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Organização de Estados Iberoamericanos
para a Educação, a Ciência e a Cultura

Conteúdo

Organização internacional de caráter governamental para a cooperação entre os países iberoamericanos no campo da educação, a ciência, a tecnologia
e a cultura no contexto do desenvolvimento integral, a
democracia, a coesão social e a integração regional.

A Organização de Estados Iberoamericanos
para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) com o
apoio da Comissão Europeia (Direção Geral de Assuntos Internos), tem posto em marcha o projeto balcões
Únicos.

Esse serviço se encontra a disposição de
pessoas que tenham vivido na Europa e que ao
retorno a seus países de origem, se encontrem em
situação de vulnerabilidade social e enfrentem
problemas em seu processo de reintegração.

Esse projeto conta com serviços chamados
“Balcões únicos” para acolher, orientar e apoiar a reinserção no país de pessoas retornadas desde a Europa.
A ideia é que num mesmo ponto de contato se centre
informação diversa, útil e variada para as pessoas retornadas. E, à vez, através desse contato, se possa aceder a
uma rede ampla de serviços de apoio encaminhados a
alcançar uma reinserção estável e digna de cada retornado.

A OEI tem articulado uma rede de serviços
nacionais de diferente natureza que poderão ajudar
na reintegração das pessoas e famílias retornadas.

Sua Sede Geral ﬁca em Madrid e conta com
Oﬁcinas Nacionais em Argentina, Brasil, Colômbia, o
Salvador, Espanha, México, Peru, Chile, Honduras, Paraguai, Equador, Guatemala, R. Dominicana, Uruguai e
Panamá.
Sua missão começa faz 60 anos e è promover
a cooperação educativa, cientíﬁca e cultural para
fortalecer as políticas públicas e o desenvolvimento de uma cidadania participativa, assim como uma
sociedade mais justa e solidaria, que propicie a consolidação da democracia e de uma cultura de paz na
região.

Como funciona o Balcão Único

Se te aproximas à OEI ou contatas conosco, te
faremos uma primeira entrevista e te proporemos diferentes opções de serviços que te serão de utilidade na
construção de teu projeto de vida de forma integral e
personalizada. Vamos te Ajudar na reintegração em teu
país.

Esse projeto se desenvolve em 8 países simultaneamente: Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador,
Peru, Paraguai e Uruguai. Em Europa, participam Espanha e Itália. A coordenação geral do projeto está a
cargo da Sede Geral da OEI.

