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Veio para a Holanda com a intenção de permanecer aqui durante um 
longo período. Talvez tenha dúvidas sobre as suas perspectivas futuras 
na Holanda. A situação obriga-lhe a tomar uma decisão: permanecer 
na Holanda, regressar ao seu país de origem ou reinstalar-se noutro 
país. Caso esteja a considerar a saída da Holanda, a Organização 
Internacional de Migração (OIM) pode ajudá-lo(a) em muitos casos.  
 
A OIM é uma organização internacional independente e não faz parte 
do Estado holandês. Com colegas em mais de 120 países, a OIM ajuda 
migrantes em todo o mundo. A OIM lhe ajudará caso o queira. 
 
Nesta folha informativa pode ler o que a OIM pode fazer para si 
concretamente caso saia da Holanda. 
  
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Quais são as condições da partida 

através da OIM? 

Chegou à Holanda com a intenção de 
viver aqui por muito tempo, porém agora 
decidiu deixar definitivamente o país. Para 
contar com a ajuda da OIM, esta 
organização oferece o programa REAN, 
Return and Emigration of Aliens from the 

Netherlands (Retorno e Emigração de 

Estrangeiros da Holanda)  
Pode fazer uso do programa REAN desde 
que cumpra os seguintes requisitos. 
• Não está em condições de pagar a 

viagem.  
• Está em condições (eventualmente por 

intermédio de terceiros) de obter um 
documento de viagem válido, ou já 
possui um documento de viagem válido 
(passaporte ou salvo-conduto). 

• Está de acordo em que o Serviço de 
Imigração e Naturalização ( Immigratie- 
en Naturalisatiedienst, IND) suspenda o 
processo em andamento para a 
obtenção de uma permissão de 
residência ou revogue a sua autorização 
de residência existente. 

• Nos cinco anos que antecedem esta 
solicitação, não partiu com a ajuda do 
Programa REAN. Nestes cinco anos 
também não foi expulso(a) por conta do 
Estado holandês. 

• Não é cidadão (cidadã) de um dos 
países que estão excluídos do programa 
REAN (a União Europeia e alguns 
outros países ocidentais). Por outro 
lado, vítimas de tráfico humano destes 
países podem, de qualquer maneira, 
fazer uso do programa REAN. 

 
Quais são os pontos importantes a 

serem considerados em caso de 

reinstalação noutro país? 

Se entra ou não em consideração para 
reinstalação, depende dos requisitos de 
admissão do país onde irá viver. A OIM 
somente organizará a viagem caso tenha 
recebido autorização para se estabelecer 
noutro país. É importante tratar da 
autorização para a reinstalação 
atempadamente, pois o processo de 
reinstalação pode demorar muito tempo, 
dependendo das suas circunstâncias 
pessoais e dos procedimentos adoptados 
pelos países de destino. 
 
 

 

 

 

 

 

O que a OIM pode fazer para si no caso 

de regresso? 

• Aconselhamento e informação sobre o 
regresso ou a reinstalação. 

• Aconselhamento sobre a obtenção de 
um documento de viagem e uma 
indemnização das despesas realizadas 
para um documento de viagem de 
substituição. 

• Providenciar uma passagem aérea para 
uma viagem de ida ao aeroporto mais 
próximo do seu destino final. 

• Acompanhamento em Schiphol e, caso 
seja necessário, também no aeroporto 
de destino. 

 
O que mais pode receber, dependendo 

da sua situação? 

• Ajuda financeira para os custos de 
subsistência que deverá realizar durante 
os primeiros dias após a partida da 
Holanda. A importância e a concessão 
da ajuda depende do seu agregado 
familiar e da situação relativamente à 
sua residência na Holanda.  

• Ajuda financeira para o transporte do 
aeroporto ao destino final no seu próprio 
país. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Além do apoio com o programa REAN, a 
OIM oferece ajuda (financeira) e 
acompanhamento adicional sob a forma 
de: 
  
Aconselhamento e informação 
A OIM tem horas de consulta fixas em 
diversos lugares no país. Também 
noutros locais pode marcar uma consulta 
por telefone para obter aconselhamento e 
informação sobre a OIM, como por 
exemplo: 
• Centros de candidatos a asilo 
• Serviço de Apoio a Refugiados 
• Acolhimento de emergência 
• Detenção para fins de extradição 
• Organizações de migrantes 
• Instituições sociais 
• Instituições da Igreja 
• Câmaras municipais 
 
Além disso, a OIM proporciona também 
informação em locais onde se encontram 
migrantes. 
 

Acompanhamento individual 

A OIM oferece também mediação para: 
• Pessoas com problemas de saúde 
• Estrangeiros Menores de Idade 

Desacompanhados (Alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen, AMVS). 

• Vítimas de tráfico humano 
• Migrantes em situação vulnerável 
 
Ajuda para a reintegração 

Juntos com colegas em todo o mundo, a 
OIM tenta ajudar o melhor possível em 
todo o processo de retorno e no trajecto 
de reintegração.  
 
 
Para informação detalhada sobre a ajuda 
(financeira) e acompanhamento adicional, 
visite www.iom-nederland.nl e consulte as 
folhas informativas correspondentes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Do texto desta folha informativa não se 
derivam quaisquer direitos. 

Ajuda da OIM ao deixar a Holanda 
Programa REAN 

Ajuda (financeira) e 
acompanhamento adicional 

Deseja contacto com a 
OIM? 

 
 

Telefone para: 
 
 

0900 – 746 44 66 (€ 0,05 p.m.) 
 


