
O que é OEI?

A Organização dos Estados Ibero-
americanos para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (OEI) é um organismo internacional 
de caráter governamental para a cooperação 
entre os países ibero-americanos no campo 
da educação, da ciência, da tecnologia e 
da cultura no contexto do desenvolvimento 
integral, da democracia e da integração 
regional.

Este projecto é co-financiado pelo Fundo 
Europeu de Regresso, DG Migration and 

Home Affairs

Coordenador

Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura.

Parceiros: Espanha

Parceiros: Portugal e Itália

Onde contactar?

Atendimento direto das 14h às 18h

ALCC

Rua Varela Silva, lote 10, loja A. 
1750-403. Lisboa - Portugal 

Telefono: 218031921 / 218203155 / 
913328634

Mail: retornovoluntarioalcc@gmail.com



Se é uma pessoa imigrante procedente de 
Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, 
Peru, Paraguai e Uruguai e está pensando 
em voltar ao seu país este projeto pode lhe 
interessar. Na Europa atuamos em Espanha, 
Itália e Portugal.

Num mesmo ponto de contato oferecemos 
informação diversa, útil e prática para as 
pessoas que desejam retornar. 

Pode aceder a uma ampla rede de serviços de 
apoio que lhe servirá de ajuda para conseguir 
uma reinserção estável e digna  diante da 
situação de retorno.

Quer voltar ao seu país? A quem se destina?

 Pessoas que desejam retornar 
voluntariamente ao seu país de origem 
procedentes de Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Peru, Paraguai e Uruguai. 

 Todas as pessoas imigrantes procedentes 
destes países poderão aceder aos serviços dos 
Balcões Únicos independentemente da sua 
situação administrativa (regular/irregular).

 Igualmente as pessoas que estejam em 
situação irregular e retornem ao seu país de 
origem poderão optar a uma ajuda económica para 
a reinserção, depois da avaliação e o cumprimento 
dos requisitos contemplados no projecto.

O que oferecemos? 

• Assistência Legal

• Assistência psicossocial

• Assistência de Saúde        

• Assistência Educativa

• Capacitação para o emprego

• Apoio à procura de emprego

• Procura de Habitação

Terá um itinerário individualizado de 
inserção e lhe daremos informaçôes sobre 
os recursos de assistência social, legal, 
educativa, de habitação, de inserção laboral 
e de emprego que existem no seu país, 
sejam públicos, privados ou de organizações 
internacionais.

Como Funciona?

Se contatar ou se dirigir a qualquer dos 

Balcões Únicos faremos uma primeira 

entrevista e proporemos diferentes 

opções de serviços que serão de utilidade 

na construção do seu projeto de retorno 

ao seu país, de uma forma integral e 

personalizada. Acompanharemos na 

planificação do seu retorno desde Europa 

e na reintegração no seu país.


