoiar o retornado na
reconstrução da sua nova identidade socioprofissional no país
de origem.
Estas informações são, além disso, complementadas
9
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por um documento unicamente destinado a recomendações
de tipo político, para melhorar o processo e os programas de
retorno voluntário e o fortalecimento da coesão de decisões
a nível intercontinental e, particularmente, a nível regional
dentro da própria América Latina. Ao identificar o perfil dos
retornados, as razões que os levaram a tomar a decisão, e
os obstáculos que encontraram no país da União Europeia
(UE) ao sair, como no país de origem ao retornar, esta secção
encontra a sua utilidade a nível de incidência política e de
sensibilização-awarenessraising, representando questões
que é recomendável ter em conta ao tomar medidas e elaborar
políticas neste âmbito.
Tendo em vista a sustentabilidade e para garantir
a sua continuidade e desenvolvimento posterior, foi criada
uma plataforma virtual - www.retornovoluntariolatam.orgque oferece informações úteis e praticas aos utilizadores
potencialmente interessados em regressar para o seu
país, e na qual é fortalecida e tornada visível a rede de
relações institucionais que foi progressivamente criada à
volta do projeto, sendo divulgados métodos e ferramentas
úteis para propor serviços ao retornado, pensada para as
organizações que já trabalham neste âmbito ou que possam
estar interessadas em desenvolver a dita linha de atividade
ou possam prestar já serviços complementares ou já estar
envolvidas numa fase do processo.

10
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I Programas de Retorno Voluntário
•

Antes de examinar as diferentes fases do retorno
voluntário e a orientação para a reintegração, consideramos
importante definir, em primeiro lugar, algumas noções chaves
necessárias, a dominar para trabalhar neste campo.

1. A noção de retorno
Os migrantes voltam para os seus países de origem por
razões diferentes e complexas que podem estar relacionadas
com o seu passado ou com um presente que, muitas vezes,
não preencheu as expectativas geradas pelo seu processo
migratório. Existem casos nos quais os migrantes afrontam
dificuldades no país de acolhimento, outros casos em que,
embora tenham alcançado uma integração social satisfatória,
desejam, no entanto, regressar para o seu país. Regressar
pode também ser o desejo de voltar para casa após vários
anos num país estrangeiro. Representa uma das opções
sempre presentes no processo migratório de uma pessoa.
São numerosos os motivos que podem intervir na decisão
de regressar. Atualmente, no contexto específico do retorno
voluntário entre a UE e a América Latina, os motivos económicos
jogam um papel central. No entanto, a família ou outras
circunstâncias pessoais são decisivas na tomada de decisão.
Estes diferentes elementos também podem ser
analisados através da teoria dos chamados “Fatores de
11
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Atração e Repulsão”. Os “fatores de atração” são os que
atraem o potencial retornado de volta ao seu país de origem
e o afastam do país de acolhimento. Alguns destes fatores
de atração incluem laços familiares, saudades ou motivos
sociais ou patrióticos. Junto a estes encontram-se os “fatores
de repulsão”, que levam o retornado a abandonar o país
de acolhimento. Estes fatores incluem meios financeiros
insuficientes, estatuto jurídico e lugar de residência inseguro,
discriminação, dificuldades de integração e incapacidade para
se adaptar às condições de vida. Os estudos mostram que não
existe apenas um motivo chave para retornar. Normalmente,
esta decisão está influenciada por vários detalhes diferentes,
cuja importância pode variar para o retornado potencial.
No entanto, as experiências da RN LATAM mostram que os
“fatores de repulsão” jogam um papel mais importante, pelo
menos no contexto económico atual.
No sentido amplo, a noção de retorno4 indica o ato
ou o processo de retornar. O retorno pode ser efetuado
dentro dos limites territoriais de um país como, por exemplo,
os deslocados internos que regressam e os combatentes
desmobilizados; ou, desde o país recetor (trânsito ou
destino) ao país de origem, como por exemplo os refugiados,
os requerentes de asilo e nacionais qualificados. Existem
subcategorias de retorno que descrevem a forma em que é
organizado: voluntário, forçado, assistido e espontâneo; e
outras subcategorias que descrevem as pessoas objeto do
retorno como, por exemplo, repatriação (de refugiados).

4
12

As definições utilizadas neste manual foram tomadas do Glossário sobre migração, 2ª
edição, 2011, OIM
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Retorno voluntário, partida voluntária e retorno forçado
É importante não confundir retorno voluntário, partida
voluntária e retorno forçado: nos três casos, o nível de
voluntariedade difere, o que influi enormemente no processo
de retorno e reintegração (ver também5).
1. Retorno voluntário: o retorno voluntário é o retorno
assistido ou independente ao país de origem, trânsito ou
a qualquer outro país terceiro, de livre vontade da pessoa.
Implica que a pessoa abandone o país de acolhimento sem
influência de qualquer decisão ou processo administrativo
ou judicial. No entanto, pode ser facilitado pela assistência
física, psicológica ou material. Normalmente, significa o fim
do ciclo migratório.
2. Retorno forçado: o retorno forçado é o retorno obrigatório
de uma pessoa para o seu país de origem, trânsito ou para um
país terceiro como consequência de um ato administrativo
ou judicial. A polícia escolta a pessoa até à sua chegada ao
país.
3. Partida voluntária: a partida voluntária significa o
cumprimento de forma autónoma da obrigação de regressar
ao limite temporal definido para esse fim. A decisão de
regressar ocorre no seguimento de uma decisão ou ato
administrativo ou judicial que declare a situação irregular
de um nacional de país terceiro e imponha o dever de

5

http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_retorno/RN_Latam-Final_Report_
English.pdf –Págs. 11 a 14.
13

METODOLOGIA LATAM SOBRE O RETORNO

retorno6. É diferente do retorno forçado porque a pessoa
tem de abandonar o país pelos seus próprios meios, sem ser
expulsa à força; é livre enquanto realiza a viagem de retorno.
Este Guia irá apenas tratar do retorno voluntário e de partida
voluntária.
Como indicado anteriormente, a voluntariedade é
um elemento chave ao prestar assistência aos migrantes
que regressam. É sempre mais simples aconselhar pessoas
que regressam de forma voluntária (sem qualquer tipo de
pressão física, psicológica ou material), dado que estão
motivadas para regressar aos seus países de origem.
É muito mais difícil ajudar os migrantes que não
escolheram regressar de forma voluntária e que foram
obrigados a fazê-lo através de uma execução ou decisão
administrativa (expulsão, convite para abandonar o
território nacional) ou por circunstâncias (económicas,
familiares, etc.) para além de deverem enfrentar um
processo de reintegração mais duro. De facto, diferentes
relatórios e estudos realizados, por exemplo, sobre os
retornados kosovares da Alemanha7, mostram que os
retornados forçados afrontam grandes dificuldades para se
adaptarem nos seus países de origem, que lhes impedem
gerir partes essenciais da vida quotidiana. Portanto, parece
6

Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de
2008 relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o retorno
de nacionais de países terceiros em situação irregular.

7

European Council for Refugees and Exiled (ECRE). The return of Asylum Seekers whose applications have been rejected in Europe. 2005. http://www.ecre.org/component/
downloads/downloads/155.html
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que permitir aos retornados dispor de um período de tempo
de preparação para o seu retorno, embora esse período
seja breve, tanto no caso de um retorno voluntário como
obrigatório, lhes dá a possibilidade de elaborar a decisão e
chegar pelo menos com alguma motivação para inicial uma
nova vida, aumentando assim as suas possibilidades de se
reintegrarem bem nos seus países de origem8.
Devido aos elementos acima apresentados, o
Retorno voluntário assistido representaria, de longe, a
opção preferida de todos os atores envolvidos: organismos
públicos, atores não-governamentais e retornados. Não é
apenas a forma mais respeitosa de regressa, é também a
menos cara e a mais sustentável, mais do que o retorno
forçado. De facto, o retorno forçado apresenta um custo
muito mais elevado do que um retorno voluntário assistido.

2. Programas de Retorno Voluntário Assistido (RVA)9
O Retorno Voluntário Assistido representa a
possibilidade de regressar com apoio financeiro e logístico
incluído. Normalmente, esta solução é oferecida aos
migrantes que já não pretendem ou não podem permanecer
no país de acolhimento, e querem regressar ao seu país de
origem. É-lhes proporcionada assistência para ajudá-los a
ter um retorno digno, sustentável e seguro.
Este tipo de assistência é gerida através dos chamados
“Programas de Retorno Voluntário”, que representam a
9

A partir deste momento, iremos utilizar as siglas RVA para nos referirmos aos programas de Retorno Voluntário Assistido.
15
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opção preferível, dado que, como já referimos, o grau de
voluntariedade ao regressar pode determinar o sucesso ou
o fracasso da totalidade do processo. Como já referimos,
normalmente, os Programas de Retorno Voluntário não
estão disponíveis para os migrantes que regressam de forma
voluntária ou que se encontram numa situação vulnerável.
No entanto, em muitos países, os migrantes que têm de se
submeter à execução de um ato administrativo ou a uma
decisão judicial (por exemplo, a partida voluntária)também
podem beneficiar destes programas. Contudo, as pessoas
que regressam pela força não desfrutam da ajuda destes
programas.
Normalmente, os programas de retorno voluntário
assistido apresentam três fases:
• Antes da partida (PRÉ-retorno): entrega de informação
fiável aos migrantes, aconselhamento, assistência
para a organização prática e a preparação da viagem.
• Durante a viagem: pagamento do bilhete, reserva,
apoio logístico e assistência.
• Após a chegada (PÓS-retorno): acolhimento,
assistência e apoio dirigidos a facilitar la reintegração.
O alcance do aconselhamento pré e pós-retorno
também depende do programa específico implementado
(europeu, nacional, regional ou local). Enquanto determinados
Estados financiam uma orientação social completa antes
e depois da partida, outros optam por não propor de modo
nenhum este tipo de assistência.
16
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3. Retorno sustentável
O retorno sustentável é o objetivo queconsideramos
dever ser alcançado em cada um dos projetos RVA, na medida
em que prepara os retornados para evitar uma nova migração,
que costuma ser ilegal ou não desejada. Iremos falar deste
assunto numa perspetiva individual e global. De um ponto de
vista individual, a sustentabilidade do processo não pode ser
restrita a fato dos retornados não regressarem ao território
europeu a curto ou a médio prazo (reemigração), devendo ser
definida como a ausência dessa necessidade e do desejo de
abandonar novamente o seu país de origem, para além de
incluir o sentimento de reintegração.
Em termos gerais, o retorno é considerado
sustentável se participar no processo de desenvolvimento da
comunidade e do país, especialmente melhorando o contexto
macroeconómico, social e político. Finalmente, um fator
determinante da sustentabilidade do retorno no contexto
do RVA é a capacidade do retornado para ser independente
de atores externos, uma vez extinto o período de prestações
sociais e de apoio social e psicológico.
Como a independência económica está diretamente
ligada à sustentabilidade dos meios de vida, é interessante
salientar a definição dada pelo Departamento para el
Desenvolvimento Internacional no Reino Unido (DFID,
Department for International Development), que determina
que é dado como adquirido quando conseguem ser
“resistentes aos choques externos e ao stress, não dependem
de apoios externos e não minam os meios de subsistência
de outraspessoas nem colocam em risco as opções de
17
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sustento dos demais”10. Esta definição aplica-se tanto ao
apoio económico e psicológico como ao social, dentro da
reintegração do retornado.
Nesse sentido, o retorno será sustentável se
o retornado for independente do seu conselheiro de
reintegração e se o seu sucesso for considerado como algo
positivo na comunidade e não for discriminatório perante as
outras pessoas que vivem na dita comunidade.
O papel a desempenhar pelas organizações que
oferecem assistência para a reintegração é importante
para garantir a sustentabilidade do retorno, do princípio ao
fim da assistência, ajudando os retornados a alcançar uma
boa situação económica, psicológica e social no seu país de
origem. A supervisão e a monitorização dos retornados são
cruciais para garantir um retorno sustentável, dado que
permitem às organizações proporcionar um apoio flexível
e adaptado às suas necessidades em constante mutação, e
aprender de cada um dos casos para melhorar a eficácia e
sustentabilidade dos novos projetos.
No entanto, se os retornados quiserem voltar a
emigrar, quer para o país de acolhimento anterior, que para
outro, se for jurídica e economicamente viável, a reemigração
pode também constituir uma solução sustentável. Por
esse motivo, parece-se importante salientar e promover a
possibilidade de permitir aos retornados regressar onde mais
laços familiares ou comunitários tiverem.

10 Uk Department for International Development (DFID). Sustainable livelihood guidance
sheet. 1999. http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0901/section2.pdf
18
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4. Retorno, migração e desenvolvimento
Se ligarmos a ideia de retorno voluntário à de
sustentabilidade, o próprio retornado está a contribuir
para o êxito do seu processo pessoal mas também a influir
positivamente no desenvolvimento do seu ambiente mais
próximo, contribuindo assim também para um desenvolvimento
mais amplo. Nesta perspetiva, o retorno voluntário fica
incluído na ideia de unir migração e desenvolvimento numa
conceção de fluxos bidirecionais na qual existiriam tanto os
migrantes que deixam o seu país de origem como os que
regressam. Estaria ligado ao que por alguns chamaram o
“codesenvolvimento”.
A ideia original do desenvolvimento nasceu quando se
começou a perceber a migração mundial como um resultado
da globalização e, portanto, a associar os fenómenos da
migração e o desenvolvimento em ambos os países, emissores
e recetores desses fluxos. Uma das primeiras definições do
codesenvolvimento – no sentido positivo - foi proposta por
Sami Naïr como “uma proposta para integrar migração e
desenvolvimento de forma que ambos países, o de envio e o
de acolhimento, possam beneficiar dos fluxos migratórios”.
O que nós preferimos e denominaremos em diante
como ligação entre migração e desenvolvimento, foi percebido
e definido de duas formas diferentes: poderíamos dizer
que nos encontramos perante uma aceção positiva e outra
negativa da dita relação. A primeira concebe o migrante como
vetor de desenvolvimento, enquanto a segunda considera o
desenvolvimento do seu país de origem como instrumento de
controlo da migração.
19
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Os benefícios desta interação levam a um benefício
tanto no país de origem como no país de destino. Neste
último, o codesenvolvimento dá lugar a uma enriquecimento
intercultural, a uma cooperação ao desenvolvimento
implementada pelos atores conhecedores da sociedade à
qual se dirigem, à canalização da chegada de trabalhadores
dependendo da procura do mercado laboral e a uma maior
integração dos migrantes no país de destino.
Esta ligação também foi interpretada como uma
forma de gerir e controlar os fluxos migratórios através do
investimento direto nos países de origem seguindo a lógica
consoante a qual quanto maior for o desenvolvimento, menor
será a necessidade de emigrar para outros países, situação
por vezes reforçada pela utilização de outros instrumentos
como pode ser a assinatura de convenções migratórias ou de
readmissão.
No quadro da UE, no Conselho de Tampere de 1999
foi proposta uma visão de migração e desenvolvimento que
integraria as migrações nas relações externas da UE e nas
políticas comunitárias de cooperação ao desenvolvimento,
adotando um conjunto de medidas com o fim de otimizar
os seus feitos sobre o desenvolvimento. Partindo desta
perspetiva, essa ligação foi concebida tendo em conta os
fluxos migratórios num único sentido, no contexto que aqui
analisamos, a chegada de migrantes da América Latina à
União Europeia.
No entanto, as circunstâncias são hoje diferentes
e como consequência da emergência de países antes
considerados de baixo desenvolvimento - e portanto
emissores de migração - e da crise económica que afetou
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particularmente os países tradicionalmente recetores de
migração, os fluxos migratórios devem ser considerados como
bidirecionais. É uma mobilidade dominada por dois tipos de
situações: a emigração de nacionais da UE para determinados
países latino-americanos assim como o retorno voluntário de
migrantes aos seis países de origem.
O retorno voluntário, a reintegração e a ligação entre
migração e desenvolvimento são ideias muito próximas, que
podem ser relacionadas tanto nos países de acolhimento na
Europa (formalidades de preparação do retorno para garantir
a sustentabilidade do processo), como nos países de origem,
mediante ações de reintegração que permitam ao retornado
influir positivamente no desenvolvimento da sua comunidade
e do seu país.
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II Perfil geral dos beneficiários
•

Durante a implementação das atividades da Rede
latino-americana de retorno e a assistência direta aos
retornados, têm vindo a ser identificados e assinalados pelos
atores e colaboradores interessados várias características do
perfil dos beneficiários finais. Consideramos que estes perfis
recorrentes poderiam sugerir importantes indicações sobre o
modo de assistir e apoiar a organização e o desenvolvimento
do retorno, dado que podem ser considerados representativos
do perfil geral do migrante que decide regressar à América
Latina.
Perfil Identificado através da experiencia da Rede Latam
• Os Latino-americanos que decidem regressar de algum
país membro da UE provêm principalmente da Espanha
e Itália, e em menor medida da Bélgica e do Reino Unido.
• O número de mulheres e homens é muito similar e são
de idades compreendidas entre os 30 e 50 anos.
• A maioria deles decide regressar com toda a família.
• A maioria deles enviou remessas para o país de origem
durante todo o período migratório.
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• Muitos deles entraram na UE de forma regular mas em
várias ocasiões, devido à perda de emprego, passaram
por uma situação administrativa de irregularidade.
• A maioria não viveu na rua, e os que o fizeram ficaram
pouco tempo nessa situação.
• Registam-se numerosos casos de pessoas com dupla
nacionalidade europeia e latino-americana, sobretudo de
Espanha e Itália, que ficaram excluídos dos Programas
AVR e devem regressar por conta própria embora com
grandes dificuldades por falta de recursos dado que são
excluídos dos programas apesar de carecer de meios
para regressar.
• Foi observado que regressam sem poupanças dado que,
quando regressam por motivos económicos, esperaram
situações limite para tomar a decisão e esgotaram os
seus recursos.
• A maioria cortou o contacto e a relação com a família
durante o período migratório.
• Ao chegar ao país de origem, a maioria dos retornados
é bem recebida pela família do país de origem. É muito
frequente regressarem com os seus bens domésticos
(conjunto de móveis e artigos de casa). Mais do que
necessidades básicas imediatas que podem ser cobertas
graças à ajuda familiar, os retornados apresentam
necessidades secundárias como encontrar trabalho,
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aceder à educação para as crianças, apoio e assistência
psicológica, capacitação par a procura de emprego.
• Grande parte das pessoas que regressaram não descarta
a possibilidade de voltar a emigrar para a Europa, para
países vizinhos ou para os Estados Unidos.

Experiência da Rede Latam: Principais Motivações
Identificadas para Regressar
• Motivos económicos.
• Para cuidar dos seus pais idosos ou doentes.
• Para abrir uma atividade ou um negócio, embora a
sua situação económica no país de acolhimento seja
economicamente sustentável.
• Retorno baseado na ideia de que a situação económica
na Europa é má e ter ouvido dizer que a América Latina
está a crescer economicamente, o que os leva a tomar
uma decisão precipitada. Depois, em certos casos, ao
chegar ao país de origem, apercebem-se que a situação
económica tinha sido idealizada.
• Num número cada vez maior de casos, existem situações
de violência familiar que provocaram a decisão de
regressar, embora se deva salientar que estes motivos
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afetarão o processo de retorno, sobretudo no caso de
existirem menores que precisam da autorização do pai
para viajar.
• Para gozar da reforma.

Dificuldades identificadas durante o Processo de Retorno
• Falta ou dificuldade de acesso às informações sobre o
retorno e os programas de retorno voluntário assistido.
• Complexidade do processo dos programas AVR devido à
concentração da maioria dos serviços que se encontram
em maior parte apenas centralizados na capital do país
de origem.
• Falta de um correto aconselhamento em relação a
informações sobre o país de origem ao tomar uma
decisão.
• Prazos: por vezes os prazos são demasiado curtos ou
não encaixam no itinerário preferido das pessoas que
regressam (por exemplo, querem esperar que acabe o
ano letivo dos filhos e o processo é mais rápido).
• Lentidão do processo burocrático para efetuar as
formalidades nos consulados ou outros organismos e
custo muito elevado dos documentos requeridos.
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• Existência de dívidas pendentes no país de acolhimento:
impostos, faturas de serviços públicos, fiscais, comerciais.
• Existência de processos penais pendentes que representa
um critério de exclusão para regressar.
• Riscos que podem correr ao regressar ao país de origem:
o caso mais grave é o dos requerentes de asilo rejeitados.
Embora o seu pedido tenha sido rejeitado, têm motivos
para temer regressar aos seus países de origem.
Da mesma forma, foram identificados e assinalados
os perfis concretos dos grupos más vulneráveis. Deve ser dada
uma atenção especial a estas situações dado que apresentam
necessidades especiais e requerem um cuidado particular e
serviços.
Grupos vulnerables
Um grupo ou um setor da sociedade vulnerável definese como um grupo com maior risco de estar submetido a
práticas discriminatórias, violência, desastres naturais ou
ambientais, ou dificuldades económicas do que outros grupos
do mesmo Estado; qualquer grupo ou setor da sociedade
(como mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiências,
indigentes ou migrantes) que têm um maior risco em
períodos de conflito e crise. Neste âmbito, as pessoas mais
vulneráveis podem ser as pessoas que perderam tudo e que
se encontram sem qualquer recurso para começar uma nova
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vida, pessoas que viveram situações muitos precárias ou de
rua durante um período longo antes de tratar do seu retorno,
pessoas que regressam porque ficam doentes e precisam de
tratamentos médicos especiais, crianças sozinhas, mulheres
vítimas de violência familiar, requerentes de asilo rejeitados e
vítimas de tráfico que temem a violência física após o retorno
e outros muitos grupos.
Nesse sentido, uma atenção especial deve ser dada
às vítimas de tráfico e requerentes de asilo rejeitados11, que
requerem um cuidado e uma avaliação do risco especiais.

Vítimas de tráfico e requerentes de asilo rejeitados
As vítimas de tráfico são pessoas que foram recrutadas,
transportadas, transferidas, escondidas ou entregues
recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de
coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade
ou de situação de vulnerabilidade, ou à entrega ou aceitação de
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma
pessoa que tem controlo sobre outra, para fins de exploração.
A exploração inclui, pelo menos, a exploração da prostituição
de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho
ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à
escravatura, a servidão ou a extração de órgãos12.
11

Para aprofundar o tema, ver a bibliografia essencial indicada no final do manual.

12 Anti-Slavery International y otros. Protocol for Identification and Assistance to Trafficked Persons and Training Kit. 2005. http://www.antislavery.org/includes/documents/
cm_docs/2009/p/protocoltraffickedpersonskit2005.pdf
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Como são especialmente vulneráveis, o seu retorno
voluntário e a sua reintegração deve ser tratada com cuidado.
Ao contrário de outros candidatos ao retorno voluntário,
as vítimas de tráfico enfrentam graves riscos para a sua
segurança e a da sua família quando regressam ao seu
país, e o êxito da sua reintegração é ainda mais crucial dado
que arriscam-se a voltar a cair em situação de tráfico se as
condições que as levaram a ele voltarem a ocorrer.
Como consequência, deve sempre existir uma avaliação do
risco antes de planificar o retorno de uma vítima de tráfico.
Esta avaliação deve incluir a situação económica, social,
política e militar do país, as discriminações que sofrem as
minorias, a implicação dos seus organismos públicos, da
comunidade e da família no tráfico e a vulnerabilidade dos
retornados (jovens, género, dificuldades psicológicas ou
psicossociais).
Deve ser avaliado um duplo risco: o risco de penalizações
ou castigos por parte dos organismos nacionais pela sua
saída não autorizada ou outros supostos crimes, e o risco
concreto de sofrer violência e intimidação por parte dos
traficantes, sobretudo se a vitima os denunciou ou cooperou
com as autoridades públicas responsáveis pela aplicação
da lei ou se ainda tiver de devolver a dívida. Nos casos em
que for razoável chegar à conclusão de que o retorno pode
supor um grave risco para a segurança da vítima ou da sua
família, o retorno voluntário não é uma opção. Se a pessoa
colaborar na acusação dos seus traficantes, deverá existir
a certeza de que o retorno não coloca em perigo a plena
realização do ato processual. Por último, o retorno não deve
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ocorrer antes que a vítima tenha acesso às compensações
que lhe corresponderem.
A viagem de retorno ao país é uma fase crítica porque faz
recordar à vítima a transferência do seu país para o país
da captação. Vários testemunhos13 indicam que alguns
retornados se sentiam como se fossem novamente vítimas
de tráfico porque não lhes explicaram claramente o que ia
acontecer nem a forma em que ia ser realizada a viagem
de retorno. É crucial assegurar-se de que os retornados
compreendem tudo e que se sentem seguros, e acompanhalos até um lugar em que estejam seguros.
O retorno voluntário e a reintegração das pessoas vítimas
do tráfico de pessoas deveriam procurar, em certos casos,
a prevenção da revitimação e a redução do risco de voltar a
cair nas redes de tráfico.

13 International Centre for Migration Policy Development. Study on Post-TraffickingExperiences in the Czech Republic, Hungary, Italy and Portugal. 2010
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III Orientação para o retorno voluntário
•

Esta parte da metodologia descreve os diferentes
passos da orientação para um retorno voluntário. Pretende
proporcionar conselhos práticos aos profissionais do país
de acolhimento e do país de origem que trabalham com os
retornados.
Os profissionais que se ocupam dos retornos
voluntários concordam sobre o facto que a informação sobre
o retorno voluntário deve ser dada nas primeiras etapas do
itinerário migratório. O objetivo principal desta “informação
prévia” é a necessidade de proporcionar aos principais
interessados o tempo necessário para processar e escolher
a opção migratória mais adequada com conhecimento pleno.
De facto, nem sempre é possível prever a evolução de um
processo migratório. No entanto, o medo dos mal-entendidos
leva muitas vezes os profissionais a falar de retorno voluntário
apenas quando o itinerário migratório está comprometido ou
quando a integração dos migrantes está numa fase crítica.
Podemos concluir que, quando recebem a proposta de retorno
nesta fase, o processo de retorno pode ser visto com um
fracasso, o que pode levar a sofrer dificuldades na fase de
reintegração. Portanto, a comunicação da informação sobre o
direito de regressar ao país de origem e sobre os programas de
apoio existentes para facilitar o retorno voluntário deveria ser
feita no momento da chegada à EU(com a receção da primeira
autorização de residência, ao apresentar o requerimento de
asilo, etc.) ou em qualquer outro momento crucial do processo
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migratório (rejeição do requerimento de asilo ao primeiro nível,
chegada aos centros de detenção, etc.)
Para além das entrevistas individuais e dos ateliês
nos centros de acolhimento para migrantes (acolhimento de
requerentes de asilo, migrantes regulares ou irregulares em
situação precária, etc.), a informação e o aconselhamento
podem ser fornecidos por diferentes canais. A informação
pode ser divulgada em Websites com informações sobre
os programas nacionais de retorno voluntário, material
informativo multilíngue, perguntas frequentes, vídeos, etc., e
também mantendo abertos diferentes canais de comunicação
tais como correios eletrónicos, telefone, plataformas virtuais….
Além disso, organizar reuniões para informar os
interessados (associações de migrantes, embaixadas e
consulados, etc.) permitiria promover uma mudança positiva
na perceção do processo de retorno voluntário.
A orientação sobre o retorno voluntário deveria ser
desenvolvida em quatro fases:
1. Pré-partida.
2. Viagem de retorno e chegada ao país de origem.
3. Reintegração.
4. Monitorização.

1. Pré-partida
A pré-partida em si pode ser dividida em duas fases
e, em geral, consiste em fornecer a informação preliminar
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necessária para o migrante, sobre a possibilidade de regressar
ao país de origem e a existência de programas que apoiam
o processo; o retorno voluntário deveria aqui representar
apenas uma das possíveis opções que o interessado pode
escolher.
Fase 1. A primeira entrevista: tomar a decisão de
regressar
Se alguns migrantes já tomaram a decisão de
regressar aos seus países de origem, é possível que outros
estejam na dúvida ou que a sua decisão não seja o resultado
de uma reflexão profunda e madura.
O papel dos serviços de retorno voluntário deveria ser
informá-los sobre o programa de retorno voluntário existente,
ajudá-los a tomar a decisão com informação suficiente e
avaliar se o retorno voluntário representa a melhor opção na
situação em que se encontram.
Nesse momento, o retorno voluntário não deveria ser
a única solução mas só uma das várias opções14. Portanto,
o entrevistador deveria verificar se o migrante tomou em
consideração todas as possibilidades existentes e se estas
são viáveis ou adequadas.
As organizações que ajudam os migrantes não
deveriam tentar “vender” o retorno voluntário nem criar
falsas expectativas sobre o mesmo. Além disso, o retornado
14 As medidas de integração no país de acolhimento são outra opção, quando for possível. Nesta opção está incluída a regularização de migrantes em situação irregular, o
encaminhamento para os serviços sociais, a participação em projetos que facilitem a
integração social e laboral para os migrantes com estatuto legal ou em programas de
acolhimento para pessoas que vivem em situação vulnerável.
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potencial não tem de tomar a decisão imediatamente após
a entrevista preliminar. Ao contrário, deveria tomar o tempo
necessário para avaliar as suas opções antes de se decidir por
uma delas. A iniciativa de retomar contacto com o conselheiro
de retorno voluntário deveria ser, portanto, do retornado.
Esta fase é especialmente vital para evitar decisões
apressadas, determinadas pela situaçãomais imediata. É
importante evitar decisões de retorno voluntário unicamente
baseadas no possível benefício do apoio financeiro oferecido
pelo programa de retorno.
Nesse momento, deveriam intervir diferentes
profissionais (para além dos especializados em retorno
voluntário) para facilitar a decisão e proporcionar toda
a informação que for necessária, com por exemplo,
aconselhamento jurídico para verificar se a pessoa pode ser
apta para obter a residência ou o acesso à nacionalidade do
país de acolhimento, ou um psicólogo que ajude o conselheiro
a perceber e considerar o processo emocional que envolve a
decisão de regressar.
Outro fator que o retornado deveria ter em conta na
tomada de decisão é também o facto de que, normalmente,
os países de acolhimento irão pedir-lhe que assine um
documento através do qual o retornado se compromete a
não voltar à Europa durante um certo período de tempo, o
que, portanto, implica uma proibição de entrada (No-Entry
Ban) nos registos oficiais ao sair do país com um RVA, o
que significa que o migrante não poderá entrar no território
europeu durante esse mesmo período de tempo. A duração da
proibição de entrada é definida pelos organismos pertinentes
de cada país.
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Entre as razões para regressar, é preciso dar um
lugar central à questão económica e em especial à situação de
bem-estar vivida no país de acolhimento. Por isso, no contexto
atual, em que a Europa vive uma grande crise económica que
está a afetar especialmente a população migrante, o retorno
torna-se uma das poucas opções para muitos deles.
Como já referimos, alguns retornados decidem
regressar após uma crise no seu itinerário migratório. Embora
não regressem de forma forçada, são obrigados, de facto, a
regressar ao seu país de origem. Podem existir várias razões
que os levem a abandonar o país de acolhimento e pelas quais
o retorno ao seu país de origem se torna necessário: a perda
de emprego, o fim do subsídio de desemprego, a rejeição do
requerimento de asilo ou de residência, uma rutura familiar
(separação, divórcio) que impossibilita a vida no país de
acolhimento do ponto de vista jurídico ou financeiro, uma
necessidade urgente de se reunir com a família no país de
origem (por exemplo, falecimento ou doença de um familiar,
etc.), etc.
Todos estes possíveis fatores levam a uma
consequência: se o retorno não for escolhido livremente, pode
conduzir à deceção. O retornado sente que não conseguiu
alcançar o que imaginava que ia fazer quando chegou. Além
disso, pode surgir frustração se o migrante não for um adulto
sozinho e tiver outros familiares, esposa ou filhos, de quem
cuidar. Pode sentir que não foi capaz de lhes dar um futuro
melhor. Por sua vez, o facto de não ser entendido pela família
no seu país de origem, nem confortado do ponto de vista
emocional, pode ser uma fonte de ansiedade.
O conselheiro deveria ajudar o migrante a superar
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a sua deceção, para que mais tarde não lhe impeça tomar
uma decisão razoada. Em certos casos, gerir a deceção pode
requerer a intervenção de um psicólogo.
Os casos vulneráveis deveriam até requerer mais
atenção do conselheiro de retorno. Podemos salientar
diferentes tipos de vulnerabilidade que deveriam ser avaliados
e tidos em conta. Nestes casos também deveria ser requerida
a intervenção de outros profissionais, como psicólogos. Além
disso, o encaminhamento para os atores que dão assistência
aos migrantes retornados, também no país de origem, pode
ser vital.
Em paralelo desta primeira entrevista, é aconselhável
a implicação de todos os familiares, para além do retornado.
Todas as vozes deveriam ser ouvidas ao tratar da motivação
para regressar.
Deveria proporcionar-se qualquer informação
preliminar sobre os planos nacionais de retorno voluntário
(disponibilidade, serviços, direitos, papel dos organismos
nacionais e das ONG, duração do processo, etc.) e outros
projetos potenciais que poderiam ser complementares e que
completariam a assistência.

Informação que dever ser recolhida:
• Trajetória de integração no país de acolhimento (momento
da chegada, objetivo migratório, qualificações e carreira
profissional antes e depois da migração).
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• Documentação relevante (assuntos jurídicos, profissionais
e situação do alojamento, subsídios sociais, problemas de
saúde e psicológicos)
• Grau de vulnerabilidade (vítimas de tráfico, casos
humanitários, doentes, idosos, famílias monoparentais
ou famílias com crianças, beneficiários de proteção
internacional, desempregados, sem abrigo, outras
situações, etc.15)
• Situação familiar no país de origem (reconstruí-la com
as redes de migrantes do país, se continuar sem ter ou
não tem contactos na atualidade, convidá-los a retomar
os seus contactos para procurar informação sobre a
situação atual e a sua rede de apoio)
• Aspetos psicológicos (importância dos motivos pessoais
não declarados, qualquer fator que “limite” a sua escolha)
Nesta fase devem ser feitas as seguintes perguntas:
• Porque está interessado no retorno voluntário?
• Quer abandonar o país de acolhimento?
• Que outras opções tem?
• Há algo que o obrigue a regressar?

15 Para este tipo de casos vulneráveis, o conselheiro de retorno não deve hesitar em encaminhar o caso para os assistentes sociais ou para as ONG especializadas no tema.
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• O que espera do seu retorno?
• Toda a família (incluindo as crianças) concorda como o
retorno ao país de origem?

O que FAZER e NÃO FAZAR durante a entrevista
• Escolher com cuidado o sítio, cuidar o quadro da entrevista
• Planificar o tempo disponível

É importante evitar os seguintes erros:
• Proporcionar informação incompleta, confusa e imprecisa
• Não estar atento às perguntas do migrante nem às suas
preocupações
• Colocar perguntas fechadas e dirigidas que não permitam à
pessoa expressar-se livremente
• Fazer generalizações baseando-se no conhecimento
limitado do país de origem e do perfil do migrante
• Manter uma atitude preconceituosa e achar saber qual é a
melhor solução para o migrante
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• Considerar o migrante como alguém que carece de
autonomia e precisa de assistência contínua
• Não reconhecer o potencial nem os recursos pessoais do
migrante

Critérios de exclusão frequentes nos programas de
retorno da UE
Os programas nacionais de retorno voluntário determinam
as suas próprias regras de conformidade. No entanto,
enumeraremos um certo número de critérios frequentes de
exclusão:
1. Situação jurídica
Alguns programas estão abertos a migrantes em
situação regular. No entanto, a maioria estão reservados
a migrantes em situação irregular. Neste último caso,
implica que renunciem à sua autorização de residência.
2. Estadia mínima na UE
Pode ser requerida uma estadia mínima na UE para
beneficiar dos programas de retorno voluntário assistido.
O Fundo Europeu de Regresso requer uma estadia mínima
de doze meses. Os programas nacionais podem ser mais
flexíveis em relação a este requisito.
3. Vulnerabilidade
Os programas de retorno voluntário estão normalmente
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dirigidos a migrantes vulneráveis que não podem
regressar pelos seus próprios meios.
4. Registo criminal
No caso de existirem ações penais pendentes, os
migrantes não poderão normalmente abandonar o país
de acolhimento.
5. Nacionalidade de um Estado-Membro da União Europeia
O retorno voluntário é oferecido aos nacionais de
países terceiros sem ligação concreta com os países de
acolhimento da UE que, portanto, não poderiam voltar
a entrar na União Europeia. Como este não é o caso
dos nacionais da UE, esta população fica excluída dos
programas de retorno voluntário, incluídas as pessoas
com dupla nacionalidade (por exemplo, cidadão de países
latino-americanos e com outra nacionalidade de um dos
Estados-Membros da União Europeia).
6. O retornado já beneficiou de um programa de retorno
voluntário
Ter beneficiado anteriormente de um programa de
retorno voluntário pode ser considerado um critério de
exclusão.
Fase 2. A segunda entrevista: preparação do retorno
voluntário
Quando el retornado já decidiu abandonar o país de
acolhimento e regressar de forma voluntária ao seu país de
origem, então começa a fase de preparação do retorno voluntário.
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O conselheiro deveria organizar uma segunda
reunião na qual debater mais em profundidade desta opção
com o migrante e a família que convive com ele no país de
acolhimento. Deveriam abordar-se uma série de perguntas
para cobrir cada um dos temas que influiriam no retorno
para assegurar-se de que é viável e ter a certeza de que o
retornado potencial está ao corrente do que pode esperar e
que está preparado para o retorno do ponto de vista material
e psicológico. Alguns assuntos são decisivos dado que
impedem materialmente o retorno do migrante, enquanto
outros têm impacto sobre as condições do retorno, mas não
o impedem.
As comprovações e identificações seguintes devem
sempre ser efetuadas com o retornado potencial e a sua
família:

Conformidade dos programas de retorno voluntário
• Identificação de programa(s) de retorno voluntário dos
quais o migrante pode beneficiar
• Identificação de qualquer outro projeto potencial de
retorno complementar do qual o migrante pode beneficiar
(ex. projetos financiados pela UE ou outras organizações
nacionais ou internacionais)
• Comprobação da possibilidade do migrante ter direito
a beneficiar de um programa de formação antes de
abandonar o país de acolhimento.
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Conformidade dos programas de retorno voluntário
• Identificação de programa(s) de retorno voluntário dos
quais o migrante pode beneficiar.
• Identificação de qualquer outro projeto potencial de
retorno complementar do qual o migrante pode beneficiar
(ex. projetos financiados pela UE ou outras organizações
nacionais ou internacionais).
• Comprobação da possibilidade do migrante ter direito
a beneficiar de um programa de formação antes de
abandonar o país de acolhimento.

Obstáculos para abandonar o país de acolhimento
• Verificar se os documentos de viagem (passaporte ou
“laissez-passer”) estão disponíveis. Se não for o caso,
deve aconselhar-se o migrante sobre a forma de obter a
dita documentação.
• Verificar, em caso de necessidades médicas específicas,
se o tratamento médico está disponível e é acessível no
país de retorno ou se essas necessidades impedem a
viagem do migrante.
• Identificação de qualquer outro obstáculo que impeça ao
migrante abandonar o país de acolhimento (ex. conteúdo
do registo criminal, etc.).
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Informação sobre o país de origem
• Comprovação do conhecimento dos retornados potenciais
sobre a situação económica do país de origem (condições de
vida, preço dos alimentos, alojamento, escolarização, etc.)
• Custo do transporte dos seus bens e equipamentos
de retorno ao país de origem assim como os eventuais
impostos existentes.
• Custo de vida no país de origem.
• Preço do alojamento.
• Oportunidades de trabalho.
• Condições de acesso à saúde e à segurança social.
• Os processos administrativos que o retornado vai ter de
realizar (documento nacional de identidade, inscrição nos
organismos locais e fiscais correspondentes, etc.).
• Possibilidade de transferir os seus direitos de reforma.
• Reconhecimento das suas qualificações.
Retorno ao país de origem
• Comprovação da rede do migrante (familiares e amigos) no
país de retorno.
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• Identificação das necessidades imediatas no país de retorno
(alojamento, escolarização das crianças, tratamento
médico, outras necessidades básicas, etc.).
• Identificação de oportunidades potenciais de trabalho
que correspondam com as qualificações do migrante e a
sua experiência profissional, assim como com o contexto
económico do país de retorno (se esta identificação começar
no país de acolhimento, essas oportunidades deverão ser
novamente avaliadas e redefinidas uma vez no país de
retorno).
• Avaliação das necessidades de formação (se esta avaliação
começar no país de acolhimento, essas necessidades
deverão ser novamente avaliadas e redefinidas uma vez no
país de retorno).
• Verificar se todos os retornados têm as vacinas necessárias
para entrar no país de origem.
• Comprovação das condições de segurança no país de
retorno para as vítimas de tráfico e os beneficiários de
proteção internacional.
A recolha dessa informação deveria guiar o
conselheiro na avaliação da viabilidade do retorno também
de um ponto de vista financeiro.
Contudo, pode não ser possível tratar todos os
assuntos sem a intervenção de atores externos.
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A intervenção dos conselheiros no país de origem é,
por exemplo, essencial na medida em que a sua colaboração
começa a ser chave nesta fase, para o desenvolvimento das
etapas seguintes.
A referida assistência e a possibilidade de supervisão
na fase de reintegração no país de origem depende do alcance
do projeto: nos casos que incluírem uma assistência pósretorno financiada por uma organização local, as intervenções
realizadas antes e depois da partida podem ser coordenadas
para oferecer a melhor assistência possível ao migrante. A
organização pós-retorno teria de intervir na definição do
plano de retorno desde o princípio e garantir que o migrante
e o conselheiro de retorno no país de acolhimento tenham
informação realista sobre as condições no país de origem.
Por sua vez, também é crucial que o fornecedor de
serviços no país de acolhimento assista o retornado com a
maior quantidade de informação possível sobre as condições
que deverá enfrentar no país de retorno. Nesta situação, o
papel do conselheiro de retorno é efetuar - com o retornado a investigação necessária antes do migrante abandonar o país
de acolhimento. Esta informação é ainda mais importante no
caso dos migrantes que abandonaram o país de origem há
muito tempo e não têm lá uma rede pessoal nem profissional.
Nos casos em que os projetos não dispuserem
de assistência financeira pós-partida prevista, a tarefa do
conselheiro de retorno do país de acolhimento é muito mais
difícil dado que nenhuma organização local poderá continuar
o trabalho e realizar o seguimento do migrante após o retorno.
Além disso, quando não existir assistência disponível
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no país de origem, é recomendado ao conselheiro de retorno
proporcionar ao retornado o endereço de uma organização
(ONG locais, organismos estatais ou organizações
internacionais16) que, baseando-se nos serviços que presta
e no seu perfil, possa proporcionar orientação social e
profissional no país de origem.
Consultar os consulados no país de acolhimento
é outra das intervenções possíveis para obter informação
atualizada sobre o país de origem, assim como as
organizações locais não-governamentais especializadas em
retornos, as associações de migrantes no país de acolhimento
e as representações das Organizações Internacionais que se
ocupam de retornos, como por exemplo a Organização de
Estados Ibero-americanos (OEI) e a Organização Internacional
para as Migrações (IOM)17.
É importante não esquecer que o retornado potencial
deve ter a liberdade de mudar de ideia sempre que quiser
durante a preparação do retorno.

2. Viagem de retorno e chegada ao país de origem
Uma vez tomada a decisão de regressar, esta tem de
16 Para as organizações não-governamentais nos países latino-americanos, consultar o
site da Latam (www.retornovoluntariolatam.org). Para as organizações não-governamentais noutros países (na América Latina ou noutros continentes), consulta o site da
rede ERSO (www.erso-project.eu), a rede RIRVA (www.reterirva.it) e o site Choices de
RefugeeAction (www.choices-avr.org.uk).
17 Para informações sobre país de origem, podem ser consultados os seguintes sites:
IOM (http://www.spain.iom.int) ou (http://irrico.belgium.iom.int/), OEI (http://www.
oei.es/70cd/RecursosorigenLATAM2.pdf), Programa Choices de RefugeeAction (www.
choices-avr.org.uk), Retorno Voluntário da Agência Federal Alemão de Migração e Refugiados (www.zirf.eu), etc.
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ser preparada e implementada para colocar em marcha o
projeto de retorno no país de acolhimento. A implementação
pode ser feita quer por uma organização da sociedade civil,
um ator não-governamental ou ONG ou um organismo
estatal, quer, finalmente, por uma organização internacional
(ex. IOM, Organização Internacional para as Migrações).
Seja qual for o ator, o conselheiro de retorno deverá
preparar o dossiê de arquivo do retornado. Para além dos
principais documentos administrativos (fotocópia dos
documentos de viagem, da autorização de residência ― se
for o caso ― e dos bilhetes de avião, certificado de aptidão
para receber ajuda financeira, etc.), também é possível
incluir um “questionário do cliente” com a maioria dos dados
mais importantes sobre o retornado. Isto é útil, não só para
resumir os dados pessoais dos beneficiários, mas também
para servir como documento de ligação com as organizações
que irão aconselhar o migrante no país de origem (se for
o caso). Para além deste questionário, é recomendado
o retornado preencher um documento que formalize a
autorização de dados e a ajuda financeira recebida18.
A partida pode atrasar-se se o migrante não dispuser
de um documento de viagem. Neste caso, o passaporte
tem de ser renovado no consulado do país de origem. Se
não for possível, os documentos de viagem de entrada ou
os chamados “laissez-passer” podem ser emitidos pelo
consulado. A emissão do referido documento de viagem
pode atrasar consideravelmente o momento da partida e
criar dificuldades, como no caso dos retornados em situação
regular na Europa; estas personas podem ultrapassar o
18 Um exemplo destes documentos, utilizados no quadro do projeto RN LATAM II, é apresentado em anexo.
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período de estadia legal outorgado pela sua autorização de
residência.
Uma atenção especial deve ser prestada quando
os retornados potenciais demorarem muito em decidir
optar pelo programa de retorno voluntário, dado que
nestas situações, o migrante poderia chegar a encontrarse sem recursos financeiros. Em certos casos, alguns
programas de retorno voluntário oferecem ajuda financeira
de emergência até o retorno ser possível. Se este não for
o caso, os migrantes podem vir a ser privados de meios
de subsistência. O conselheiro de retorno deve, portanto,
mobilizar todos os recursos possíveis para que o retornado
possa regressar com dignidade. Isto pode incluir um apoio
financeiro de emergência não-governamental (por exemplo,
a Igreja, etc.), por parte do Estado, dos serviços sociais ou de
centros de acolhimento de emergência, assim como realizar
todos os esforços possíveis para adiantar o data de partida.
A seguir apresentamos uma lista de referência
detalhadados documentos que é aconselhado os retornados
levaram na sua viagem de retorno ao país de origem:
Lista de documentos aconselháveis para o retorno
• Curriculum Vitae com a experiência profissional completa
e as qualificações obtidas no país de acolhimento (se
não dispuser de um certificado oficial, uma carta do
empregador pode ser útil para provar a experiência
profissional)
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• Contratos de trabalho e folhas de salário que permitam
aos migrantes solicitar o seu direito a reforma quando
chegar a altura.
• Dossiês escolares, diplomas, etc. que permitam às
crianças retornadas inscreverem-se nas escolas ou
centros de educação superior
• Historial médico e certificado de vacinas

3. Reintegração e chegada ao país de origem
A reintegração no país de origem é o processo que
leva o retornado a sentir-se em casa, ao reintroduzir-se
no sistema económico e nas estruturas sociais do país de
origem, e a voltar a adotar a sua cultura19: depende dos
critérios económicos, sociais e culturais.
A reintegração é uma fase complexa e a longo prazo,
que não é simples de alcançar e que terá um grande impacto
no estado psicológico dos retornados, determinando a sua
disposição para permanecer no país ou abandoná-lo de novo.
O ideal seria que todos os programas de retorno
voluntário proporcionassem assistência social, financeira e
psicológica não só antes de deixar o país de acolhimento, mas
também uma vez no país de origem ou, pelo menos, deveriam
orientar o retornado sobre a organização a contactar no caso
19 IOM, Glossary on Migration, 2nd Edition. 2011.
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de precisar desse tipo de ajuda.
A assistência deveria começar imediatamente após a
primeira entrevista para examinar as necessidades básicas
imediatas e avaliar a necessidade de apoio psicológico,
para depois continuar com atividades dirigidas a promover
a reintegração social e económica do migrante no país de
origem. O assessor deve portanto prestar especial atenção
aos motivos que existem por trás da decisão de regressar,
dado que o tipo de assistência necessária será definido sobre
esta base.
Mas mesmo que o retorno tenha sido cuidadosamente
preparado no país de acolhimento, o processo de reintegração
não está isento de obstáculos. Esta fase passa frequentemente
por três estados distintos. Após um primeiro estado em que
o retornado carece da informação necessária, está confuso
e separado do seu contexto, começa a adaptação que mais
tarde levará à fase de auto desenvolvimento20.
A referência habitualmente feita à reintegração
económica refere-se à capacidade de obter os seus próprios
meios de vida desenvolvendo um projeto profissional
sustentável, enquanto reintegração social significa
desenvolver ou recuperar a rede de amigos e familiares,
sendo a reintegração cultural o facto de voltar a adotar os
valores, modo de vida, língua e tradições da sociedade do país
de origem.
Os três aspetos estão estreitamente ligados, dado que
o facto de ter umcontrato de trabalho melhora as condições
20 Apresentação do representante de PeruMigra durante o encontro Latam Multistakeholder Meeting organizado em Lima (29 de novembro de 2012).
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de vida, o que facilita o sentir-se em casa, relacionar-se com
outras pessoas e participar em atividades de socialização.
Da mesma forma, estar reintegrado socialmente facilita a
readoção dos códigos culturais e, de um modo recíproco,
partilhar a mesma cultura facilita a reintegração social.
A reintegração é um aspeto essencial, dado que
os retornados podem enfrentar isolamento social ou
estigmatização e rejeição das suas famílias e comunidades
se estas considerarem que o retornado não conseguiu
trazer dinheiro, se se esqueceu dos seus familiares durante
a emigração ou esteve envolvido em negócios ilegais.
As medidas de reintegração consistem num adequado
atendimento médico, físico e psicológico, para além de ter
acesso à habitação, à educação e aos serviços de emprego21
que permitam aos retornados começar uma nova vida.
No entanto, regressar não implica apenas
dificuldadesmas também oportunidades que o conselheiro
de reintegração tem de aproveitar. De facto, ter experiência
em economias mais desenvolvidas, para além de ser uma
experiência de adaptação prévia, pode ser um fator de sucesso
para a reintegração social e económica.
Se o programa de retorno voluntário ou qualquer
outro projeto ou iniciativas complementares proporcionarem
assistência local e se o retornado precisar, o parceiro local
pode proporcionar assistência imediata à sua chegada. Isto
inclui a recolha no aeroporto, assistência para chegar ao
seu destino final, apoio no caso das pessoas vulneráveis
21 Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Recommended principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. 2010. http://www.ohchr.
org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf
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(jovens, idosos, pessoas que precisam de assistência médica
imediata, etc.). Em certas ocasiões, também foi necessário,
dependendo das circunstâncias pessoais, entrar em contacto
com a família para informá-la do próximo retorno. Este passo
é especialmente importante se a família for reticente a aceitar
o referido retorno.
Após ter tratado os princípios gerais já explicados,
iremos descrever o processo de reintegração estruturado e
que inclui as seguintes fases:
A Primeiro contacto com os organismos principais ou a
organização da rede
B Receção do retornado, identificação e aceitação:
abertura de um dossiê pessoal
C Necessidades imediatas
D Apoio psicológico, social e económico
E Integração económica

A. Primeiro contacto com os organismos principais ou a
organização da rede
O migrante pode estabelecer contacto com uma
organização especializada em reintegração de diferentes
formas:
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• Contacto/encaminhamento através de uma ONG
estrangeira ou uma organização internacional: o
retornado está identificado antes da partida e, à
chegada, contacta com a organização que lhe vai
garantir o apoio específico para sua reintegração
no país de origem. Neste caso, é aconselhado
enviar um breve relatório com as características
destacadas do processo migratório vivido pela
pessoa no país de acolhimento, para além de
conter também as suas motivações para regressar
e o perfil pessoal ou familiar do retornado22.
• Contacto por iniciativa do migrante: uma vez no país
de retorno, o retornado pode contactar pessoalmente
com o organismo correspondente, graças à informação
fornecida no país de acolhimento e de retorno.
• Contacto através de familiares os familiares que
vivem no país de origem pode ajudar o retornado a
encontrar um programa de reintegração adequado ao
seu perfil.
• Outros canais: os organismos governamentais
ou fronteiriços ou as organizações nacionais
encaminham casos individuais ad hoc.
A primeira informação recebida sobre o caso permite
a recolha dos dados principais sobre as circunstancias
subjetivas e objetivas, a situação existente, a identificação caso exista - de uma intervenção de emergência e a definição
do nível de emergência em cada caso.
22 Como modelo, pode utilizar-se o questionário do cliente já referido.
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Vítimas de tráfico e requerentes de asilo rejeitados
No caso das vítimas de tráfico ou dos requerentes de
asilo rejeitados, pode ser preferível ocultar o facto de que
a pessoa esteve envolvida nesse processo para evitar a
estigmatização e interrogatórios da polícia ou, noutros
casos, é melhor explicá-lo para evitar abusos e perguntas
intrusivas. O papel que aqui joga o país de origem é
importante, especialmente a partir da avaliação do risco
realizada no pré-retorno até ao processo de reintegração,
dado que é possível avaliar a segurança da pessoa se esta
regressar. Devem tomar-se medidas especiais se a família
for responsável pelos casos de abuso. Voltar para casa
pode não ser uma solução nestes casos.

B. Receção, identificação e aceitação: abertura de um
dossiê pessoal
Como no caso do aconselhamento anterior à partida,
é importante o conselheiro de reintegração construir uma
relação de confiança com o retornado.
A pessoa tem de se sentir compreendida e apoiada no
seu processo de reintegração. O conselheiro de retorno deveria
ser transparente ao apresentar o alcance e as possibilidades
do aconselhamento de retorno (recursos do projeto, limites e
prioridades) para poder evitar falsas expectativas. É recomendado
atribuir a cada retornado um único conselheiro, o que permite
facilitar uma relação de confiança e uma visão global das suas
necessidades e dificuldades.
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O conselheiro de reintegração deve estudar se o caso
tem direito a ajudas. Esta reunião também é importante para
avaliar as necessidades imediatas do retornado e o eixo de
uma posterior intervenção. Se poder beneficiar de subsídios,
é definido um contrato no qual são detalhados a natureza e o
alcance do apoio à reintegração, que deverá ser assinado se
ambas as partes estiverem de acordo. É importante assinalar
que, às vezes, os retornados apresentam várias necessidades
(necessidades materiais imediatas, necessidade de apoio
psicológico, necessidades económicas, etc.) que o conselheiro
de reintegração não pode cobrir na sua totalidade.
Além disso, muitas vezes, as organizações que
recebem as pessoas retornadas não dispõem de recursos
próprios para acompanhá-las na reintegração e poder
oferecer uma ajuda financeira - em dinheiro ou em espécie para cobrir as necessidades identificadas.
Mesmo nestes casos e situações, a ajuda que a
organização social pode oferecer também tem um valor
incalculável. Por exemplo, as pessoas que regressam têm
necessidades que nem sempre implicam um desembolso. Por
vezes, requerem aconselhamento para realizar diligências
administrativas para iniciar a sua nova etapa num país no
qual se sentem desorientadas a todos os níveis. Nestes casos,
mesmo sem meios materiais atribuídos, a possibilidade
de receber uma orientação a todos os níveis, assim como o
apoio psicológico que lhes pode ser oferecido à sua primeira
chegada, é essencial.
C. Necessidades imediatas
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Como já referimos anteriormente, a primeira tarefa que
deveria desenvolver o conselheiro de reintegração é assegurarse de que as necessidades imediatas básicas estejam cobertas.
Se os recursos do retornado não forem suficientes para cobrir
as ditas necessidades, teriam de ser propostas soluções
imediatas dado que, no caso de não o serem, o êxito do processo
de reintegração pode estar em perigo.
Consideramos muito útil enumerar as que foram
identificadas como exemplos de necessidades imediatas que
podem surgir:
Comida e alojamento:
Para além da disponibilidade de alimentos, o
mais crucial é oferecer um alojamento de emergência aos
retornados sem lugar de acolhimento. Para os casos mais
vulneráveis, nos quais os retornados enfrentam condições de
muita insegurança, a admissão em centros de acolhimento
especializados pode constituir uma solução. Numa fase
posterior, deve encontrar-se um alojamento sustentável y
permanente para o retornado (compra ou aluguer, acesso a
programas de construção, etc.).
Serviços de saúde/educação:
A assistência sanitária é um elemento chave na
reintegração. Pode ser necessário assistir os retornados
no acesso aos serviços médicos locais e na cobertura das
despesas de medicação.
Assistência administrativa e jurídica:
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No caso do retornado regressar sem todos los
documentos necessários, uma vez no país de origem, tem
de receber aconselhamento e apoio para a emissão de todos
os documentos necessários: documento de identidade,
passaporte, cartão de saúde, autorização de residência,
cartão de eleitor, etc. Estes documentos são necessários
para gozar dos direitos civis e políticos correspondentes e
são cruciais para aceder aos serviços sociais e, em muitas
ocasiões, são demasiado caros.
Em particular, as formalidades relativas às
autorizações de residência são chaves no caso dos
retornadas regressarem com cônjuges estrangeiros, por
vezes nacionais da UE, dado que, em determinados países
latino-americanos é difícil o cônjuge estrangeiro obter as
autorizações pertinentes para residir no país ao qual a
família regressa.
O transporte e entrada no país de origem do
equipamento de casa e bens pessoais:
As pessoas que regressam costumam apresentar
necessidades para pagar as despesas de entrada dos
bens que trouxeram do país do qual regressaram. É
importante proporcionar informação relativa às isenções
fiscais oferecidas por muitos países para o transporte de
equipamento de casa.
Segurança pessoal:
Devem tomar-se certas medidas especiais ao trabalhar
com grupos de retornados vulneráveis que podem apresentar
necessidades especiais relativas à sua própria segurança pessoal:
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Vítimas de tráfico e requerentes de asilo rejeitados
No caso dos retornados serem requerentes de asilo
rejeitados ou beneficiários de proteção internacional, é
necessária uma supervisão contínua das condições de
segurança durante o processo de reintegração.
Sabendo que os fatores de risco nem sempre podem ser
completamente avaliados nem controlados antes da partida,
é importante supervisionar, após a chegada do retornado,
que a sua segurança pessoal não corre qualquer risco e que
os motivos de persecução que o obrigaram a emigrar já não
existem.
Em particular, o conselheiro de reintegração deve examinar
se as áreas geográficas nas quais o retornado deseja
reintegrar-se apresentam ou não esses riscos. No caso
de não poder garantir completamente a segurança nessas
áreas, o conselheiro de reintegração deveria procurar
localidades alternativas.
No caso das vítimas de tráfico, deve ser realizado o mesmo
tipo de avaliação, tomando medidas preventivas para
evitar una recaída. O facto do retornado ter sito submetido
ao tráfico não deve ser revelado a ninguém sem o seu
consentimento explícito. Se for necessário, o retornado
pode estabelecer-se noutra cidade e ser acolhido num
alojamento social. Nestes casos em particular, é ainda
mais relevante a organização do país de origem, pela sua
capacidade de oferecer assistência a longo prazo que cubra
as necessidades jurídicas, financeiras, de saúde e emprego,
e de supervisionar o caso o tempo que for necessário.
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D. Apoio psicológico para a integração social:
Uma vez cobertas as necessidades imediatas, é
preciso analisar o estado psicológico dos retornados. Como
acontece em relação às necessidades básicas, não ocuparse dos problemas psicológicos pode por em perigo o êxito do
processo de reintegração.
Como já referimos, os retornados enfrentam situações
emocionais complicadas ao enfrentar a realidade do país de
origem. Para os casos nos quais for preciso apoio psicológico,
devem planificar-se reuniões com um psicólogo.
Nesta fase, o conselheiro deveria considerar todos os
elementos que possam dificultar a reinserção do retornado
no seu contexto social, na reconstrução da relação com
familiares e amigos, na readaptação a um novo bairro e na
reintegração na estrutura socioeconómica.
É frequente que a pessoa que viveu um longo período
de emigração voluntária ou forçada desenvolva uma imagem
idealizada do país de origem ligada ao passado que muitas
vezes é bastante diferente da realidade atual. É provável que
quanto mais longa tenha sido a ausência, mais a imagem do
país de origem esteja idealizada. À sua chegada, isto pode
levar à deceção e a ciar uma frustração inicial.
Além disso, durante o itinerário migratório, é
possível que os valores e a personalidade dos retornados
tenham mudado. Nestes casos, o conselheiro também deve
ter um papel de mediador cultural para que o retornado se
sinta novamente confortável com as especificidades e as
características do seu país de origem. Enfrentar um contexto
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cultural e social distinto pode, de facto, provocar a reavaliação
dos valores culturais do país de origem.
Devem ser especialmente consideradas algumas
dificuldades relacionadas com a adaptação das crianças em
relação à língua, cultura, custos elevados de escolarização ou
estudos universitários ou em relação às mulheres, que podem
encontrar dificuldades específicas para voltar a encaixar nos
papeis de género preestabelecidos, aos quais já não estão
habituadas. Também pode haver casos de ruturas familiares
e divórcios após o retorno, encontrando-se os casais e as
famílias num ambiente protegido.
Por sua vez, também existem outros obstáculos
ligados à relação com a família que podem provocar um
acolhimento negativo parte da família do retornado. Por
vezes, o facto do retornado beneficiar de apoio económico e
socioprofissional pode ser visto pela família e a comunidade
como algo discriminatório e converter-se num elemento de
aumento de tensão.
Também é importante facilitar a reintegração da
pessoa nas estruturas locais, construindo laços com a
comunidade local através de estruturas associativas locais,
tais como associações desportivas ou culturais, associações
de mulheres, crianças, pais, terceira idade, etc., a participação
em eventos públicos...
E. Integração económica:
Após considerar que as necessidades básicas estão
corretamente cobertas, o passo fundamental seguinte do
processo de reintegração tem, na maioria dos casos, a ver com
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a inserção profissional. A situação profissional na sociedade foi
identificada pelos retornados, assim como pelos profissionais
que trabalham com eles e estão envolvidos no seu processo
de retorno, como uma ferramenta chave para a sua integração
social quando permite ao retornado ser independente do
ponto de vista financeiro, reforçar uma imagem positiva de si
próprio e manter contacto com a comunidade local.
A assistência ligada à inserção profissional do
retornado pode consistir – de forma generalizada - em
dois tipos de apoio: ajuda na procura de emprego por conta
de outrem ou apoio à criação de atividades criadoras de
rendimentos económicos.
A procura de emprego por conta de outrem pode
também incluir medidas de caráter mais formativo, como a
participação em ateliês ou cursos profissionais.
E em qualquer dos casos, tanto por conta de outrem
como própria, uma parte muito importante do plano de
reintegração deve procurar a reconstrução das aptidões do
retornado assim como das suas competências pessoais,
profissionais e experiências.
Em qualquer caso, para ajudar o retornado a definir
um objetivo profissional, o conselheiro de reintegração deve
ter em conta:
• as aptidões e competências do retornado
• as características e necessidades da economia local
• a possibilidade de reconhecimento das qualificações
61

METODOLOGIA LATAM SOBRE O RETORNO

• a possibilidade de financiamento disponível para
aceitar um emprego ou começar uma atividade
profissional
Uma vez identificados os elementos anteriores, têm
de ser realizadas ações como as seguintes:
• Medidas de apoio ao emprego: incluem todos os
recursos específicos para alcançar a reinserção
profissional do usuário.
• Orientação profissional: para reconstruir o perfil
profissional do usuário. Pode desenvolver-se em
parceria com os centros de orientação para o
emprego.
• Formação profissional: se for necessário, os
usuários podem inscrever-se em cursos de
formação profissional organizados por centros
de formação profissional públicos ou privados, ou
dados diretamente pela organização. Em paralelo da
formação em aulas, poderiam também promoverse outras modalidades de formação profissional
(estágios) ou formação à distância (e-learning).
• Serviços de orientação para o emprego (públicos ou
privados)
• Contacto direto com os empresários para promover
uma inserção direta
• Promoção para o desenvolvimento de estágios em
empresa
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• Serviços de orientação em relação ao processo de
conceção, lançamento e gestão de uma empresa

4. Monitorização
A monitorização dos retornados é crucial para
garantir um retorno sustentável, e ao mesmo tempo permite
às organizações oferecer uma assistência flexível, adaptar-se
às necessidades em constante mutação e aprender de cada
caso para melhorar a sustentabilidade de futuras iniciativas.
Sendo a reintegração um processo a longo prazo, seria
recomendável que a monitorização durasse pelo menos doze
meses. Este processo deveria permitir à organização adaptar
a assistência aos novos desafios que forem aparecendo com o
tempo e proporcionar ao retornado um apoio duradouro, para
que não se sinta sozinho. Além disso, a informação obtida
de cada experiência de retorno é importante para melhorar
possíveis iniciativas futuras de retorno voluntário assistido,
graças a uma melhor compreensão dos desafios.
Para melhorar a sustentabilidade dos retornos
voluntários assistidos é importante avaliar o êxito e as
dificuldades que o processo conheceu. Esta análise combina
os critérios individuais subjetivos e objetivos, e os critérios
globais. Os critérios subjetivos que devem ser avaliados são
a necessidade ou o desejo de voltar a emigrar, a perceção do
próprio estatuto socioeconómico e o sentimento de segurança;
sendo os critérios objetivos a reemigração real da pessoa ou
da sua família, o emprego, o nível de rendimentos, a receção
ou não de assistência humanitária, o acesso à educação e à
saúde, as ameaças reais e a violência. A escala mais global,
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o nível de emigração, pobreza, bem-estar e persecução, os
conflitos e a violência na comunidade ou no paísde origem
podem ser monitorizados ao longo dos anos para verificar se
têm ou não influência, e também para por em perspetiva os
indicadores individuais23.
Existem numerosas variáveis subjetivas que
influem na sustentabilidade do retorno: as características
dos retornados (idade, género), a sua experiência antes de
abandonar o país de origem (educação, emprego) e no país de
acolhimento (em solitário ou com família, aprendizagem da
língua, educação, emprego, alojamento, rendimentos, valor
percebido da experiência no estrangeiro, estatuto jurídico),
as condições do retorno (em solitário ou com família, com
assistência financeira, social e psicológica ou não, seguimento
ou não por parte de uma organização, disposição a regressar,
motivos do retorno, informação prévia ao retorno)24. Para
além destas características, existem vários fatores externos
que comprometem ou atrasam o processo, como a qualidade
ou disponibilidade do sistema de saúde e de educação, e o
nível de perceção da segurança no país.
Por estes motivos e para avaliar a sustentabilidade
efetiva do processo, deveriam ser considerados vários
elementos. As boas condições materiais não são suficientes:
devem estar unidas ao bem-estar social e psicológico. De
facto, a aceitação da família, dos amigos e da comunidade
deveria ser considerada essencial para que o retorno seja
sustentável, assim como a aceitação pessoal do retorno e a
23 Black, Richard, Saskia, Gent. Sussex Centre for Migration Research, Defining, Measuring and Influencing Sustainable Return: The Case of the Balkans, 2004.
24 Black, Richard, Khalid Koser. The End of the Refugee Cycle? Refugee Repatriation
and Reconstruction. 1999
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superação do sentimento de vergonha e frustração que possa
estar a sentir o retornado. As organizações que oferecem
RVA devem procurar evitar o estigma, a rejeição e a baixa
autoestima, fazendo participar a família e a comunidade no
seu papel de mediadores, e proporcionando ao retornado
apoio social e psicológico.
Seria recomendável monitorar o processo de
reintegração pelo menos em duas ocasiões, 6 e 12 meses
após a assistência ou 12 e 18 meses após a assistência,
dependendo se a ajuda foi mais imediata para cobrir
necessidades básicas ou mais a médio prazo, por exemplo
para realizar um micro-empreendimento. Dependendo do
nível de ajuda e da vulnerabilidade da pessoa, uma única
visita de monitorização pode ser suficiente. Para garantir a
frequência da monitorização, deveriam dedicar-se fundos
suficientes a esta atividade, de modo a financiar o transporte
até à casa do retornado e o trabalho informativo.
O mais recomendável é realizar a monitorização
através de uma entrevista presencial, sendo recomendável, na
medida do possível, que seja o conselheiro a efetuar a visita ao
beneficiário para poder comprovar as suas condições de vida.
A monitorização deveria consistir em visitar regularmente os
retornados para intercambiar informação com eles, avaliar os
seus sucessos e as suas necessidades, dar-lhes apoio se for
necessário e informar da sua situação económica e psicossocial
em cada uma das sessões de monitorização. Durante estas
sessões, é importante realizar fotos e vídeos para mostrar
os resultados do projeto. Este material pode posteriormente
ser utilizado como ferramenta de comunicação para informar
potenciais beneficiários, doadores e parceiros sobre o projeto
e o perfil dos retornados.
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Se não for possível realizar visitas devido às distâncias
ou às condições de segurança, a monitorização pode ser
realizada por telefone, pedindo ao beneficiário que envie fotos
e documentos e que visite a sede da organização quando for
possível. Se a ajuda de reintegração for uma atividade criadora
de rendimentos, é especialmente importante poder visitar o
projeto em questão. Nesta fase, a possível entrevista deveria
ser próxima e criar um ambiente de confiança para que o
beneficiário não sinta que está a ser submetido a um exame e
possa contar realmente como decorreu o tempo em questão,
tanto se nesse tempo prosperou na sua reintegração como
se não. Existem formulários que podem guiar esta entrevista
mas é recomendável realizá-la de forma espontânea. Ver em
anexo um exemplo de “Formulário de monitorização”.
A monitorização é mais difícil com pessoas que
tiveram uma má experiência de retorno e não querem estar
em contacto com a organização. É importante não esquecer
estes retornados, embora não apareçam nas histórias de
monitorização.
Em qualquer caso, não é fácil avaliar o sucesso
ou o fracasso de um processo de reintegração. A pessoa
pode ter conseguido inserir-se socialmente mais ainda
não profissionalmente ou vice-versa. No caso dos projetos
económicos de reintegração, pode ser mais objetivamente
avaliável o sucesso ou o fracasso. A experiência em numerosos
casos de reintegração registou projetos que não conseguiram
ir para a frente. É importante ser consciente de que é uma
situação normal e que isso não implica o fracasso completo
da reintegração.
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Principais obstáculos à reintegração identificados através
da experiência da Rede Latam
• Dificuldade de reconhecimentos de diplomas: em muitas
ocasiões, o país de origem não homologa os títulos
académicos obtidos no país de migração. Se o fizer, a
tradução oficial dos diplomas exigida é custosa.
• Dificuldades na validação da experiência profissional
• Dificuldades no acesso ao crédito devido à falta de historial
bancário do retornado.
• Dificuldades em receber as pensões: se não existir
convenção entre país de acolhimento e país de origem, o
retornado pode deixar de receber a pensão à qual teria
direito na Europa.
• Dificuldades administrativas e custo das formalidades:
para obter documentos nacionais necessários, é frequente
os procedimentos serem muito longos e caros (traduções
juramentadas, homologações)
• Dificuldades e altos custos de acesso às necessidades e
serviços básicos: sistema de saúde, sistema de educação,
serviços sociais
• Dificuldades e prazos longos dos procedimentos de
isenção de direitos de alfândega.
• Dificuldade em procedimentos de regularização de
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residência e acesso aos serviços para os familiares não
nacionais do país de origem do retornado.
• Dificuldades na procura de trabalho e reinserção
profissional difícil por falta de reconhecimento do passado
profissional e pela ausência de rede de contactos.
• Dificuldades devidas à centralização de todos os serviços
na capital: problemas em caso de retorno a zonas
afastadas da capital do país.
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IV Boas práticas identificadas
•

Esta parte pretende dar visibilidade às boas práticas
desenvolvidas pelas distintas instituições e organizações de
diferentes campos e níveis, que se ocupam e dedicam aos
programas de retorno voluntário assistido. As seguintes
atividades foram destacadas pelos colaboradores da
Rede Latam, que as selecionaram entre outras muitas por
apresentarem um valor acrescentado pela sua especial
contribuição para a preparação dos migrantes e retornados,
colocando-os como elemento central da sustentabilidade de
seu próprio processo de retorno e do desenvolvimento das
suas comunidades locais.
• Redes de organizações especializadas em retorno
voluntário:
RN Latam: Rede Latino-americana de Retorno. É uma rede
que facilita o retorno e a reintegração. Esta rede tem presença
na Argentina, Uruguai, Brasil, Colômbia, Bolívia, Peru, Equador,
Itália, Países Baixos, França e Espanha e tem por objetivo
melhorar a efetividade e sustentabilidade de todo o processo
de retorno voluntário. www.retornovoluntariolatam.org
Erso: Rede Europeia de Apoio à Reintegração. É uma rede
de diferentes organizações que trabalham estreitamente
no âmbito da migração e do desenvolvimento. O objetivo
da rede ERSO é intercambiar e recolher experiência, as
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melhores práticas e informações sobre o retorno voluntário e
a reintegração em África. www.erso-project.eu
Rirva: Rede Italiana RVA. O objetivo desta rede é melhorar
a informação e atuação das medidas de retorno voluntário
assistido (RVA) em território italiano e facilitar a individuação
de casos de potenciais usuários nas realidades operativas a
nível local. www.reterirva.it
Vren: Rede Europeia de Retorno Voluntário. Trata-se de uma
plataforma criada para o intercâmbio de informação entre
interessados nos Estados-Membros da UE, Suíça e Noruega
sobre assuntos relacionados com o retorno voluntário
assistido de nacionais de terceiros países aos seus países de
origem. www.vren-community.org
• O retorno e as remessas
Nantik Lum: Esta fundação espanhola cria processos que
têm por objetivo canalizar as remessas dos migrantes para o
reembolso de microcréditos concedidos aos seus familiares
no país de origem. Estes microcréditos são destinados à
colocação em marcha de pequenos negócios. http://www.
nantiklum.org/index.php?sec=2&ssec=23  
Rumiñahui - Projeto REDES CAP: Trata-se de um projeto
de codesenvolvimento que apoia cidadãos equatorianos
residentes em Espanha, assim como os seus familiares no
Equador, favorecendo o processo de retorno ao país de origem
para os que o desejarem. http://www.ruminahui.org/index.
php?limitstart=20   
Puentes Global - Projeto “Franqueando um futuro melhor”
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(em espanhol Franquiciandoun futuro mejor): Este projeto
espanhol oferece aconselhamento, formação integral e apoio
contínuo aos migrantes que decidem empreender em franquias
no estrangeiro, contribuindo, por sua vez para uma expansão
internacional de pequenas e medias empresas de franquia
espanholas, de forma mais sustentável e beneficiosa, tanto
para seus franqueados como para as comunidades nas quais
estão instaladas. http://www.puentesglobal.org/alcanza-tusmetas/retorno-voluntario-con-franquicia/
• Iniciativas de caráter estatal:
Espanha – Reconhecimento, avaliação e acreditação de
qualificações: o programa estabelece procedimentos para
reconhecer, avaliar e acreditar as competências profissionais
adquiridas através da experiência laboral ou de outro tipo de
aprendizagem informal. O Catálogo Nacional de Qualificações
Profissionais serve de referência objetiva neste procedimento.
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_recAcr_ing.
html
Equador - SENAMI: A Secretaria Nacional do Migrante
promove e defende o retorno voluntário, digno e sustentável
através de um processo baseado na reincorporação dos
irmãos migrantes na construção da sociedade equatoriana.
Oferece programas específicos como o Plano Terras ou o
Plano Retorno de Professores. http://www.migrante.gob.ec/
acompanamiento-en-el-retorno-al-pais/
Argentina - Plano RAICES. EO Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação Produtiva oferece 3 formas de financiamento
para a repatriação de científicos e tecnólogos argentinos no
exterior: http://www.raices.mincyt.gob.ar/
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Colômbia - Programa Colombia Nos Une (Colômbia unenos): O programa oferece, a quem quiser desenvolver
projetos produtivos em parceria com o Serviço Nacional de
Aprendizagem, formação em empreendimento através das
Unidades de Empreendimento do SENA, e orientação sobre
fontes de financiamento de projetos de empreendimento
de acordo com a capacidade institucional em vigor. www.
redescolombia.org/colombianosune
• Iniciativas de organizações sociais:
Servei Solidari y TransFormando - Programa RÈTALE: É
um programa que oferece, em Espanha, apoio às pessoas
de nacionalidade colombiana e equatoriana que desejarem
montar um pequeno negócio em zonas rurais do Equador e
Colômbia. http://www.retale.info/
Accem - Projeto de Informação de Países de Retorno e
Grupos Vulneráveis (CRI): O objetivo deste projeto da Accem
e do manual que foi criado era intercambiar experiências,
boas práticas, capacidades e potenciais das organizações
comunitárias de base, dentro do contexto da transferência
de informação sobre possibilidades de reintegração para
possíveis retornados das comunidades de imigrantes
na Europa. Introduz aspetos chaves da colaboração com
comunidades de imigrantes. http://www.accem.es/ficheros/
documentos/pdf_retorno/folleto_informativo_cri.pdf
• Iniciativas de organizações internacionais:
OEI - Projeto PTRSI: Sistema Euro-Latino-americano para a
Formação Profissional, o Retorno e a Reinserção Sustentável:
utiliza recursos de apoio que já existem na região e que
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respondem aos pedidos do seu mercado em crescimento,
pretendendo oferecer às pessoas emigrantes oportunidades
efetivas de retorno com itinerários de reinserção profissional
e de formação. http://www.oei.es/euroiberoamerica6.php
• De outras instituições:
FIIAPP: o projeto “Fortalecimento do diálogo e da cooperação
entre a UE (União Europeia) e a ALC (América Latina e
o Caribe) para o estabelecimento de modelos de gestão
das políticas de migração e desenvolvimento” da UE visa
contribuir para o processo de cooperação entre a UE e a
Comunidade da América Latina e Caribe (CELAC), e o reforço
das capacidades nacionais e regionais dos países CELAC
para apoiar o intercâmbio permanente de informações e boas
práticas entre estes países , bem como entre a UE e o CELAC.
• Iniciativas de Câmaras de Comércio:
Fundação INCYDE: Programa de retorno voluntário Consiste
na formação empresarial dos imigrantes que se encontram
em situação legal em Espanha e querem regressar aos seus
países de origem com um plano de empresa. É materializado
através da cooperação entre as Câmaras de Comércio nos
países de destino e origem. http://www.incyde.org
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V Recomendações finais para um retorno
		 voluntário eficiente e sustentável
•

Nível nacional: Países de acolhimento
• Os Programas de retorno deveriam ser concebidos para
oferecer apoio específico às pessoas vulneráveis.
• Os serviços informativos de retorno deveriam estar
sempre previstos e reforçados nos países de acolhimento.
• Os programas de retorno devem incluir, dentro dos
serviços anteriores à partida, uma avaliação do trabalho
profissional.
Nível nacional: País de retorno
• Deveriam estabelecer-se leis específicasde retorno que
façam referência a todos os aspetos envolvidos no tema e
que facilitem o acesso dos retornados aos seus direitos.
• Os programas e serviços para o retorno deveriam estar
descentralizados.
• Deveriam relacionar a reintegração dos retornados com
o desenvolvimento local.
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• Deveriam ter em conta as situações individuais e as
competências dos retornados.
• Os serviços de reinserção nos país de retorno devem
envolver e incluir o conjunto de redes de associações e
serviços institucionais.
• Os serviços sociais e administrativos nos países de retorno
não deveriam ser substituídos pelos serviços oferecidos
no âmbito dos programas de retorno voluntário assistido.
Cooperação entre países de acolhimento e de retorno
• Os programas de retorno assistido deveriam ser
harmonizados, e oferecer e identificar serviços padrão
mínimos de assistência que deveriam ser sempre
garantidos.
• O processo de retorno deveria ser “integrado” em termos
de programas e serviços prestados, assim como em
termos de redes e conexões com os países de acolhimento,
retorno e trânsito.
• A cooperação entre as partes deveria estar baseada na
troca contínua de informaçãosobreopaís de origem
• Apoiar e promover um retorno produtivo.
• Promover os direitos a receber a pensão.
• Garantir o reconhecimento bilateral de qualificações e diplomas
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INFORMAÇÃO SOBRE O PAÍS DE ORIGEM
International Migrations Organisation Belgium
http://irrico.belgium.iom.int/
International Migrations Organisation Spain
http://www.spain.iom.int
Choices Project of Refugee Action
www.choices-avr.org.uk
Erso
www.erso-project.eu
Rirva Netowrk
www.reterirva.it
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Latam
www.retornovoluntariolatam.org
German Federal Office for Migration and Refugees
www.zirf.eu
Vren
www.vren-community.org
Refworld
www.refworld.org
European COI Network
www.ecoi.net

ORGANIZAÇÕES E REDES RELEVANTES:
Accem (Espanha)
www.accem.es
Aesco (Colombia)
www.aescocolombia.org
Aesco (Espanha)
www.ong-aesco.org
Asociación Idas y Vueltas (Uruguay)
www.idasyvueltas.com.uy
Consiglio Italiano per Rifugiati (Italia)
www.cir-onlus.org
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European Reintegration Support Organizations
www.erso-project.eu
Espacios de Mujer (Colombia)
www.espaciosdemujer.org
FIIAPP
www.fiiapp.org
Fondo Ecuatoriano FEPP (Equador)
www.fepp.org.ec
France Terre D’asile
www.france-terre-asile.org
Fundación Esperanza (Equador)
www.fundacionesperanza.org.co
Fundación Migrantes y Refugiados sin Fronteras (Argentina)
www.sinfronteras.org.ar
Maatwerk Bij Terugkeer (Holanda)
www.maatwerkbijterugkeer.nl
Migrantes y Refugiados en Argentina
www.myrar.org.ar
Opere Unite Buonpastore (Italia)
www.buonpastore.org
Organización Estados Iberoamericanos
www.oei.es
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www.projetoresgate.org.br
Red Andina Migraciones
www.redandinademigraciones.org
Red Unitas (Bolivia)
www.redunitas.org
Rete Italiana RVA
www.reterirva.it
RN Latam
www.retornovoluntariolatam.org
Senda (Perú)
www.sendaong.org
Soleterre Strategie di Pace (Italia)
www.soleterre.org
VREN
www.vren-community.org
Refugee Action
www.refugee-action.org.uk
UK Voluntary Return Service
www.choices-avr.org.uk
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VII Anexos
•

Anexo 1:
Ficha de identificação Rn Latam.
Anexo 2:
Recibo do apoio à reintegração Rn Latam.
Anexo 3:
Lista das despesas do apoio à reintegração Rn Latam.
Anexo 4:
Ficha de Monitorização Rn Latam.
Anexo 5:
Perguntas freqüentes.
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Preguntas freqüentes*
As respostas a estas perguntas diferem de um país e programa AVR para outro, e foram incluídas no presente documento para poder
orientar os profissionais envolvidos sobre as informações úteis que deveriam ser recolhidas sobre cada país / programa AVR.

Anexo 5. Perguntas freqüentes

1. Qual é a situação legal/administrativa do migrante durante o processo de preparação ao retorno?
Quando o migrante se inscreve num programa de retorno
voluntário, é frequente as autoridades nacionais fornecerem-lhe um certificado que lhe permite permanecer legalmente no país de acolhimento apesar da sua autorização de
residência já ter caducado.
Este documento pode não capacitar o migrante para aceder
às prestações sociais, podendo o migrante ficar sem recursos. Nestes casos, o conselheiro deveria encontrar uma assistência de emergência.
2. Como pode o migrante regressar com bagagem extra?
Os programas de retorno voluntário autorizam, muitas
vezes, uma quantidade limitada de bagagem. Mas os migrantes que decidem regressar e viver nos seus países de
*

Uma lista de perguntas e respostas frequentes específicas sobre o retorno à América
Latina pode ser consultada na plataforma da Rede Latam II: www.retornovoluntariolatam.org

origem, sobretudo depois de muitos anos de residência no
estrangeiro, precisam de transportar muita bagagem (móveis, roupa, eletrodomésticos...), o que os obriga a recorrer
a uma empresa privada de transporte. Este tipo de gasto
pode ser muito elevado. O conselheiro deveria aconselhar o
migrante para que decida como realizar o envio.

Exceto se o programa AVR estipular o contrário, a participação num programa AVR não impede ao migrante regressar à Europa no futuro. Quando o migrante quiser voltar, deverá pedir novamente um visto de entrada. Existem casos
em que o facto de ter participado num programa AVR pode
dificultar a nova obtenção do visto de entrada.
É importante ter em conta que a maioria dos programas de
retorno voluntário requerem a assinatura de um documento
através do qual o retornado se compromete a não voltar à
Europa durante um certo período de tempo, o que, portanto, implica uma proibição de entrada nos registos oficiais ao
sair do país com um RVA, o que significa que o migrante
não poderá entrar no território europeu durante esse mesmo período de tempo. A duração da proibição de entrada é
definida pelos organismos pertinentes de cada país.
4. Em caso de dupla nacionalidade (Não UE), é possível
escolher o país de destino para o retorno?
Se uma pessoa tiver dupla nacionalidade, o programa de
retorno permite-lhe muitas vezes escolher a qual dos dois
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3. É possível voltar ao país de acolhimento/Europa depois
do retorno?

países de nacionalidade prefere regressar. No entanto, a
pessoa deverá poder provar a sua nacionalidade com um
documento de viagem válido (passaporte ou laissez-passer).

Anexo 5. Perguntas freqüentes

5. É possível regressar a um país que não seja o país de
origem?
Por vezes os migrantes desejam regressar a países
onde têm fortes ligações pessoais e familiares, distintos do seu país de origem. Se a motivação for justificada, alguns programas de retorno permitem escolher o
país de retorno, na condição de poder obter um visto/
autorização de residência no referido país.
6. É possível renunciar ao retorno voluntário?
Mudar de ideia sobre o retorno poder ser complicado perante as autoridades encarregues da implementação do
retorno. Se o migrante se encontrar em situação irregular, pode ser mais facilmente identificável pelas autoridades governativas encarregues. Além disso, é importante
salientar que, ao renunciar a participar num programa
de retorno, o migrante pode ficar excluído de poder participar novamente nos ditos programas no futuro.
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