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IBEROAMERICANOS (OEI) - OEI BRASIL

•

www.oei.org.br

•

retornadosbrasil@oei.org.br

•

De 8:30AM a 5:30PM

•

SHS Quadra 6 - Conjunto A Bloco C   Sala
919 / Complexo Brasil 21.
CEP 70316-109. Brasília, Brasil
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Austria

Ministry of Interior

Australia

Department of Immigration
and Border Protection

Bélgica

Federal Immigration Office

Bélgica

Federal Agency for the Reception
of Asylum Seekers

Dinamarca
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•

(+55) 613321 - 9955

•

(+55) 613321 - 9955   (para emêrgencias
em horário comercial)
SECRETARÍA GENERAL - SPOC

•

www.oei.es

•

Ana Amor - aaalameda@oei.es

•

8:30AM-5:30PM

Ministry of Foreign Affairs

•
•

C/ Bravo Murillo, 38
28015 - Madrid, España

Finlandia

Finish Immigration Service

•

(+34) 91 594 43 82

Francia

French Office for Immigration and Integration

Alemania

Federal Office for Migration and Refugees

         (+34) 91 594 43 82 (para emêrgencias
         em horário comercial)

Grecia

Ministry of Public Order and Citizen Protection

Italia

Ministry of Interior

Luxemburgo

Ministry of European and Foreign Affairs

Malta

Ministry for Home Affairs and National Security

Países Bajos

Repatriation and Departure Service

Noruega

Norwegian Directorate of Immigration

Rumanía

General Inspectorate for Immigration

España

Integration of Immigrants Migration Board

Suecia

Swedish Migration Agency

Suiza

State Secretariat for Migration

Reino Unido

Home Office - Immigration Enforcement

Este documento está disponível em Español,
Inglês e Português

AIMF: Migration in Movement

Serviços de
reinserçao para os
retornados retornando ao
Brasil pertenecentes aos
países da Rede ERIN

O QUE FACEMOS

QUEM SOMOS

A OEI é o provedor de serviços do programa ERIN e
oferece assessoramento e encaminhamento a serviços
de reinserção dos retornados que são amparados pelo
programa ERIN no Brasil. Os cidadãos que desejem
regressar de qualquer país membro da rede ERIN,
podem ser candidatos a receber diversos apoios que
facilitem seu processo de reintegração.     

A Organização de Estados Ibero americanos para a
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é um organismo internacional de caráter intergovernamental
para a cooperação entre os países ibero-americanos
em educação, ciência, tecnologia e cultura no contexto do desenvolvimento integral, da democracia, e
da integração regional. Os estados membros e observadores são todos os países ibero-americanos. Sua
Secretaria-Geral fica em Madri, Espanha.

Estes serviços podem incluir: informações, orientações,
assessoria, encaminhamento a serviços específicos,
entre outros, logo de chegar ao Brasil. A finalidade é
facilitar “a volta para casa” e a reintegração a partir de
um ponto de vista multidimensional

PÚBLICO ALVO
•
•
•
•
•
•

Retornos voluntários.
Retornos involuntários.
Ex-solicitantes de asilo.
Perssoas Idosas.
Menores desacompanhados.
Pessoas vulnerável.

Os serviços são prestados tanto aos que retornam de
forma voluntária como involuntária e podem incluir
menores desacompanhados, famílias com filhos, pessoas idosas, casos especiais com necessidades médicas, etc.

ERIN é um programa que prevê apoio à reintegração
de pessoas que retornam a seus países de origem,
tanto de forma voluntária como involuntária. O programa é financiado pela Comissão Européia através
do Fundo de Asilo, Migração e Integração europeu
– AMIF.

COMO FACEMOS
Antes de retornar…
Uma vez decidido retornar, o contato com a OEI pode
ser realizado antes do regresso por meio de nosso Single Point of contact (SPOC), na secretaria-geral da OEI
em Madri. O SPOC tem como missão facilitar o processo de retorno e reintegração. Também é possível
organizar uma chamada via Skype entre o retornado
e nosso equipe do escritório no Brasil, sempre que o
retornado desejar, a fim de iniciar o desenho do plano
de reintegração, facilitando assim o processo e a apropriação do mesmo.

Uma vez no Brasil…
OEI Brasil pode fornecer os seguintes serviços:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistência e orientação antes da viagem.
Assistência no aeroporto de retorno e traslado.
Busca de alojamento para casos urgentes.
Apoio para solucionar necessidades básicas.
Apoio para formação profissional.
Apoio para procura de emprego.
Orientação para projetos de empreendimento.
Informações sobre os sistemas de saúde, apoio
psicológico, assistência legal, entre outros.

Será desenhado um Plano de Reintegração adaptado
às necessidades identificadas será fornecido após a
aprovação do respectivo Intuição Europeia Parceiro
Os serviços estão disponíveis em todo o país. A OEI
possui um serviço de apoio de segunda a sexta para
os retornados beneficiários de ERIN.

Cuando nos encontraremos?
Acontecerão, ao menos, três encontros pessoalmente.
No primeiro se definirão os objetivos e atividades do
Plano de Reintegração. Durante o segundo, se dará
seguimento ao Plano e se analisarão novas necessidades. No terceiro encontro, se fará uma avaliação final
do processo de reintegração.
Para aos retornados que não vivem na capital do país
(cidade em que se localiza o escritório da OEI) poderão
ser realizadas entrevistas telefônicas ou via Skype de
modo que nenhum retornado perca a oportunidade de
receber um atendimento personalizado. Além disso, é
possível organizar encontros pessoais por meio de instituições ao nível local, parceiras da OEI.

