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Sumário Executivo
O presente estudo aborda as estratégias e programas adoptados em Portugal no âmbito do
retorno assistido e foi elaborado no âmbito da Rede Europeia das Migrações (REM).
Entende-se por retorno assistido o processo de regresso voluntário de um nacional de um país
terceiro ao seu país de origem, nacionalidade ou residência habitual, após um período de
tempo num Estado membro da União Europeia, com apoio estruturado prestado por esse
Estado ou por outra entidade, nomeadamente uma organização internacional.
Em Portugal, desde 1997 que a Organização Internacional para as Migrações (OIM), Missão
em Portugal1 é a entidade responsável pela operacionalização dos programas de retorno
assistido em Portugal, no quadro da cooperação estabelecida pelo Estado Português. Esta
actuação faz-se em estreita articulação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)2 e o
Ministério da Administração Interna (MAI)3, que supervisiona e avalia a execução destes
programas.
As principais fontes utilizadas para a elaboração deste estudo foram os relatórios anuais de
execução e avaliação de programas e projectos de apoio ao retorno voluntário. Estes
relatórios permitem um acompanhamento dos resultados das medidas em curso relativas ao
retorno assistido, sobretudo no que se refere à gestão dos processos (número de processos
entrados e concluídos) e ao perfil dos candidatos e beneficiários dos apoios previstos. Notese, contudo, que a produção estatística contempla uma variedade de categorias nem sempre
comparáveis, o que de alguma forma dificulta uma leitura linear e evolutiva dos resultados
alcançados ao longo dos anos em matéria de retorno assistido.

1
Disponível em 15 de Setembro de 2009 a partir de:
http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/1386
2
Disponível em 20 de Outubro de 2009 a partir de:
http://www.sef.pt/portal/V10/PT/aspx/page.aspx
3

Disponível em 15 de Setembro de 2009 a partir de:
http://www.mai.gov.pt/
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Conforme as orientações definidas para este estudo4, no capítulo introdutório apresentam-se
os objectivos do estudo, a metodologia adoptada e a descrição sumária dos programas e
projectos que têm enquadrado as medidas de retorno assistido em Portugal.
No segundo capítulo, são apresentadas as definições de retorno assistido usadas em Portugal,
as categorias de beneficiários dos programas, bem como alguns dados estatísticos sobre os
beneficiários de apoio ao retorno entre 2004 e 2008.
O terceiro capítulo apresenta o enquadramento legal e político em matéria de retorno
assistido. As fontes consultadas para a sua elaboração foram a primeira série do Diário da
Assembleia da República – sobretudo para levantamento dos debates políticos em matéria de
retorno – legislação nacional – para o entendimento do quadro legal do retorno em Portugal –
e legislação europeia – tendo em vista o conhecimento do impacto das políticas, directivas e
financiamentos europeus no quadro jurídico nacional.
Os capítulos quarto e quinto são, respectivamente, sobre os procedimentos inerentes à
implementação de apoio ao retorno assistido em Portugal – motivações, obstáculos e
organização dos programas – e medidas de apoio à reintegração e sustentabilidade do retorno
assistido. Complementarmente à pesquisa bibliográfica que esteve na base da elaboração do
presente estudo, estas secções contaram com informação recolhida através de entrevistas a
operacionais da OIM.
Por último, nas conclusões é apresentada a súmula do estudo designadamente o
enquadramento legal do retorno assistido em Portugal, a caracterização dos beneficiários,
bem como as boas práticas identificadas na execução das referidas medidas.

4

European Migration Network (2009), Specifications for EMN Study. Programmes and strategies in the EU Member States
fostering assisted return and reintegration in third countries. Final version: 11th May 2009. MIGRAPOL. EMN. Doc. 164.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1. Propósito
O objectivo deste relatório é analisar a realidade portuguesa no domínio dos programas e
estratégias de Retorno Assistido5. Elaborado no âmbito da Rede Europeia das Migrações
(REM), este estudo concorre para o propósito de reunir informação fiável e comparável
relativa aos Estados membros da União Europeia, consubstanciada num relatório síntese
europeu sobre o tema. Desta forma, a REM contribui para a definição e desenvolvimento de
políticas na área do retorno assistido bem como de uma visão consistente e abrangente das
melhores práticas europeias neste domínio.
Retorno assistido, sinteticamente, consiste no apoio conferido aos nacionais de países
terceiros que decidem sair, de forma voluntária, de um Estado membro da União Europeia.
Nesta medida, o retorno assistido tem como pressuposto a vontade dos beneficiários em
regressarem aos seus países de origem.
De acordo com as especificações do estudo, fora do seu âmbito fica o retorno coercivo de
nacionais de países terceiros, nomeadamente o afastamento em cumprimento de uma decisão
de expulsão administrativa.
Sem prejuízo das distinções conceptuais em uso neste domínio (ver 2.1 Definições de
Retorno Assistido), verifica-se uma unidade da perspectiva global, direccionada aos
incentivos e motivações para a promoção do retorno, superação de barreiras, bem como a
formas e experiências de promoção da sua sustentabilidade.

5

Opta-se por capitalizar os conceitos que figuram no Glossário Europeu de Imigração e Asilo, elaborado pela REM. No
ponto 2.1 discute-se a definição deste e de outros conceitos relevantes.
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1.2. Metodologia
A metodologia deste estudo privilegiou a análise documental, cujas fontes serão referenciadas
em nota de rodapé ao longo do texto, bem como na bibliografia constante no final do
relatório. Como fontes institucionais a OIM e o SEF constituem os principais operadores no
domínio do estudo, pelo que a sua consulta se revelou determinante. A equipa do Ponto de
Contacto Nacional (PCN) da REM recorreu ainda a documentação do Alto Comissariado para
a Imigração e Diálogo Intercultural, IP (ACIDI), do MAI e do Serviço Jesuíta aos Refugiados
(JRS), entre outros. A equipa do PCN realizou ainda entrevistas semi-estruturadas com
operacionais envolvidos nos diversos aspectos dos processos em estudo.
O presente relatório foi redigido no seio do PCN da REM, que é assegurado pelo SEF e
coordenado por João Ataíde, integrando ainda Maria José Torres e Alexandra Bento.
Participaram na redacção Edite Rosário, Carmen Ponte, Inês Possante e Tiago Santos
investigadores da Númena – Centro de Investigação em Ciências Sociais e Humanas.

1.3. Contexto nacional
Para um melhor entendimento da organização do retorno assistido em Portugal, nos moldes
requeridos para o presente relatório, optou-se por uma contextualização inicial que descreve
sumariamente os programas e projectos que lhe estão associados.
A promoção do retorno assistido em Portugal vem sendo desenvolvida pelo Estado português
em estreita parceria com a OIM, Missão em Portugal. Os princípios gerais sobre esta matéria
constam, actualmente, na Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho (Lei de Estrangeiros, artigo 139º).
As actividades relativas ao retorno voluntário assistido tiveram início em Portugal, de forma
consistente, em 1997. Então, no quadro de um Protocolo assinado entre o Estado
Português – nomeadamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)6, o Ministério da

6

Disponível em 15 de Setembro de 2009 a partir de:
http://www.mne.gov.pt/mne/pt/
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Administração Interna (MAI)7, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas
(ACIME)8 – e a OIM, Missão em Portugal,9 foi possível a implementação do Programa
Piloto de Retorno Voluntário. Em 2001 foi celebrado novo Protocolo, que definiu a vigência
anual do Programa de Retorno Voluntário (PRV), automaticamente renovável por períodos
idênticos e sucessivos,10 o qual está presentemente em vigor.
O PRV destina-se a nacionais de países terceiros que, tenham entrado em Portugal com a
intenção de aqui se estabelecerem, estejam em situação de vulnerabilidade e desejem
abandonar o país voluntariamente, sem que para tal disponham de recursos financeiros
necessários para o retorno.
São elegíveis para concorrer ao PRV os nacionais de países terceiros em situação regular ou
irregular. O programa proporciona apoio logístico e financeiro aos beneficiários, permitindolhes o regresso voluntário aos países de origem ou a instalação num país terceiro de
acolhimento onde a admissão esteja garantida e ajuda-os a cobrir as despesas iniciais no país
de destino. Esses apoios consistem na atribuição de uma passagem aérea, “dinheiro de bolso”
e um subsídio de reintegração. Desde a fase inicial do PRV em 1997, os procedimentos
técnicos e operacionais do processo de retorno (da apresentação do pedido até ao embarque do
destinatário) beneficiaram até 2007 do acompanhamento da OIM. Presentemente, o PRV inclui
também um serviço de assistência após retorno, que descreveremos adiante, no ponto 5.

7

Disponível em 15 de Setembro de 2009 a partir de:
http://www.mai.gov.pt/
8

Em 2007 uma reestruturação da Administração Pública levou à criação do ACIDI, Instituto Público que resultou da fusão
do então existente ACIME, da Estrutura de Apoio Técnico à Coordenação do Programa Escolhas, da Estrutura de Missão
para o Diálogo com as Religiões e do Secretariado Entreculturas: Decreto-Lei n.º 167/2007, de 3 de Maio. Disponível em 15
de Setembro de 2009, a partir de:
http://www.acidi.gov.pt/docs/ACIDI/Lei_organica_ACIDI.pdf
9
Disponível em 15 de Setembro de 2009 a partir de:
http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/1386
10

International Organization for Migration Mission in Portugal (2005) Relatório de Execução e Avaliação do Programa de
Retorno Voluntário (PRV) 2004, Protocolo de Cooperação entre o Governo de Portugal e a Organização Internacional
para as Migrações (OIM) de 20 de Dezembro de 2001. Lisboa: OIM.
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No segundo semestre de 2008 ocorreram algumas alterações ao PRV. No contexto do
projecto “SuRRIA – Sustentação do Retorno – Rede de Informação e Aconselhamento”. Este
projecto do SEF em parceria com a OIM vigorou entre Dezembro de 2006 e Maio de 2008.
Co-financiado pela União Europeia, este projecto introduziu alterações significativas ao nível
do programa de retorno voluntário em Portugal11. Uma das principais alterações consistiu na
descentralização das actividades preparatórias do retorno, através da criação de uma rede de
informação

e

aconselhamento

ao

retorno

assistido,

descentralizada,

composta

designadamente por Delegações Regionais do SEF, Centros Locais/Nacionais de Apoio ao
Imigrante (CLAII/CNAI), associações de imigrantes, organizações de apoio social e outras
instituições locais12. Outra alteração importante prendeu-se com a elegibilidade dos
candidatos ao retorno voluntário. No decurso da execução do Projecto SuRRIA, o PRV tinha
como público-alvo apenas os imigrantes em situação irregular, previamente notificados pelo
SEF para abandonar o país. Por último, há a realçar o reforço da componente de reintegração
dos candidatos após o regresso, com vista a proporcionar uma opção de retorno mais
sustentável e favorável aos beneficiários da assistência.
Neste contexto, merece ainda referência o estudo “Assessment of Brazilian Migration
Patterns and Assisted Voluntary Return Programme from selected EU Member States to
Brazil”, entre Setembro de 2007 e Fevereiro de 2009, co-financiado pela União Europeia
(Fundo de Retorno – 2006) e gerido pela Missão Regional da OIM em Bruxelas. Tratou-se de
um projecto integrado de pesquisa e apoio ao retorno voluntário dirigido à comunidade
brasileira residente na Bélgica, Irlanda e Portugal, face à procura crescente do retorno
voluntário por parte dos cidadãos brasileiros nestes três países. Em Portugal o trabalho foi
executado pela Missão da OIM.

11

International Organization for Migration Mission in Portugal (2009) Relatório Anual de Execução e Avaliação do
Programa de Retorno Voluntário, 2008. Lisboa: OIM.
12

A rede de pontos de assistência para o retorno voluntário passa a ser composta por entidades dispersas a nível regional,
nomeadamente: Missão OIM Lisboa, Centro de Apoio Nacional ao Imigrante (CNAI) em Lisboa; Serviço Jesuíta aos
Refugiados, em Lisboa; Delegação Regional do SEF em Setúbal; Delegação Regional do SEF em Santarém; Delegação
Regional do SEF em Évora; Delegação da Cruz Vermelha em Braga (CLAI), Centro Nacional de Apoio ao Imigrante
(CNAI) no Porto; Delegação Regional do SEF em Bragança; Delegação Regional do SEF em Viana do Castelo; Associação
AMIgrante, em Leiria (CLAI); Delegação Regional do SEF em Aveiro; Delegação Regional do SEF em Castelo Branco,
Associação Capela em Portimão; Delegação Regional do SEF em Faro; Abrigo João Paulo II, em Coimbra; Cáritas, em Beja
(CLAI); Governo Local dos Açores; Delegação Regional do SEF na Madeira.
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Finalmente no decurso de 2009 foi adoptado um novo projecto – Programa de Apoio ao
Retorno Voluntário e à Reintegração – fundado numa parceria entre o Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras e a OIM. Trata-se de uma aposta no retorno informado e sustentado
e na eficiência e diversificação dos serviços de assistência do PRV, reforçando e
flexibilizando os serviços de apoio à reintegração no país de origem. Este projecto visa,
ainda, acompanhar, em conjunto com a missão da OIM em Buenos Aires, a reintegração de
aproximadamente 30 brasileiros, com o intuito de avaliar o impacto da assistência à
reintegração para poder responder às necessidades do grupo-alvo e promover mais
eficazmente um retorno efectivamente sustentável aos beneficiários do programa.
Em suma, desde a criação do PRV em Portugal, em 1997, o Estado Português, em
cooperação com a OIM, tem apoiado o retorno assistido de cidadãos nacionais de países
terceiros como elemento relevante na gestão das políticas migratórias nacionais. Ao longo
deste período, as modalidades concretas de apoio têm registado diversas alterações,
nomeadamente no que se prende com os diferentes grupos alvo dos programas e com a forma
de assistência.

10
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2.

DEFINIÇÕES, CATEGORIAS DE BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DE
RETORNO ASSISTIDO E DADOS DISPONÍVEIS

2.1. Definições de Retorno Assistido
O Glossário Europeu de Imigração e Asilo, elaborado pela REM, define um conceito
consolidado e harmonizado de retorno assistido13. Neste contexto, retorno assistido configura
o processo de regresso de um nacional de um país terceiro ao seu país de origem,
nacionalidade ou residência habitual, após um período de tempo num Estado membro da
União Europeia, de forma voluntária e com apoio estruturado, prestado por esse Estado ou
por outra entidade, nomeadamente uma organização internacional. É pois este conceito de
“Retorno assistido” o ponto de partida conceptual para a abordagem do presente estudo.
No contexto nacional, sob a designação de “apoio ao regresso voluntário”, a Lei de Estrangeiros
(artigo 139.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho) enuncia que o Estado pode apoiar o regresso
voluntário aos países de origem de cidadãos estrangeiros que preencham as condições exigidas, no
âmbito de programas de cooperação com organizações internacionais, nomeadamente com a OIM.
Também a lei portuguesa de asilo (art.º 81º da Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho), enuncia a
possibilidade de ser prestada assistência aos beneficiários de asilo ou protecção subsidiária,
nomeadamente através de programas de retorno voluntário.
Como elemento central da noção de retorno assistido, encontra-se a vontade dos potenciais
beneficiários em retornar aos países de origem. Neste contexto, estão fora do âmbito do
retorno assistido os casos de retorno coercivo de nacionais de países terceiros. Relativamente
àquele requisito, deve notar-se que o grau de auto-determinação da formação da vontade
varia em função da situação concreta dos candidatos. Certamente que factores como a
situação de irregularidade ou a notificação das autoridades para abandono do país, se
prefiguram como condicionantes da vontade de adesão aos programas.

13

Os termos do Glossário Europeu de Imigração e asilo, relacionados com o retorno, assentam num quadro conceptual de
facto e de direito cujas principais fontes são o Glossário das Migrações da OIM e a Directiva 2008/115/EC do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008 (Directiva Retorno).
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Residualmente, e sem prejuízo da adesão aos programas em apreço, o Estado pode ainda
suportar as despesas necessárias ao abandono do país dos membros do agregado familiar de
um expulsando que dele dependam, caso este não possa suportar tais encargos e ainda de
estrangeiros em situação de carência, caso não lhes seja possível obter o apoio das
representações diplomáticas dos seus países (art.º 231, n.º 2 da lei 23/3007).
Em síntese, o Retorno Assistido (designado na lei nacional como Regresso Voluntário)
consiste no estímulo e prestação estruturada de assistência (material, logística, financeira ou
outra) por parte do Estado a favor de um nacional de um país terceiro que decida retornar ao
país de origem, por sua livre vontade. Em Portugal o retorno assistido concretiza-se através
de programas de assistência, promovidos pelo Estado com a colaboração da OIM,
endereçados a nacionais de países terceiros que, reunindo determinados requisitos de facto e
de direito, a eles queiram aderir. Residualmente e de forma casuística, o estado pode suportar
as despesas necessárias ao abandono do país de familiares de um expulsando ou de
estrangeiros desprovidos de meios de subsistência.

2.2.

Categorização dos beneficiários dos programas de Retorno Assistido

A definição das categorias de nacionais de países terceiros elegíveis para os programas de
retorno assistido é feito, designadamente através do Protocolo de cooperação entre o Governo
de Portugal e a OIM de 2001. Este instrumento identifica três grandes categorias de
destinatários do programa (preâmbulo e anexo I do protocolo):
•

Estrangeiros em situação irregular ou cujos pedidos de regularização rejeitados
estejam em processo de recurso:

•

Requerentes de asilo em uma das seguintes situações:
o Na pendência do pedido, desejem regressar voluntariamente ao seu país de
origem ou reinstalar-se noutro país que esteja disposto a recebê-los;
o Que perante a recusa do pedido desejem regressar ao seu país de origem;

12
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o Beneficiários do estatuto de refugiado ou de protecção temporária que desejem
regressar ao seu país de origem.
•

Nacionais de países terceiros residentes em Portugal. O programa pode ser extensível
aos estrangeiros com estatuto de residência, sem prejuízo do disposto em acordos ou
compromissos internacionais relevantes.

Em termos abstractos, as grandes categorias de beneficiários do PRV são portanto os
nacionais de países terceiros em situação irregular, requerentes de asilo, refugiados ou
beneficiários de protecção temporária e titulares do estatuto de residência.
No que se refere aos cidadãos em situação irregular, a concretização desta categoria de
beneficiários tem que atender ao quadro legal do afastamento de território nacional. Assim,
para além dos estrangeiros em situação irregular não detectados pelas autoridades, poderão
também beneficiar do programa aqueles que foram alvo de uma notificação para abandono
voluntário com fundamento na permanência irregular (artigo 138º da Lei de Estrangeiros);
Residualmente, poderão, porventura, ser também abrangidos neste âmbito aqueles cidadãos
alvo de uma decisão de expulsão administrativa, por entrada e/ou permanência irregular, caso
lhes seja fixado prazo para abandono do território nacional (artigos 160.º, nº 2 e 161.º da Lei
de Estrangeiros).
A elegibilidade destas categorias sofreu algumas delimitações, em determinadas fases de
execução do PRV, privilegiando, nomeadamente estrangeiros em situação irregular.
Finalmente uma referência para a situação dos menores, os quais deverão estar
acompanhados por quem detenha o poder paternal, tutela ou apresente autorização expressa
das mesmas pessoas para retornar ao país de origem a fim de se lhes juntarem,
comprometendo-se aqueles a recebê-los no momento do desembarque.

13
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2.3.

Dados sobre Retorno Assistido (2004-2008)

Como nota prévia à abordagem estatística deve referir-se que sempre que as fontes o
permitirem, será feita a distinção entre requerentes do programa e utentes efectivos; ou seja
entre candidatos e beneficiários embarcados. Por outro lado, de entre o universo de
beneficiários embarcados, há que distinguir aqueles que eram primeiros titulares do processo
(candidatos principais) e os que integravam processos encabeçados por outra pessoa (por
regra familiar). Como se verá, muitas das estatísticas em questão apenas se encontram
disponíveis para os candidatos principais.
Analisando os dados entre 2004 e 2008, verifica-se uma tendência crescente quanto ao
número de requerentes a retorno assistido, apenas quebrada no ano de 2006. Desta forma o
ano de 2006 foi aquele em que se registaram valores mais reduzidos, tanto no número de
requerentes (252) como no de utentes efectivos (163). No Relatório de Execução e Avaliação
do Programa de Retorno Voluntário de 200614 o decréscimo é explicado por razões de índole
orçamental e não a uma redução da procura por parte dos beneficiários do PRV.
Tabela 1 – Requerentes e utentes do retorno assistido (2004-2008)
2004

2005

2006

2007

2008

Candidatos Embarcados

226

321

163

278

347

Pessoas Inscritas

389

455

252

320

634

Fonte: ficheiro de dados fornecido pela OIM.

2.3.1. Origem e nacionalidade dos utentes
Quanto à análise da origem e nacionalidade dos utentes, por motivos de facilitação da
comparabilidade, restringem-se estas variáveis à informação sobre utentes embarcados.

14

International Organization for Migration Mission in Portugal (2006) Relatório de Execução e Avaliação do Programa de
Retorno Voluntário (PRV). Lisboa: IOM.
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Deste modo, constata-se que os beneficiários de nacionalidade brasileira foram, ao longo de
toda a série, os mais representativos. Esta posição tem, inclusive, vindo a reforçar-se de uma
forma muito substancial, totalizando em 2008 quatro quintos do total de utentes.
Correlativamente, ao longo dos anos, verifica-se que as demais nacionalidades têm vindo a
reduzir a sua expressão tanto em termos absolutos como relativos. Assim, a segunda
nacionalidade mais representativa é a angolana, pese embora o decréscimo relativo do seu
peso no universo em análise que, consistentemente, se assinala nos últimos anos. O mesmo
fenómeno regista-se ainda quanto aos nacionais da Ucrânia, que constituem o terceiro grupo
nacional mais representativo. Em 2008, a Rússia e Cabo Verde representam uma
percentagem de 3% do universo em análise, peso idêntico ao da Ucrânia. Deve ainda
assinalar-se que a Roménia detinha uma posição relativa importante ao nível das principiais
nacionalidades de beneficiários embarcados em 2004 e 2005, fenómeno que desapareceu com
a adesão deste país à União Europeia.
É ainda interessante verificar que as principais nacionalidades de beneficiários do PRV
coincidem com as das maiores comunidades estrangeiras residentes em Portugal: Brasil,
Ucrânia, Cabo Verde e Angola. E igualmente ao nível dos residentes a comunidade brasileira
tem registado crescimento em detrimento das demais.
Tabela 2 – Utentes embarcados por nacionalidade (2004-2008)
2004

2005

2006

2007

2008

Brasil

75

33%

117

36%

74

45%

194

70%

279

80%

Angola

37

16%

53

17%

23

14%

29

10%

25

7%

Ucrânia

34

15%

41

13%

21

13%

12

4%

12

3%

Roménia

25

11%

40

12%

2

1%

0

0%

0

0%

Rússia

12

5%

19

6%

10

6%

5

2%

9

3%

Cabo Verde

10

4%

11

3%

14

9%

10

4%

9

3%

Outros

33

15%

40

12%

19

12%

28

10%

13

4%

Fonte: ficheiro de dados fornecido pela OIM.
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2.3.2. Estatutos legais dos utentes
Como atrás referido, a situação legal dos beneficiários concretamente admitidos ao
PRV foi

sofrendo

ajustamentos

ao

longo da sua

execução,

privilegiando,

nomeadamente estrangeiros em situação irregular. Relativamente a este ponto, no
período em apreço há a assinalar a implementação, em 2007, do projecto SuRRIA,
especificamente dirigido a migrantes em situação ilegal, notificados para abandonar
voluntariamente o país (artigo 138.º da Lei de Estrangeiros) e que decidissem fazê-lo
de forma voluntária.
Outro aspecto relevante para a análise dos dados contidos nos relatórios anuais da OIM
sobre PRV decorre da alteração da unidade de análise.15 De facto, em 2004 as
estatísticas publicadas no relatório da OIM referiam-se ao universo dos candidatos
retornados; sendo que de 2005 em diante passam a reportar-se a processos iniciados.
Foi-nos possível colmatar a série estatística com dados não publicados sobre utentes
efectivos que nos foram gentilmente cedidos pela OIM. Ainda assim, o ano de 2005 não
constava do ficheiro em questão, pelo que abaixo apresentamos percentagens relativas a
uma unidade de análise diferente: candidatos. Por sua vez, estimámos as frequências
absolutas a partir da multiplicação de cada uma dessas percentagens pelo número total
de utentes embarcados nesse ano (321). Finalmente, as próprias categorias utilizadas
para contabilizar os casos parecem ter variado ao longo dos anos da série, sem que seja
imediatamente claro quais as que podem ser comparadas e se em 2004 e 2005 a
ausência de informação significa frequência zero ou se a categoria não era utilizada
então.

15

A partir do ano de 2005.
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Tabela 3 – Estatutos legais dos utentes (2004-2008)
2004

2005

2006

2007

2008

Sem visto

78

44%

146

46%

42

39%

128

68%

160 70%

Visto Caducado

70

39%

90

28%

33

30%

37

20%

44 19%

Indocumentado

19

11%

52

16%

24

22%

6

3%

8

4%

AR caducada

-

-

-

-

0

0%

4

2%

7

3%

AP caducada

-

-

-

-

0

0%

12

6%

4

2%

AR válida

10

6%

19

6%

6

6%

1

1%

3

1%

Com visto

-

-

-

-

2

2%

1

1%

2

1%

Desconhecido

-

-

0%

-

-

0

0%

0

0%

Pass

-

-

-

1

1%

0

0%

0

0%

Dupla nacionalidade

-

-

1

0%

1

1%

0

0%

0

0%

11

4%

AP válida

2

1%

1
-

-

-

-

-

-

-

Fonte: ficheiro de dados fornecido pela OIM, relatório de 2005 e estimativas dos autores com base neste último.

Assim, desta forma não é determinável se a grande quebra na categoria “indocumentado”,
registada de 2006 para 2007, traduz uma realidade substantiva ou resulta de um efeito
metodológico. De resto, os dados disponibilizados permitem verificar que ao longo de toda a
série estatística a maioria dos indivíduos em causa não detinha visto. Esta tendência foi
reforçada nos últimos anos e, em 2008, mais de dois em cada três processos iniciados
reportavam-se a indivíduos sem visto. Porém, tal facto pode ser explicado pela grande
afluência ao PRV de cidadãos originários do Brasil, isentos de visto de entrada para estadias
até 90 dias.16
Outro aspecto digno de nota é a praticamente inexistente adesão de requerentes de asilo,
refugiados ou beneficiários de protecção temporária ao PRV em Portugal. A este facto não
deverá ser estranha a reduzida dimensão deste fenómeno na realidade migratória portuguesa.

16

Resolução da Assembleia da República n.º 83/ 2000, que aprova para ratificação, o Tratado de Amizade, Cooperação e
Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado em Porto Seguro em 22 de Abril de
2000. De acordo com o Art.º 7.º do referido Tratado, os titulares de passaportes comuns válidos de Portugal ou do Brasil,
que desejem entrar no território da outra Parte Contratante para fins culturais, empresariais, jornalísticos ou turísticos por
período de até 90 dias , são isentos de visto. Disponível em 4 de Outubro de 2009, a partir de:
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/12/287A00/71727187.pdf
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2.3.3. Características demográficas dos utentes
No que respeita ao género, cerca de dois terços dos utentes são homens, proporção esta que
se tem mantido bastante estável ao longo do tempo. Tal como antes, a unidade de análise em
2005 não é a mesma que nos restantes momentos.
Tabela 4 – Titulares principais dos processos iniciados por género (2004-2008)
2004

2005

2006

2007

2008

Feminino

70

31%

170

37%

29

30%

69

33%

79

34%

Masculino

156

69%

285

63%

80

70%

120

67%

149

66%

Fonte: ficheiro de dados fornecido pela OIM e relatórios de 2004 e 2005.

A análise da evolução etária dos utentes é dificultada por mudanças na categorização dos
grupos de idades e na própria opção quanto ao que deve ser mensurado. Considerando a
complexidade em aprofundar a análise diacrónica do perfil etário dos utentes do PRV,
apresenta-se uma ilustração daquelas alterações e, quando possível, alguns elementos
referentes à evolução da estrutura etária evidenciada ao longo dos anos.
Em 2004, a base de observação são os estrangeiros embarcados. Constituindo os menores de
20 anos a categoria mais jovem, a estatística relativa àquele ano mostra que os utentes se
concentram nas idades activas, sobretudo no grupo dos 20 aos 29 anos de idade.
Os dados existentes para 2005 e 2006 têm por base de observação os candidatos inscritos, o
que, por si, obsta à comparabilidade das estatísticas. Outro obstáculo reside na categorização
do grupo de idade mais jovem: os menores de 18 anos. Quanto aos restantes grupos etários,
embora flutuando, mantêm-se estáveis ao longo do tempo, não revelando qualquer tendência
de recomposição do perfil etário do utente.
Em 2007 deu-se nova alteração na categorização, passando as idades entre os 18 e os 60 anos
de idade a ser agregadas em três grupos, ao invés dos quatro utilizados nos anos anteriores.
No que respeita a qualificações, as percentagens relativas a 2004 na tabela abaixo dizem
respeito a utentes que efectivamente retornaram – a única unidade de análise patente na
fopnte para este indicador – e as frequências absolutas foram estimadas a partir da
multiplicação de cada uma dessas percentagens pelo número total de processsos abertos nesse
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ano (298). Dito isto, constata-se o declínio do número de analfabetos e, sobretudo, de
habilitados com o ensino técnico, em prol do crescimento das categorias que integram os
utentes com o ensino básico e secundário, podendo existir uma eventual conexão à alteração
da composição das nacionalidades (vd. Tabela 1).
Tabela 5 – Titulares principais dos processos iniciados por habilitação (2004-2008)
2004

2005

2006

2007

2008

Analfabeto

18

6%

21

6%

5

5%

8

4%

3

1%

Básico

89

30%

96

28%

33

31%

65

34%

87

38%

Secundário

89

30%

120

35%

37

44%

77

41%

99

43%

Técnico

63

21%

48

14%

17

11%

12

6%

7

3%

Universitário

30

10%

51

15%

15

7%

26

14%

23

10%

Indeterminado

9

3%

7

2%

2

2%

1

1%

9

4%

Fonte: ficheiro de dados fornecido pela OIM, relatório de 2005 e estimativas dos autores a partir do relatório de
2004.

As mudanças na categorização não permitem a comparação dos dados relativos a 2005 com
os dos anos subsequentes. Assim, em termos relativos, em 2005 34% dos utentes trabalhavam
no comércio e serviços, 28% na construção civil e 15% no serviço doméstico. No que
respeita aos anos subsequentes, o peso relativo dos empregados dos serviços no total de
utentes oscila, sem tendência clara, entre os 28% e os 40%. Por sua vez, o peso relativo dos
utentes que trabalhavam na construção civil varia de 20% a 39%, evidenciando uma
tendência de declínio. Esta tendência é aliás partilhada pelas restantes categorias à excepção
da dos desempregados, que cresce sustentadamente de 2006 a 2008, ascendendo a 32% do
total neste último ano.
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Tabela 6 – Titulares principais dos processos iniciados por ocupação (2006-2008)
2006

2007

2008

Desempregados

10

9%

45

24%

74

32%

Serviços

31

28%

75

40%

71

31%

Construção civil

42

39%

38

20%

56

25%

Trabalhador rural

4

4%

4

2%

4

2%

Não tem profissão

3

3%

4

2%

4

2%

Indústria

8

7%

7

4%

2

1%

Estudante

3

3%

4

2%

2

1%

Não sabe / Não responde

8

7%

12

6%

15

7%

Fonte: ficheiro de dados fornecido pela OIM.

2.3.4. Países de retorno e retorno a destino desconhecido
Não obstante o facto deste item constar no questionário aplicado pela OIM aos utentes do
PRV, nas fontes utilizadas para a elaboração do presente relatório não existe informação
estatística sobre o país de retorno ao qual terão rumado os utentes, pelo que se poderá
depreender a ausência de posterior tratamento estatístico. Contudo, tanto o texto dos
relatórios da OIM como a informação obtida em entrevista indiciam o país de destino como
sendo o país de origem. De resto, como a OIM é quem procede à aquisição das passagens, em
caso algum terá havido retorno a destino desconhecido.
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3. ENQUADRAMENTO LEGAL E POLÍTICO
3.1.

O enquadramento legal e político em Portugal

3.1.1. Enquadramento político e debates sobre Retorno Assistido e Retorno Coercivo
O retorno voluntário desde há alguns anos vem assumindo um papel chave no contexto da
política de retorno da União Europeia, onde é considerado como componente essencial para
uma abordagem equilibrada e sustentada do retorno. Neste alinhamento, Portugal tem vindo a
consagrar soluções legislativas que estimulam o retorno voluntário de imigrantes, na
perspectiva de ser esta a configurar uma forma mais digna, humana e sustentável de
afastamento de nacionais de países terceiros.
Consciente que a falta de recursos económicos obsta a que muitos cidadãos estrangeiros
optem livremente pelo abandono do território nacional, o Estado Português tem apoiado o
retorno assistido aos países de origem, através de programas específicos para o efeito, em
cooperação com a Organização Internacional para as Migrações.
O debate político recente sobre o Retorno Voluntário em Portugal centrou-se no Parlamento,
no contexto da discussão sobre a aprovação da Directiva de Retorno, em 2008. O primeiro
debate em que o tema foi abordado, foi protagonizado por uma deputada do Partido
Socialista, actualmente o partido do Governo em Portugal. A deputada em questão criticou a
aprovação da Directiva de Retorno pelo Parlamento Europeu, considerando-a:
“...um revés para os objectivos da Cimeira Europa/África que a Presidência Portuguesa
efectuou em Lisboa, em Dezembro de 2007, e é, por igual, uma derrota para as
organizações de direitos humanos. Efectivamente, foram derrotadas as igrejas, as
organizações laicas, as associações de imigrantes; foram derrotados os que acreditavam
que, pondo em risco a defesa dos direitos fundamentais, como põe, a Directiva seria
recusada pela maioria dos eurodeputados.”17

17

Debates Parlamentares: X Legislatura, 3.º Sessão, 22 | I Série - Número: 102 | 4 de Julho de 2008. Disponível em 18 de
Outubro de 2009, a partir de:
http://debates.parlamento.pt/page.aspx?cid=r3.dar
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A deputada referiu algumas características da referida Directiva que considera negativas,
entre elas a limitação “das possibilidades do Retorno Voluntário”. Sublinha, contudo que “em
Portugal, a legislação existente relativamente a esta temática é bem mais elevada e
respeitadora dos direitos dos imigrantes do que a Directiva de Retorno”.
Neste contexto, um comunicado do Ministério de Administração Interna declarou que a
“directiva não invalida as soluções que Portugal adoptou na lei dos estrangeiros. A legislação
nacional vai continuar a ser aplicada’ —, o que é aliás um direito consagrado na Directiva,
nomeadamente no seu artigo 4.º. As normas portuguesas já contemplam um regime de retorno
voluntário e de afastamento que consagra com maior amplitude os direitos humanos.18
Numa outra sessão parlamentar, e face à indagação de uma deputada do Bloco de Esquerda
sobre a posição do Governo acerca da Directiva de Retorno, o Ministro da Administração
Interna faz igualmente alusão ao facto de na legislação nacional estar já patente a protecção
dos direitos humanos:
“Essa directiva estabelece prioridade para o retorno voluntário sobre o retorno coercivo,
facto que também a nossa legislação estabelece, mas em relação a vários Estados
europeus a directiva implica um progresso, porque esses Estados não contemplavam o
retorno voluntário como prioridade. Assim como essa directiva estabelece o apoio
judiciário, que a nossa legislação também contempla, mas que vários Estados não
contemplavam. Em suma, não podemos confundir o sentido da directiva. A directiva
estabelece patamares mínimos de respeito pelos direitos humanos que para alguns
Estados europeus são um efectivo progresso, não para nós, mas nós continuaremos no
ponto de maior respeito por direitos humanos em que já estávamos.”19

18

Debates Parlamentares: X Legislatura, 3.º Sessão, 22 | I Série - Número: 102 | 4 de Julho de 2008. Disponível em 18 de
Outubro de 2009, a partir de:
http://debates.parlamento.pt/page.aspx?cid=r3.dar
19

Debates Parlamentares: X Legislatura, 4.ª Sessão, 27 | I Série - Número: 008 | 3 de Outubro de 2008. Disponível em 18 de
Outubro de 2009, a partir de:
http://debates.parlamento.pt/page.aspx?cid=r3.dar
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Ao longo da discussão que precedeu a aprovação da Directiva de Retorno, a posição do
Governo Português acolheu a manutenção das normas mais favoráveis aos imigrantes
vigentes na legislação nacional, nomeadamente no que concerne ao retorno voluntário. Deste
modo, não se perspectiva que a transposição da Directiva de Retorno acarrete mudanças
substanciais ao nível da política e do quadro legal de imigração e asilo em Portugal.

3.1.2. Enquadramento legal
Como já referimos, as leis que em Portugal regulam as matérias de imigração e asilo – Lei n.º
23/2007, de 4 de Julho, e Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho, respectivamente – estabelecem
princípios gerais orientadores do retorno assistido, enunciando a possibilidade de ser prestada
assistência aos seus destinatários (imigrantes e requerentes ou beneficiários de estatutos de
protecção) através de programas de retorno voluntário.
Nesta conformidade, a Lei de Estrangeiros dispõe que cidadão estrangeiro beneficiário do
programa que seja titular de autorização de residência deve entregá-la, no momento do
embarque, no posto de fronteira. Após a sua saída, e durante os três anos seguintes,
beneficiário de apoio ao regresso voluntário não poderá retornar a território nacional, salvo se os
apoios financeiros auferidos forem restituídos somando, aos mesmos, os juros referentes à taxa
legal. Todavia, esta situação não prejudica a possibilidade da emissão excepcional de um visto de
curta duração, por razões humanitárias. Em caso de se tratar de cidadão que tenha sido beneficiário
de protecção temporária não lhe são aplicáveis as exigências, anteriormente apresentadas.
Concretizando este enquadramento legislativo, o Protocolo de Cooperação para a Execução
do Programa de Retorno Voluntário, de 20 de Dezembro de 2001, celebrado pelo Estado
Português e a OIM vem regular os aspectos concretos do Programa, designadamente as
condições de elegibilidade dos candidatos.

3.2.

A influência das políticas, legislação e financiamento europeus

Em termos de influência da política comunitária no contexto político e legal nacionais, no
que respeita ao Pacto Europeu sobre Imigração e Asilo, o aspecto que mais discussão pública
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suscitou em Portugal veio a ser eliminado durante as negociações, não constando da versão
que veio ser aprovada. Referimo-nos à questão do contrato de imigração. Com efeito, este
contrato foi defendido, inclusive em sede da Assembleia da República, pelo CDP-PP, o
partido mais à direita com assento parlamentar. Comparativamente, em termos gerais, a
discussão em torno dos aspectos que vieram a integrar a versão aprovada do Pacto foi pouco
acesa, embora tenham ocorrido manifestações contra o Pacto.
Relativamente à transposição de legislação comunitária, a Directiva 2001/40/CE do Conselho,
de 28 de Maio de 2001,20 relativa ao reconhecimento mútuo de decisões de afastamento de
nacionais de países terceiros, encontra-se transposta para a legislação nacional, tendo sido
consolidada através dos artigos 169.º a 172.º, da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, complementados
pelos artigos 83.º e seguintes do Decreto Regulamentar 84/2007, de 5 de Novembro.
De igual forma, a Directiva 2003/110/CE do Conselho, de 25 de Novembro de 2003,21
relativa ao apoio em caso de trânsito para efeitos de afastamento por via aérea, foi transposta
para a legislação nacional nos artigos 173.º a 180.º, inclusive, da Lei n.º 23/2007, de 4 de
Julho, complementados pelo artigo 89.º do Decreto Regulamentar 84/2007, de 5 de
Novembro. Em termos da aplicação operacional deste regime legal, pese embora tal não
constitua propriamente uma violação às disposições da Directiva 2003/110/CE, afigura-se
que, por vezes, os trânsitos entre Estados Membros são, por vezes, dificultados pela exigência
de escolta, em casos em que a pessoa afastada não constitui risco para a segurança de pessoas
e bens, nem este tem necessidade de mudar de aeroporto no país de trânsito.
No cumprimento da Decisão 2004/191/CE do Conselho, de 23 de Fevereiro de 2004,22 que
define os critérios e modalidades práticas adequadas para a compensação dos desequilíbrios
financeiros que possam resultar da Directiva 2001/40/CE, no que se prende com a nomeação
de pontos de contacto nacionais, o artigo 85.º Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de

20

Disponível em 26 de Outubro de 2009, a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:149:0034:0036:PT:PDF
21

Disponível em 25 de Outubro de 2009, a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:321:0026:0031:PT:PDF
22
Disponível em 25 de Outubro de 2009, a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:060:0055:0057:PT:PDF
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Novembro,23 (que regulamenta a Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho) estabelece que será o SEF o
ponto de contacto nacional para este efeito.
Quanto à Decisão 2004/573/CE, do Conselho, de 29 de Abril de 2004,24 relativa à organização
de voos comuns para o afastamento do território de dois ou mais Estados-Membros, de
nacionais de países terceiros que estejam sujeitos a decisões individuais de afastamento, até ao
momento, Portugal nunca participou ou promoveu este tipo de voos de afastamento.
A Decisão 575/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Maio de 2007,25
que cria o Fundo Europeu de Regresso para o período de 2008 a 2013 no âmbito do programa
geral «Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios», levou a que fosse definido pela
Portaria n.º 98/2008, de 31 de Janeiro,26 o regime jurídico do financiamento público das
acções nacionais desenvolvidas no contexto do referido fundo, para o período de 1 de Janeiro
de 2008 a 31 de Dezembro de 2013. Neste âmbito deve referir-se que o já referido programa
SuRRIA, dedicado ao retorno assistido, promovido pelo SEF em parceria com a OIM foi
executado com o financiamento do Fundo Retorno – Acções Preparatórias 2005. Neste
contexto, durante o decurso do projecto o programa de retorno assistido foi direccionando a
nacionais de países terceiros alvo de uma notificação para abandono voluntário por parte das
autoridades portuguesas.
Desta forma, deve dizer-se que o Fundo Retorno constitui um factor chave para a execução
de um programa tão ambicioso como foi o projecto SuRRIA, o qual permitiu reforçar, de
forma duradoura, a estrutura do PRV nacional.

23
Disponível em 25 de Outubro de 2009, a partir de:
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/11/21200/0800808031.pdf
24

Disponível em 25 de Outubro de 2009, a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0028:0035:PT:PDF
25

Disponível em 25 de Outubro de 2009, a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:144:0045:0065:PT:PDF
26
Disponível em 25 de Outubro de 2009, a partir de:
http://dre.pt/pdf1s/2008/01/02200/0086300863.pdf
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4. PANORAMA DAS MEDIDAS DE RETORNO ASSISTIDO
A implementação das actividades de retorno assistido em Portugal é da responsabilidade do
Estado Português, contando, para o efeito, com a colaboração da OIM. No desenvolvimento dos
princípios gerais sobre retorno assistido, previstos na Lei de Estrangeiros, o quadro regulador deste
programa resulta, nomeadamente do Protocolo de Cooperação para a Execução do Programa de
Retorno Voluntário, de 20 de Dezembro de 2001, celebrado pelo Estado Português e a OIM.
Em síntese, os destinatários do PRV português são nacionais de países terceiros,
independentemente da sua situação legal em território nacional. O Programa prevê a
concessão de apoio em três fases: pré-retorno, transporte e pós-retorno. A fase designada
de pré-retorno abrange todas as actividades de disseminação de informação e aconselhamento
e apoio ao candidato. A fase do transporte consiste na assistência até ao embarque e viagem
de retorno. O pós-retorno incide sobre a recepção e transporte no país de destino e atribuição
de um subsídio inicial e apoio a projectos de reintegração, sempre que se justifique.
Não obstante, diversas circunstâncias nacionais e comunitárias levaram a ajustamentos do
programa inicial do retorno voluntário português, nomeadamente a nível do público-alvo e
dos próprios procedimentos relativos à sua execução. São exemplos disso a execução de
projectos com duração limitada, tais como: a Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/99,
de 25 de Fevereiro,27 que define condições de retorno voluntário para cidadãos guineenses
que, na sequência dos acontecimentos de 7 de Junho de 1998, se acolheram temporariamente
em Portugal (financiado pelo Governo Português); o Projecto SuRRIA (2007-2008), que
orientou o programa de retorno voluntário para os imigrantes em situação irregular
previamente notificados pelo SEF para abandonar território nacional (co-financiado pelo
Fundo Comunitário Retorno – Acções Preparatórias 2005); e o projecto Assessment of
Brazilian Migration Patterns and Assisted Voluntary Return Programme from selected EU
Member States to Brazil, que avaliou as condições de vida da comunidade brasileira e as

27

Resolução que define as condições de retorno voluntário dos cidadãos guineenses que, na sequência dos acontecimentos
de 7 de Junho de 1998, se acolheram temporariamente em Portugal. Disponível em 6 de Outubro de 2009, a partir de:
http://pt.legislacao.org/primeira-serie/resolucao-do-conselho-de-ministros-n-o-90-99-cidadaos-guineenses-programa-portugal-142160
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motivações de retorno e apoiou o retorno voluntário de cidadãos brasileiros em situação
irregular (co-financiado pela Comissão Europeia, Fundo Retorno 2006).
O recente e já referido projecto “Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à
Reintegração”, direccionado para o apoio à assistência e reintegração no país de origem,
constitui uma aposta no reforço das fases pré/pós-retorno., incluindo a sua monitorização e
avaliação.
Importa todavia realçar que a abordagem das medidas de retorno assistido, presente neste
capítulo, tem por alicerce o programa base vigente em Portugal – nomeadamente o PRV –
introduzindo-se, sempre que se justifique, a descrição das medidas que deste se diferenciam.

4.1.

Motivos (e percepções) do Retorno Assistido em Portugal

O PRV tem como principais objectivos promover uma política efectiva, digna e humana e
proporcionar o retorno voluntário e reintegração de estrangeiros nos seus países de origem ou
em países terceiros que aceitem acolhê-los. Este Programa destina-se a nacionais de países
terceiros, que tendo entrado em território nacional com o objectivo de aqui se estabelecerem,
não tenham logrado alcançar o principal objectivo que os levou a emigrar e, por conseguinte,
desejem abandonar o país, sem que disponham de recursos para tal.
O programa aplica-se a estrangeiros em situações diversas, tais como: estrangeiros que se
encontrem em situação documental irregular em Portugal; requerentes de asilo cujo pedido
esteja pendente ou tenha sido recusado; refugiados ou beneficiários de protecção temporária
que desejem regressar ao seu país de origem e a outros estrangeiros residentes em Portugal.28

28

Sem prejuízo de acordos ou compromissos internacionais neste domínio em que Portugal seja Parte.
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O Programa é igualmente aplicável a menores estrangeiros, desde que reunidas as condições
particulares exigidas para estes casos.29
Importa ainda sublinhar que o PRV não se destina a nacionais de Estados Membros da União
Europeia.
Para beneficiarem do PRV, os candidatos devem cumprir determinadas condições de
elegibilidade, nomeadamente: desejar retornar voluntariamente ao seu país de origem ou a
Estados terceiros de acolhimento e renunciar expressamente à sua permanência em território
nacional, tal como previsto pela legislação nacional em vigor; não possuir recursos próprios
suficientes; proporcionar, directamente ou através de terceiros, à OIM, a documentação
necessária para facilitar o seu retorno voluntário; não ter cometido em Portugal infracções
susceptíveis de procedimento criminal; não ter recebido anteriormente ajuda financeira do
Programa ou usufruído de facilidade comparável em Portugal ou noutro país e, por último,
não prestar falsas declarações.
Uma vez que os cidadãos da União Europeia não podem beneficiar do PRV, são excluídos do
Programa os titulares de dupla nacionalidade, caso uma destas seja a de um Estado Membro
da União. Porém tal regra de exclusão não é aplicável a menores com dupla nacionalidade
que viajem com os pais, que sejam nacionais de Estados terceiros. Da mesma forma, está
excluído o apoio a nacionais de países terceiros que pretendam viajar para outro Estado
Membro da UE. As viagens promovidas no âmbito do programa destinam-se exclusivamente
ao retorno ao país de origem ou a outro país terceiro em que o requerente prove ter residido e
onde possa ser regularmente admitido.
As componentes de apoio previstas para os beneficiários do PRV são as seguintes:
aconselhamento pré-partida, transporte aéreo, dinheiro de bolso e eventual subsídio de

29

Os menores de idade só podem beneficiar do Programa de Retorno Voluntário se acompanhados por quem detenha o
poder paternal ou tutela ou, em alternativa, apresentando autorização expressa de quem detenha o poder paternal ou tutela no
sentido de poderem retornar ao seu país de origem a fim de se lhes juntarem, comprometendo-se a pessoa ou pessoas em
causa a estar presente (s) no momento do seu desembarque [Anexo I do Protocolo de Cooperação, Regulamentação
Operacional do Programa. International Organization for Migration Mission in Portugal (2005) Relatório de Execução e
Avaliação do Programa de Retorno Voluntário (PRV) 2004, Protocolo de Cooperação entre o Governo de Portugal e a
Organização Internacional para as Migrações (OIM) de 20 de Dezembro de 2001. Lisboa: IOM.
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reintegração. A OIM, enquanto entidade que operacionaliza o PRV, proporciona a passagem
aérea, segundo a rota mais directa e económica para o retorno, e ainda assistência no processo
de embarque. Os beneficiários recebem a quantia de €50 (cinquenta euros), destinada,
prioritariamente, a custear despesas de deslocação ou outras que surjam à chegada ao país de
retorno. O subsídio de reintegração é atribuído, após avaliação caso a caso, a candidatos em
situação mais vulnerável e/ou que apresentem um plano de execução para iniciar um pequeno
negócio no país de origem. Esse montante tem vindo gradualmente a aumentar ao longo da
execução do programa, em função do custo de vida.30 Em 2001, aquando da assinatura do
Protocolo de Cooperação que estabeleceu o PRV, o montante de reintegração estabelecido
era de €200 (duzentos euros).31 Em 2002, o valor foi actualizado para €250 (duzentos e
cinquenta euros).32 Em 2006, o programa incluiu verbas específicas para atribuição de um
subsídio de reintegração no valor de €400 (quatrocentos euros) por adulto e €150 (cento e
cinquenta euros) por cada criança, sendo que a assistência financeira não pode exceder €1100
(mil e cem euros).33 No ano de 2009, esse é ainda o montante de referência para atribuição de
subsídio de reintegração por candidato. De qualquer modo, o número de subsídios de
reintegração atribuídos está dependente do orçamento anual disponível para o Programa de
Retorno Voluntário.
Os relatórios anuais de execução e avaliação do programa34 permitem uma análise
comparativa da evolução da procura de apoio e da assistência prestada, desde 1997, ano de
implementação do PRV.

30

O número de subsídios de reintegração atribuídos depende do orçamento anual disponível para o Programa de Retorno
Voluntário.
31

International Organization for Migration Mission in Portugal (2007) Relatório de Execução e Avaliação do Programa de
Retorno Voluntário (PRV) 2006, Protocolo de Cooperação entre o Governo de Portugal e a Organização Internacional
para as Migrações (OIM) de 20 de Dezembro de 2001. OIM: Lisboa, pág. 6.
32

Protocolo de Cooperação entre o Governo de Portugal e a Organização Internacional para as Migrações (OIM) de 20 de
Dezembro de 2001. Componentes de Apoio previstas no Anexo I do Protocolo de Cooperação, Regulamentação Operacional
do Programa.
33

International Organization for Migration Mission in Portugal (2007) Relatório de Execução e Avaliação do Programa de
Retorno Voluntário (PRV) 2006, Protocolo de Cooperação entre o Governo de Portugal e a Organização Internacional
para as Migrações (OIM) de 20 de Dezembro de 2001. OIM: Lisboa, pág. 6.
34

Elaborados pela OIM.
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O último relatório disponível, referente ao ano 2008, aponta para um aumento de 98% de
pessoas inscritas no PRV relativamente a 2007 (634 pessoas inscritas em 2008, face a 320 em
2007) e um aumento de 25% no número de pessoas embarcadas (347 pessoas em 2008, por
comparação a 278 em 2007).35 A OIM considera como principais razões para o aumento
gradual da procura de apoio no âmbito do retorno voluntário, “a impossibilidade dos
imigrantes mais recentes regularizarem a sua situação migratória, bem como o decréscimo
das taxas de crescimento económico e consequente aumento do desemprego”,36 tendência
verificada nos últimos anos e acentuada em 2008. Corroborando o relatório anual de 2008,
operacionais da OIM entrevistados para recolha de informação para o presente estudo
apontaram as situações vulneráveis decorrentes de desemprego, sobretudo de desemprego
prolongado, como principais motivos que levam os imigrantes a recorrer ao PRV.
Embora a situação migratória do ponto de vista documental dos estrangeiros não constitua um
critério para o PRV, são os que se encontram em situação irregular aqueles que tendem a
apresentar situações prioritárias para o retorno, designadamente porque, tendo mais dificuldades
de acesso ao mercado de trabalho37, é-lhes mais difícil assegurar meios de subsistência autónomos.
Podemos assim concluir que os principais motivos subjacentes à aplicação do PRV são a
insustentabilidade económica dos imigrantes que viram frustrados os seus projectos de estada
em Portugal e, neste contexto, pretendem retornar ao seu país de origem. De resto, suprir a
falta de recursos económicos para abandonar o país é um dos propósitos imediatos do PRV.
Concretamente no âmbito do SuRRIA (2007-2008), os critérios de elegibilidade dos
beneficiários foram limitados aos nacionais de países terceiros em situação irregular
notificados para abandonar o país, nos termos do regime legal nacional aplicável. De resto,

35

As taxas e números absolutos aqui apresentados resultam do somatório de inscrições e embarques nos programas de apoio
ao retorno voluntário em curso em 2008, nomeadamente o PRV, o projecto SuRRIA e o projecto Assessment of Brazilian
Migration Patterns and Assisted Voluntary Return Programme from selected EU Member States to Brazil.
36

International Organization for Migration Mission in Portugal (2009) Relatório Anual de Execução e Avaliação do
Programa de Retorno Voluntário, 2008. Lisboa: OIM, pág. 6.
37

De acordo com a legislação nacional (Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, dita Lei dos Estrangeiros), são punidas a Angariação
de mão-de-obra ilegal (art.º 185.º) e o exercício de actividade profissional não autorizada, quer da parte de quem exerce quer
de quem emprega (art.º 198.º). Disponível em 22 de Setembro de 2009, a partir de:
http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf
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este regime antecede o quadro legal semelhante previsto na Directiva Retorno. O projecto
SuRRIA, desenvolvido pelo SEF, em parceria com a OIM, com co-financiamento do Fundo
Comunitário Retorno – Acções Preparatórias 2005, visou “reforçar o apoio ao retorno
voluntário de imigrantes em situação irregular em Portugal, enquanto solução alternativa à
expulsão coerciva de território nacional, nomeadamente através da criação de uma rede
descentralizada de informação e apoio a interessados no regresso aos seus países de
origem”.38 Este projecto sobrevalorizou a vertente humanitária em detrimento do afastamento
coercivo e providenciou, igualmente, auxílio imaterial e financeiro aos imigrantes que a ele
recorreram, nomeadamente através de uma rede de informação e aconselhamento baseada na
diversificação dos serviços de assistência e no apoio à reintegração no país de origem. Os
apoios financeiros foram idênticos aos praticados no âmbito do PRV.
De acordo com o relatório de avaliação e execução produzido no final do projecto SuRRIA,39
a motivação dos candidatos para recorrer ao retorno voluntário prende-se com a precariedade
da sua situação, na maior parte das vezes devida à dificuldade em arranjar emprego. De
acordo com informação das delegações do SEF que integram a rede do projecto, os
imigrantes que procuraram apoio para o retorno já tinha decidido retornar antes de contactar a
unidade de aconselhamento. A notificação para abandonar o país voluntariamente parece ser
mais uma consequência dessa decisão do que a sua causa, o que em certa medida explica
porque razão os números de pedidos para apoio ao retorno são muito mais baixos do que o
número de notificações dadas pelas referidas unidades de aconselhamento. O retorno
voluntário não era, no momento, a primeira opção para os imigrantes em situação regular. Os
conselheiros confirmam que o recurso a este apoio se apresenta como a última opção dos
imigrantes ilegais para resolver a sua situação.40

38

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Maio de 2008) Nota à Comunicação Social - Boas Práticas no retorno voluntário de
imigrantes. Disponível em 6 de Outubro de 2009, a partir de:
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/noticias/Noticias_Detalhe.aspx?id_linha=5037
39

International Organization for Migration Mission in Portugal (2008) The SuRRIA Network – A Decentralized and
Sustainable Counselling and Information Mechanism. Lisboa: IOM.
40

International Organization for Migration Mission in Portugal (2008) The SuRRIA Network – A Decentralized and
Sustainable Counselling and Information Mechanism. Lisboa: IOM, pág. 34.
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Não deverá ainda ignorar-se a entrada em vigor da nova Lei de Estrangeiros (Agosto de
2007) e da sua regulamentação (Novembro 2007). A nova lei criou expectativas em termos
das possibilidades de regularização, sustentadas nos regimes excepcionais previstos neste
quadro legal, o que seguramente influi na decisão de permanecer no país, em detrimento do
retorno.

4.2.

Obstáculos ao Retorno Assistido

No que se refere a barreiras logísticas, seja de entidades nacionais, seja dos Estados de
destino dos beneficiários do Retorno Assistido, não há obstáculos dignos de nota a assinalar à
execução do Programa, de acordo com informações prestadas pela OIM.
Por regra, é mantido um contacto permanente com as missões diplomáticas de países
terceiros em Portugal, sobretudo com aquelas com quem a OIM trabalha mais regularmente
na vertente do retorno. Assim, casos porventura mais complexos (e.g. cidadãos
indocumentados) tendem a ser resolvidos de forma agilizada através dessa articulação
institucional. De igual forma, os candidatos ao PRV não costumam sentir dificuldades de
ordem logística em território nacional. Já no que se refere à chegada ao país de retorno é
difícil assegurar que isso não acontece, uma vez que – à excepção dos beneficiários que
recebem apoio à reintegração – não se procede a uma monitorização continuada. Não
obstante, deve referir-se que a OIM não tem recebido ecos de dificuldades desta natureza.

4.3.

Organização das medidas de Retorno Assistido

Até 2007, data de início do Projecto SuRRIA, as actividades de retorno enquadradas pelo
PRV consistiam sobretudo num processo centralizado de atendimento, informação e
assistência à viagem dos imigrantes que recorriam ao programa. Deste modo, os imigrantes
que pretendessem apoio ao retorno tinham que se dirigir ao escritório da OIM em Lisboa,
entidade responsável pela operacionalização do PRV em Portugal, como já referido. Era
também a partir deste gabinete que os processos eram acompanhados.
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A inovação do projecto SuRRIA consistiu no estabelecimento de uma rede de atendimento e
aconselhamento descentralizada por todo o país, visando proporcionar uma assistência de
proximidade aos imigrantes. Esta rede de pontos de assistência ao retorno foi constituída
sobretudo pelas delegações locais do SEF, pelos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante
(CNAIs) e Centros Locais de Apoio ao Imigrante (CLAIs) do ACIDI, e por associações de
imigrantes ou intervenção social, espalhadas todo o território nacional.41 Em cada ponto de
assistência foram identificados conselheiros para o retorno, a quem foi ministrada formação
específica no domínio dos PRV. A experiência acumulada destes pontos de assistência em
matéria de imigração, bem como o seu conhecimento das realidades locais, facilitaram as
sessões de formação e o fluxo de informação mantido entre estes e os imigrantes. Em
simultâneo, foi promovida uma campanha de informação sobre a rede de assistência e o PRV
nacional.
Para além disso, uma vez que a rede assentava em entidades previamente existentes, e com
dotações orçamentais autónomas, foi possível garantir a sua sustentabilidade ao serviço do
Programa de Retorno Voluntário, após o termo do projecto SuRRIA.
Assim, em colaboração com os parceiros da rede, foi possível assegurar a manutenção destes
procedimentos técnicos e operacionais, incorporando-os no PRV nacional, incluindo, para
além das actividades de retorno, serviços de assistência e aconselhamento pré-partida e
serviços de assistência após retorno. Desta forma, os procedimentos relativos ao programa
passaram a valorizar e reforçar a componente de reintegração do beneficiário no país de
retorno.
Em termos gerais, o PRV tem actualmente como principais objectivos a promoção de um
retorno informado e sustentado e a eficiência e diversificação dos serviços de assistência às
pessoas que solicitam retorno assistido.

41

Integram a rede de pontos de assistência para o retorno voluntário entidades geograficamente dispersas, nomeadamente:
Missão OIM Lisboa, Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAIs) em Lisboa e Porto; Serviço Jesuíta aos Refugiados,
em Lisboa; Delegações Regionais do SEF em Setúbal, Santarém, Évora, Bragança, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo
Branco, Faro e Madeira; Centros Locais de Apoio ao Imigrante (CLAIs) em Beja, Braga, Leiria, Lisboa, Centro Abrigo João
Paulo II e o Governo Local dos Açores.
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4.3.1. Serviços de assistência e aconselhamento pré-partida
Os pedidos de apoio do PRV podem ser apresentados directamente à OIM ou às entidades
que integram a rede de aconselhamento e informação descentralizada, disseminadas por todo
o país. A procura destes serviços ocorre por iniciativa individual dos candidatos ou, mediante
encaminhamento, por instituições conhecedoras do PRV (em resultado de prévia divulgação
feita pela rede de assistência) que actuam e/ou têm contacto privilegiado com a população
imigrante (e.g., hospitais, Segurança Social, Juntas de Freguesia).
Em qualquer caso, a fase de aconselhamento compreende uma entrevista pessoal com o candidato.
O papel dos técnicos/conselheiros nesta fase é o de auxiliar o candidato, de forma estruturada, a
definir a sua situação em Portugal e as motivações para o retorno. O candidato é informado das
condições do programa, nomeadamente da dependência do processo à vontade pessoal, da
possibilidade de retirada do pedido por intenção do próprio, bem como das restrições legais que
condicionam temporariamente relativas a uma futura admissão em território nacional (Cf. ponto 5).
Uma vez formulado o pedido de candidatura, e comunicado à OIM, é marcada uma entrevista
com o beneficiário, na qual este presta informação necessária à análise do seu pedido, sob a
forma de questionário. A informação recolhida reporta-se ao contacto estabelecido com o
ponto de assistência e aconselhamento (data do primeiro contacto, quem recomendou o PRV
ao candidato, etc.), dados pessoais (nome, idade, profissão em Portugal e no país de origem,
nacionalidade, data de chegada a Portugal, país de retorno, situação migratória, entre outros),
composição familiar (número de pessoas que integram o processo, dados relativos aos
familiares), percurso migratório, situação laboral, história psicossocial (dificuldades sentidas
em Portugal, motivações para abandonar o país, etc.), história médica, vida em Portugal e
questões sobre o pós retorno/reintegração (perspectivas futuras, planos e necessidades para
executá-los, redes de apoio no país de origem do imigrante).
Após a entrevista, o caso concreto é classificado como normal, prioritário ou urgente.
Uma vez recolhida informação e analisada a documentação, a OIM informa o SEF, através da
Direcção Central de Imigração, Controlo e Peritagem Documental (DCICPD), que o candidato
está inscrito no PRV. Por seu lado, o SEF deve verificar se subsiste algum impedimento de
ordem legal, que obste o candidato de abandonar o país ao abrigo do retorno assistido. Nada
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havendo a assinalar, as restantes fases do processo são centralizadas pela OIM, designadamente
marcação da viagem, aquisição do bilhete, eventuais contactos com os consulados para emissão
de documentos e assistência no aeroporto até ao momento do embarque. Durante o processo de
assistência de partida no aeroporto o candidato recebe €50 (cinquenta euros), em numerário,
para fazer face a eventuais despesas relativas à viagem/ trânsito no país de destino.
Desde o momento da entrevista até ao embarque, os casos prioritários demoram em média cerca
de vinte a trinta dias. Os restantes processos poderão levar cerca de sessenta a noventa dias.
Deve notar-se que, durante a entrevista, é colocado ao candidato um conjunto de questões
sobre o pós retorno, visando, essencialmente, avaliar as suas necessidades e facilitar o
processo de reintegração. Quando necessário, os técnicos da OIM assistem os candidatos na
elaboração de um Plano Individual de Reintegração e decidem sobre a atribuição de um
subsídio à reintegração até ao montante máximo de €1.100,00 (mil e cem euros) por
candidato. Durante o processo de aconselhamento está igualmente previsto que sejam
proporcionadas ao candidato informações sobre possibilidades de formação ainda em
Portugal, com vista a prepará-los para a planificação e implementação de pequenos negócios
no país de retorno. São igualmente prestadas outras informações relevantes, que o ajudem no
percurso de reintegração e a consolidar a vida, após o regresso no país de origem; como seja
identificar possibilidades de formação, emprego, desenvolvimento de um pequeno negócio,
apoio escolar para os filhos, tratamentos de saúde em caso de vulnerabilidade, entre outras. A
informação sobre o país de retorno é fornecida com apoio ao Projecto Informação sobre o
Retorno e a Reintegração nos Países de Origem (IRRiCO), através do qual é feita uma vasta
recolha de informação sobre os países de origem dos imigrantes.42

42

O Projecto IRRiCO é um projecto implementado pela OIM, co-financiado pela União Europeia, que tem como objectivo
proporcionar informação relacionada com o retorno para os imigrantes que estão a considerar retornar aos seus países de origem. O
projecto providencia informação sobre possibilidades de reintegração nos seguintes países de origem: Afeganistão, Albânia, Angola,
Arménia, Brasil, Camarões, República Democrática do Congo, Geórgia, Gana, Irão, Iraque, Costa do Marfim, Kosovo, Moldávia,
Nigéria, Paquistão, Rússia, Sérvia, Sudão e Ucrânia. A informação é providenciada sobre a forma de folhas informativas sobre os países
contendo dados sobre educação, cuidados de saúde, habitação, possibilidades de emprego, oportunidades de criação de negócios,
regulação de costumes, transportes, telecomunicações, cuidados especiais e serviços para grupos vulneráveis. Adicionalmente é
providenciada uma lista de endereços de organizações relevantes e serviços como hospitais, escolas, universidades, ministérios,
Organizações Não Governamentais. Os países europeus onde este projecto está implementado são Áustria, Bélgica, Grécia, Holanda,
Irlanda, Malta, Reino Unido, Suíça e Portugal. Disponível em 12 de Outubro de 2009, a partir de:
http://irrico.belgium.iom.int/images/stories/documents/leaflets/IRRiCO_II_Leaflet_Portuguese.pdf
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Os dados relativos ao encaminhamento de processos pelos pontos de aconselhamento para a
OIM evidenciam a efectiva funcionalidade da rede de aconselhamento, dispersa por todo o
país. De acordo com relatório de avaliação do PRV relativo ao ano de 2008, grande parte dos
técnicos da rede realizaram entrevistas e aconselhamento no âmbito do programa. A OIM
realizou cerca de 49% do total de entrevistas e as restantes 51% foram promovidas por outros
técnicos da rede. Dada a maior presença de imigrantes na região de Lisboa, foi aí que se
verificou um maior número de pedidos e foram, naturalmente, os pontos de aconselhamento
da zona da capital (OIM, CNAI Lisboa e JRS) que efectuaram mais entrevistas (cerca de 75%
do total). Deve realçar-se ainda a colaboração de entidades que, não sendo parceiras formais
da rede, representando 2% do total de entrevistas realizadas.43

4.4.

Campanhas de informação sobre Retorno Assistido

A execução do PRV nacional cabe ao MAI, sendo suportada pelo Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras. Como já referido, cabe à OIM, enquanto entidade responsável pela
operacionalização do PRV, administrar os recursos em causa e geri-los de forma eficiente
para uma efectiva execução do programa. Na verba designada são consideradas elegíveis
despesas de funcionamento e administração (15%), de transporte de pessoas e bens e de
subsídios de reintegração (70%) e de custos com campanhas de divulgação do programa (15%).
As campanhas de informação e sensibilização sobre o PRV privilegiam canais de
comunicação mais direccionados ao público-alvo, nomeadamente junto de instituições que
integram a rede do Programa e outras que actuam directa ou indirectamente com a população
imigrante, tais como embaixadas, consulados, associações de imigrantes, hospitais, segurança
social, sem prejuízo de acções com recurso aos mass media.
A divulgação pública do PRV compreende também a disseminação de um folheto
especificamente dedicado ao programa, por um conjunto alargado de instituições e locais,

43

Vide Anexo I: Entrevistas distribuídas na rede de aconselhamento em 2008. OIM (2009) Relatório Anual de Execução e
Avaliação do Programa de Retorno Voluntário, 2008. OIM: Lisboa, pág. 14.
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nomeadamente delegações do SEF, CNAI, CLAI, associações de imigrantes, centros da
segurança social, hospitais, juntas de freguesia, câmaras municipais, entre outros.
Deve ainda referir-se que o guia Imigração em Portugal, Informação útil, publicado
anualmente pelo Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIDI), inclui um
capítulo referente ao Retorno Voluntário, no qual é igualmente divulgado o PRV. Esta
brochura é publicada em diferentes línguas (e.g., português, inglês e russo) e está acessível
online44 e disponível em variados espaços frequentados por imigrantes.
Actualmente, está em curso, na OIM, um estudo sobre “o mapeamento dos canais de acesso à
informação dos imigrantes em Portugal”. Este estudo, como seu nome indica, tenciona
realizar um levantamento dos canais preferenciais de acesso à informação por parte das
principais comunidades de imigrantes presentes em Portugal com o objectivo de disseminar
informações sobre o PRV de uma maneira mais direccionada e privilegiada.

44

ACIDI, IP (2008) Imigração em Portugal, Informação Útil 2008. Presidência do Conselho de Ministros. Disponível em 6
de Outubro de 2009 a partir de:
http://www.acidi.gov.pt/docs/Publicacoes/brochport/GuiaImig2008.pdf
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5. REINTEGRAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO RETORNO
5.1.

Aconselhamento e assistência após retorno

Os serviços de assistência após retorno são geralmente prestados pelas missões da OIM
sediadas nos países de origem dos imigrantes beneficiários do PRV. A OIM Lisboa está em
estreito contacto com as missões desses países, de modo a acompanhar e monitorizar o
processo de reintegração dos candidatos que solicitaram assistência à reintegração.
Nos casos em que é atribuído subsídio de reintegração, a verba é entregue aos beneficiários
directamente pela missão da OIM no país de retorno. A entrega do subsídio de reintegração é
sempre efectuada em duas tranches, sendo que a segunda carece da apresentação prévia dos
comprovativos dos gastos efectuados com a primeira.
No caso do Brasil, atentos os factos de os imigrantes daquela nacionalidade serem os mais
representativos no recurso ao retorno assistido e de não existir missão OIM naquele país, o
acompanhamento dos beneficiários é desenvolvido por uma rede constituída por diversas
organizações. Essa rede, que localmente apoia o follow up dos casos de retorno assistido, é
gerida pela missão da OIM em Buenos Aires, Argentina, escritório regional responsável pelo
Brasil.

5.2.

Avaliação da sustentabilidade do retorno

Até à data os relatórios de execução das actividades de retorno circunscrevem-se sobretudo à
abordagem das medidas de aconselhamento pré-partida, actividades relacionadas com a
viagem e perfis dos beneficiários do programa, não desenvolvendo a vertente do seu
acompanhamento após retorno e assistência à sua reintegração.
Para tal abordagem, por certo não será estranho o facto da reintegração sustentada ser um
objectivo recente do PRV em Portugal. De facto o arranque consistente desta dimensão do
PRV teve início em 2007 (no âmbito do Projecto SuRRIA). Neste sentido, o relatório de
execução do PRV relativo ao ano de 2008, referindo: “Outro aspecto a ser melhorado será o
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apoio dado à reintegração no país de origem, acção fundamental no contexto de um programa
de retorno voluntário informado e sustentável”.45

5.3.

Medidas que condicionam reentrada no país de acolhimento

De acordo com a Lei de Estrangeiros (artigo 139.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho), os
beneficiários ao regresso voluntário ficam interditos de entrar em Portugal durante três anos
após o abandono do país. Deste modo, são indicados para efeitos de não admissão no Sistema
Integrado de Informações do SEF.
No entanto, no decurso deste período, podem ser admitidos em território nacional se
restituírem os montantes recebidos, acrescidos de juros à taxa legal. Neste caso, após a
restituição dos montantes recebidos, a respectiva indicação é eliminada (artigo 33.º da Lei de
Estrangeiros).
Porém, este regime pode ser derrogado por razões humanitárias, sendo admissível, se for caso
disso, a emissão excepcional de um visto especial46. Por outro lado, os cidadãos que tenham
beneficiado de um regime de protecção temporária estão isentos da obrigação de devolução
das quantias dispendidas pelo Estado no âmbito do PRV.
No caso de se tratarem de beneficiários titulares de uma autorização de residência, estes
devem entregar o respectivo título às autoridades portuguesas, no posto de fronteira, no
momento do embarque.

45

OIM (2009) Relatório Anual de Execução e Avaliação do Programa de Retorno Voluntário, 2008. OIM: Lisboa, pág. 25.

46

O artigo n.º 68 da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho prevê a concessão de um visto especial, por razões humanitárias e de
interesse nacional, para entrada e permanência temporária no País a cidadãos estrangeiros que não reúnam os requisitos
legais exigíveis para o efeito. Disponível em 14 de Outubro de 2009, a partir de:
http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf
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6. CONCLUSÕES
1. Tendo tido início, de forma sistemática, em 1997, o Retorno Assistido afirma-se como uma
realidade relativamente recente em Portugal. Em termos quantitativos, embora apresente um
crescimento sustentado, o Retorno Assistido tão-pouco assume uma dimensão substancial.
Dirigido a nacionais de países terceiros, os Programas nacionais de Retorno Assistido têm
como público-alvo três tipologias de candidatos:
• Estrangeiros em situação irregular;
• Estrangeiros em situação regular;
• Requerentes de asilo ou beneficiários do estatuto de refugiado ou de protecção
temporária que desejem regressar ao seu país de origem;
Não obstante, por razões de ordem e natureza diversas, os candidatos reconduzem-se
prioritariamente à tipologia dos nacionais de países terceiros em situação irregular em
Portugal.
Os dados sobre retorno assistido permitem verificar o peso absolutamente residual de
candidatos que tenham sido requerentes de asilo, refugiados e beneficiários de protecção
subsidiária. A tal facto não será alheia a reduzida expressão da realidade da protecção
internacional em Portugal. Saliente-se ainda que, apesar de ter sido criada uma linha
específica dentro do PRV para beneficiários enquadráveis nesta tipologia, aquela nunca
chegou a adquirir expressão por falta de candidatos.
Por outro lado, não pode ser ignorado que razões de índole humanitária, social, legal e
política são de ordem a privilegiar o apoio a cidadãos em situação irregular, em detrimento
dos estrangeiros em situação regular. Neste contexto, também os programas de cofinanciamento comunitário aplicáveis aos PRV se dirigem preferencialmente àquele públicoalvo. De resto, o projecto SuRRIA, marco fundamental no PRV português e financiado pelo
Fundo Retorno – Acções Preparatórias – foi dirigido a estrangeiros irregulares notificados
para abandonar o território nacional.
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2. Em termos da abordagem política, o PRV português tem como pressuposto a execução de
uma política efectiva, digna e humana de retorno voluntário de cidadãos estrangeiros aos seus
países de origem ou Estados terceiros de acolhimento, promovido pelo Estado em cooperação
com a OIM. De igual forma, o PRV é assumido como um instrumento adicional de uma
política coerente, equilibrada e integrada de entrada, permanência e saída de estrangeiros,
como é expressamente reconhecido no protocolo que formaliza aquela colaboração.
No que se refere ao enquadramento legal, este reflecte adequadamente as directivas europeias
pertinentes, sem prejuízo do regime legal nacional – nomeadamente no que diz respeito à
Directiva Retorno – consagrar soluções genericamente mais favoráveis do que os padrões
mínimos definidos no acervo comunitário.
Sob a designação de apoio ao regresso voluntário, a Lei de Estrangeiros (Lei n.º 23/2007, de
4 de Julho), define os princípios gerais do retorno assistido em Portugal e os moldes em que o
Estado promove e apoia esta forma de retorno.
Para a operacionalização do Retorno Assistido foi celebrado um protocolo de cooperação
entre o Estado Português e a OIM, sendo esta a entidade responsável pela gestão do Programa
de Retorno Voluntário (PRV). O PRV envolve ainda um conjunto alargado de entidades e
organizações de natureza diversa, nomeadamente integrando uma rede de descentralizada de
aconselhamento ou divulgando o programa. Salientando o papel do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras na operacionalização do PRV, destacam-se ainda outras entidades da
administração central do Estado (Segurança Social, Hospitais e Centros de Saúde),
Municípios, Associações de Imigrantes, estruturas sociais da Igreja Católica, ONGs e
Representações Diplomáticas e Consulares estrangeiras em Portugal.
Toda a actuação no contexto do programa reveste uma perspectiva humanista que visa
compreender as especificidades de cada caso, sendo prestados uma série de serviços como o
aconselhamento, informação e apoio financeiro, logístico e material, concorrendo para o
sucesso e sustentabilidade do retorno dos beneficiários. Das virtualidades do programa
destacam-se, a montante, a existência de um plano individual e de um subsídio de
reintegração, e a jusante, o acompanhamento realizado pelas missões da OIM nos países de
retorno ou, na sua ausência, por outras estruturas que a estas se substituam.
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Os principais desenvolvimentos qualitativos do PRV nos últimos anos foram a criação e
dinamização da rede de pontos de aconselhamento a nível nacional e o reforço da prestação
de apoio à reintegração dos beneficiários. Concretamente, no que se refere à rede
descentralizada de aconselhamento, a mesma poderá configurar uma boa prática na área do
retorno assistido, resultante da consolidação da metodologia adoptada no Projecto SuRRIA
(co-financiado pela UE e que decorreu entre final de 2006 e Maio de 2008). Conforme ficou
patente no relatório de execução do PRV de 2008: “a gestão da rede descentralizada de
aconselhamento, mostrou-se um desafio interessante e (...) confirmou-se como um excelente
mecanismo de apoio ao Retorno Voluntário tanto da perspectiva Institucional como do acesso
que os utentes podem ter à informação”.47 A evolução do PRV tendo agora a apostar no
reforço das condições de assistência na fase pós-retorno.
3. De acordo com a informação obtida, a motivação predominante dos candidatos do PRV
para o retorno ao país de origem reside no fracasso dos projectos pessoais de migração
económica, em particular no caso dos imigrantes que se encontram em situação de
permanência irregular em território nacional.
Na caracterização dos utentes em termos de género, prevalece o masculino com cerca de dois
terços dos utentes, valor este que se assinala constante ao longo do tempo. Em termos de
qualificações, verifica-se um declínio do número de analfabetos e, sobretudo, de habilitados
com o ensino técnico, em contraste com o crescimento das categorias que integram os utentes
com o ensino básico e secundário.
No triénio entre 2006 e 2008, a situação perante o emprego dos beneficiários caracteriza-se
por um aumento efectivo dos desempregados, os quais representam, respectivamente 9%,
24% e 32% do universo. O sector de actividade mais representativo é o dos serviços, cuja
importância varia entre os 28% e os 40%. Assiste-se ainda a uma tendência de declínio das
restantes categorias, em particular a construção civil, por efeito do significativo aumento dos
beneficiários desempregados.

47

International Organization for Migration Mission in Portugal (2006) Relatório de Execução e Avaliação do Programa de
Retorno Voluntário (PRV). Lisboa: IOM, pág. 25.
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As principais nacionalidades de beneficiários do PRV (embarcados) reflectem as das
comunidades estrangeiras residentes em Portugal mais relevantes: Brasil, Ucrânia, Cabo
Verde e Angola. Os beneficiários de nacionalidade brasileira são os mais representativos, ao
longo de toda a série, posição que tem sido reforçada ao longo do tempo, totalizando em 2008
quatro quintos dos utentes. Correlativamente, a expressão das demais nacionalidades foi
reduzida, tanto em termos absolutos como relativos. As nacionalidades angolana e ucraniana
constituem, respectivamente, os segundo e terceiro grupos nacionais mais representativo.
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8. ANEXOS
Tabela 1- Entrevistas distribuídas na rede de aconselhamento em 200848
Pontos de aconselhamento

Número de entrevistas

% de entrevistas

CAJP II

5

1%

CLAI Braga

9

2%

CLAI Leiria

13

3%

CNAI Lisboa

103

24%

CNAI Porto

28

6%

DRC Açores

2

0%

JRS

9

2%

SEF Faro

7

2%

SEF Aveiro

2

0%

SEF Bragança

2

0%

SEF Castelo Branco

4

1%

SEF Évora

1

0%

SEF Madeira

6

1%

SEF Portimão

5

1%

SEF Santarém

4

1%

12

3%

212

49%

7

2%

431

100%

SEF Setúbal
OIM
Outros
Total

Fonte: OIM (2009) Relatório Anual de Execução e Avaliação do Programa de Retorno Voluntário, 2008. OIM:
Lisboa, pág. 14.

48

O número de entrevistas pode não coincidir com o n.º de pessoas inscritas, sendo que uma entrevista pode incluir um
núcleo familiar composto por mais do que uma pessoa.

45

PROGRAMAS DE RETORNO ASSISTIDO

46

