
Regresso Voluntário Assistido e Reintegração  a partir da Bélgica 

A OIM apoia os migrantes que voluntariamente desejam regressar ao seu país de origem ou migrar 
para um país terceiro onde a residência permanente esteja garantida. 

 

O QUE É O REGRESSO VOLUNTÁRIO? 

PODE A IOM AJUDAR-ME? 

COMO É QUE FUNCIONA? 

ONDE ME POSSO CANDIDATAR? 

QUE TIPO DE APOIO VOU RECEBER? 

 

O QUE É O REGRESSO VOLUNTÁRIO? 

O regresso voluntário é um serviço gratuito para as pessoas que pensam em regressar ao seu país de 

origem a partir da Bélgica. Se decidir que esta é a escolha certa para si, a OIM, com o apoio da 

FEDASIL, e dos seus parceiros tratarão de tudo, incluindo a reserva dos seus voos e guiá-lo-ão para 

garantir que dispõe de todos os documentos necessários. 

A IOM PODE AJUDÁ-LO 

A assistência ao regresso voluntário da OIM está disponível para todos os migrantes localizados na 

Bélgica, independentemente do seu estatuto jurídico. 

Pode falar-nos do regresso voluntário sem qualquer obrigação. Tudo o que discutirmos será mantido 

confidencial. Iremos informá-lo sobre a assistência disponível antes, durante e após a sua partida. 

Pode discutir com um dos nossos conselheiros quaisquer preocupações que possa ter relativo ao seu 

possível regresso, numa conversa pessoal. Para responder a perguntas mais específicas, podemos 

contactar os nossos colegas no escritório da OIM no seu país de origem. 

Se decidir que o regresso voluntário é a escolha certa para si, a OIM pode ajudá-lo em todos os 

preparativos para a sua partida.  

COMO É QUE FUNCIONA? 

Depois de se candidatar ao regresso voluntário, a OIM entrará em contacto consigo para um 

conselho durante o qual lhe serão explicados todos os pormenores. A OIM pode ajudá-lo a obter os 

seus documentos de viagem e explicar-lhe-á as medidas necessárias a tomar. Assim que estiver 

pronto para viajar, a OIM irá reservar a sua viagem. A OIM prestar-lhe-á assistência na partida para o 

aeroporto de Bruxelas, mas viajará como passageiro regular. Se necessário, a OIM pode prestar-lhe 

assistência nos aeroportos durante o trânsito e à sua chegada. 

ONDE POSSO APRESENTAR O MEU PEDIDO? 

Se residir numa estrutura de acolhimento, pode apresentar o seu pedido através do centro, pedindo 

ao seu assistente social mais informações sobre o seu regresso voluntário. 

Se residir fora da estrutura de acolhimento ou num endereço privado, pode contactar um dos 

nossos parceiros ONG (clique aqui para obter a lista completa) para mais informações ou de um dos 



balcões de regresso Fedasil. Encontre aqui os dados de contacto de um parceiro próximo do seu 

local de residência. 

Para todas as questões relacionadas com o regresso e a reintegração, pode contactar: 

FR/ING:  0491/56.05.23 

NL/ING:  0499/64.80.94 

 

QUE APOIO IREI RECEBER? 

A OIM irá reservar e pagar o seu bilhete de avião e/ou autocarro para a viagem de regresso e 

fornecer-lhe-á uma mesada para a viagem, que irá receber no aeroporto. 

Dependendo do país para onde regressa, poderá ter direito a apoio para a reintegração. Este apoio 

destina-se a ser um apoio inicial para que possa reintegrar-se no seu país de origem.  Antes da 

partida, todos os candidatos receberão informações sobre o apoio que lhes é dedicado e receberão 

informações de contacto no escritório local da OIM. 
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