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Facilitar uma abordagem conjunta para o
retorno e reintegração de migrantes
A Rede Europeia de Retorno e Reintegração (Euro
pean Return and Reintegration Network, ERRIN) é um
consórcio de 15 países parceiros que facilita o retorno
e a reintegração de migrantes que não podem, ou não
desejam mais, permanecer na Europa. A rede atende
a uma grande gama de necessidades, proporcionando
aconselhamento, orientação e assistência de reintegração para as pessoas que retornam ao seu país de
origem.
No âmbito deste programa, o prestador de serviços
contratado para o Brasil é a Caritas International Belgium (CIB). A CIB trabalha com o Projeto Resgate como
parceiro de prestação de serviços locais para auxiliar os
retornados, sejam eles voluntários ou não voluntários,
nos primeiros passos de sua reintegração ao voltarem
para casa.
A ERRIN é financiada pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) da União Europeia, com
co-financiamento de agências nacionais participantes.
Saiba mais: www.returnnetwork.eu

PAÍSES PARCEIROS DA
ERRIN
Instituições europeias parceiras
Áustria
Alemanha

Bélgica
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Luxemburgo
Malta
Noruega
Reino Unido
Suécia
Suíça

Ministério Federal do Interior
Ministério Federal do Interior, da Construção e das
Comunidades - Serviço Federal para Migração e
Refugiados
Agência Federal para a Recepção dos Requerentes
de Asilo/Serviço Federal de Imigração
Ministério da Imigração e da Integração
Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança
Social - Departamento de Migração
Serviço de Imigração Finlandês
Ministério do Interior - Serviço de Imigração e
Integração
Ministério do Interior e Reconstrução Administrativa
Ministério da Justiça e da Segurança - Serviço de
Repatriamento e Partida
Ministério de Assuntos Estrangeiros e Europeus
Ministério dos Assuntos Internos e Segurança
Nacional
Diretoria Norueguesa de Imigração
Ministério do Interior
Agência Sueca de Migração
Secretaria de Estado para a Migração

A assistência de reintegração, no âmbito do programa
da ERRIN, é proporcionada a todos os retornados em
todas as regiões do Brasil.

BRASIL
Português

Projeto Resgate
Estamos aqui para ajudar você!

Endereço do
escritório

Rua Esperança, Qd 04, LT
23 jd Nova Esperança - CEP
74.465-160, Goiânia - Goiás

Horário de
funcionamento

De segunda a sexta
das 9h às 17h (horário local)
+55 62 3297-6487
+55 62 9903-9152
+55 11 97654-8412
m.aurelio@
projetoresgatebrasil.org.br /
fsouza@projetoresgatebrasil.org.br
www.projektresgate.ch

Se tiver alguma dificuldade para comunicar-se com o
Projeto Resgate, entre em contato com a Caritas International Belgium:
+32 2 2111054

PROGRAMA
DE REINTEGRAÇÃO
DA ERRIN
PARA O RETORNO
DE MIGRANTES

VOCÊ É
ELEGÍVEL PARA O APOIO?
Se você é natural do Brasil e deseja ou precisa retornar
de um país parceiro da ERRIN (listados no verso*), você
pode se beneficiar do programa.
Os retornados podem ser voluntários e não voluntários
de todas as idades e perfis, e podem incluir:

•
•
•
•
•

Requerentes de asilo
Requerentes de asilo recusados

QUAL
TIPO DE ASSISTÊNCIA PODE
SER PROPORCIONADA?
Como um retornado no âmbito do programa da ERRIN,
você pode ser elegível para vários serviços de retorno e
reintegração proporcionados pelo Projeto Resgate para
ajudá-lo a recomeçar no seu país de origem.
Os serviços são prestados em espécie (salvo indicação
em contrário) e podem variar dependendo de onde você
está vindo, seu perfil e necessidades específicas.

Migrantes regulares e irregulares

O Projeto Resgate trabalhará com você para desenvolver um plano personalizado de reintegração que leve
em conta sua situação e necessidades, dentro dos limites do valor de subsídio disponível. Os serviços podem
incluir:
Apoio social, jurídico e médico
Apoio para a acomodação de longo prazo
Formação escolar e linguística

Menores desacompanhados

Assistência para colocação de emprego

Outras pessoas vulneráveis

A elegibilidade é determinada pelas autoridades responsáveis no país parceiro. A assistência de reintegração será proporcionada somente após um controle de
verificação positiva por essas autoridades.

Serviços de reintegração

Formação técnica e profissional

PROCEDIMENTO
A SEGUIR

Assistência para criação de negócios
Assistência sob medida para grupos vulneráveis

Antes da partida

COMO
VOCÊ PODE SE CANDIDATAR?
Você pode se candidatar através do contato da ERRIN
em um dos países parceiros da ERRIN. Você pode encontrar mais informações com seu assistente social ou
aconselhador.
Seus serviços de reintegração somente serão ativados
após a aprovação do país parceiro da ERRIN.

Se sua candidatura foi aprovada pelas autoridades do
país parceiro da ERRIN, você pode solicitar informações
ao Projeto Resgate e à Caritas International Belgium
(consulte os dados de contato) para ajudar a tomar as
providências necessárias.

Quando você chegar
O Projeto Resgate pode proporcionar assistência básica
após sua chegada ao Brasil.
Traslado do aeroporto ou recepção no local de chegada
Assistência de viagem no país
Acomodação temporária (máx. de 7 dias)
Orientações para cuidados médicos de urgência

*Observe que nem todos os países parceiros da
rede utilizam atualmente a assistência de reintegração oferecida pela ERRIN no Brasil. Isso pode
estar sujeito a alterações. Verifique as informações mais recentes com o seu aconselhador.

Outros elementos essenciais básicos

SOBRE
A Associação Projeto Resgate foi fundada na Suíça em
2006 com o objetivo de ajudar as vítimas do tráfico de
pessoas. A organização agora está registrada na Suíça e no Brasil. Ela ajuda pessoas que vivem no exterior
em condições difíceis, permitindo a elas retornar ao seu
país de origem com toda segurança e apoiando-as em
sua reintegração social e profissional.
A Caritas International Belgium (CIB) é uma organização não governamental que trabalha em estreita cooperação com o Projeto Resgate para fornecer assistência aos retornados dos diferentes países parceiros da
ERRIN. Desde 2007, a CIB implementou o programa de
governo nacional como prestador de serviços em todo
o mundo na área de retorno voluntário.

