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RETORNO EM NÚMEROS* RETORNADOS PELO PROGRAMA:

O PROGRAMA
O programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração (AVRR, na sigla em inglês), da 
OIM, Agência da ONU para as Migrações, tem como objetivo apoiar migrantes em situação de 
vulnerabilidade que desejam retornar a seus países de origem e que não possuem os meios para 
fazê-lo, a�m de contribuir para uma migração segura, ordenada e digna. Desde 2016, foram 4.626 
brasileiros para retornar ao Brasil e 24 migrantes de diversas nacionalidades a voltarem para seus 
países de origem a partir do Brasil. 

Em 2021, a OIM apoiou o retorno de 556 brasileiros e brasileiras. Ao todo, estas pessoas 
retornaram de 14 países diferentes, sendo os 5 principais: Bélgica (239), Portugal (93), 
Países Baixos (86), Espanha (62) e Suíça (35). Assim como em anos anteriores, os três 
principais estados de retorno foram Goiás (192), Minas Gerais (84) e São Paulo (68). 

QUEM PODE SE BENEFICIAR?
Os bene�ciários deste programa são migrantes em situação regular ou irregular que não 
reúnem as condições para permanecer no país onde se encontram e que desejem 
retornar a seu país de origem. Isso inclui migrantes em situações de vulnerabilidade como 
vítimas de trá�co de pessoas, crianças migrantes desacompanhadas, solicitantes de refúgio 
que desistiram de sua solicitação ou que a tiveram negada, ou migrantes que necessitam 
de tratamento e não possuem acesso ao sistema de saúde público nos países de 
residência.

BRASILEIROS ASSISTIDOS
ENTRE 2016 - 2021

PAÍSES DE ONDE RETORNARAM

OUTROS:  Japão, Noruega, Grécia, Austrália, Turquia, Àustria, Romênia, Argentina, Bolívia, Coréia
do Sul, Finlânia, Eslováquia, Guiana, Marrocos, Costa Rica, Polônia, Uruguai, Belarus e Estônia
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Brasileiros assistidos entre 2016 - 2021

*Estes números se referem somente aos retornados 
apoiados por programas da OIM, e não representam o 
total de pessoas que retornaram ao Brasil (ou do Brasil) 
neste período, seja por conta própria, seja apoiados por 
outros programas e organizações. 
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QUE TIPO DE ASSISTÊNCIA 
A OIM OFERECE POR MEIO 
DO PROGRAMA?
Além de aconselhamento, o 
programa facilita a preparação 
administrativa e logística da viagem, 
como emissão de documentos 
necessários, aquisição de passagens, 
e suporte operacional na partida, 
trânsito e chegada. Ainda, em deter-
minados casos, pode ser fornecido 
um subsídio de reintegração para 
auxiliar os retornados e suas famílias 
a lidarem com suas necessidades 
mais imediatas e/ou desenvolver 
atividades de subsistência ou educa-
cionais. O programa varia de 
acordo com cada país, respeitando 
as políticas e legislação locais e o 
contexto migratório.
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Entre 2016 e 2021, 763 brasileiros receberam apoio na 
reintegração, além da passagem de volta. Este recurso é destinado 
somente aos casos mais vulneráveis, identi�cados e selecionados 
conforme os critérios do programa. Os bene�ciários podem 
investir seus recursos em mais de um objetivo, e também podem 
alterar seus planos após o retorno.

APLICAÇÃO DO RECURSO DE REINTEGRAÇÃO
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Reintegração

“A minha experiência com a OIM foi super tranquila. Me 
senti seguro e acolhido desde o primeiro contato com o 
escritório da organização na Irlanda e no Brasil. Confesso 
que a ideia de retornar ao meu país natal no início de 
2021, em meio a uma pandemia, não era nada 
animadora. Ainda mais porque além de uma viagem longa 
eu teria que recomeçar a vida do zero por aqui. E para 
mim, o maior desa�o de todos foi me reintegrar no 
mercado de trabalho brasileiro. Me tornei fotógrafo 
quando mudei para Irlanda. Fiz cursos e trabalhos que me 
permitiram ter experiência su�ciente para evoluir na 
pro�ssão e eu não queria abandonar a minha área de 
atuação naquele momento de transição. Equipamentos 
fotográ�cos no Brasil têm valores muito altos e eu estava 
precisando investir em uma nova lente para completar o 
meu kit de trabalho.

A Assistência de Reintegração foi uma ajuda super 
bem-vinda que garantiu parte do valor necessário para 
investir em uma lente 24-105mm com mais 
tranquilidade naquele momento. Hoje moro em São 
Paulo, faço sessões fotográ�cas de todos os tipos, 
montei um estúdio no meu apartamento e recebo 
meus clientes para sessões de fotogra�as com todo 
conforto e pro�ssionalismo. Sou muito grato à OIM por 
todo apoio oferecido para que eu pudesse retornar ao 
meu país com segurança e ainda me manter na minha 
pro�ssão com a autonomia que tanto buscava.”

Helton Nóbrega

A OIM destaca três categorias especiais de 
vulnerabilidade em seus programas de retorno, 
alinhadas ao contexto e políticas migratórias 
dos países de migração. São elas: menores 
desacompanhados, casos médicos e vítimas de 
trá�co de pessoas. Tais categorias são 
priorizadas no momento da avaliação de 
elegibilidade. Não obstante, a maioria dos casos 
atendidos são de “migrantes em vulnerabilidade”, 
uma categoria genérica que engloba diferentes 
situações (pessoas em situação de rua, 
desempregadas, pessoas expostas a riscos, 
pessoas que precisam retornar mas não têm 
recursos; etc). 

CASOS QUE RECEBERAM APOIO
NA REINTEGRAÇÃO

EMPREENDEDORISMO, COM ABERTURA OU
REABERTURA DE PEQUENOS NEGÓCIOS

INVESTIRAM EM CURSOS DE
CAPACITAÇÃO OU EDUCAÇÃO 

TRATAMENTO MÉDICO,
INCLUINDO PSICOSSOCIAL
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A OIM também apoiou o retorno voluntário de 24 imigrantes que residiam no Brasil entre 2016 e 2021. Este apoio 
foi realizado por meio de fundos humanitários globais da OIM, voltados aos casos mais graves de pessoas em situação 
de risco ou alta vulnerabilidade social. A maior parte destes migrantes retornados era de nacionalidade haitiana, 
havendo também nacionais da Nigéria, Argentina, Cazaquistão, Bulgária e outros.

Retorno do Brasil


