
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do Aviso de Abertura de uma candidatura identificada como 79/FAMI/2020 e estando designada como 

“MALJA” a Cruz Vermelha Portuguesa submeteu um projeto de candidatura a qual obteve decisão favorável de 

financiamento. 

O FAMI (Fundo Asilo, Migração e Integração) tem por objetivo geral contribuir para a gestão eficiente dos fluxos 

migratórios e para a execução, reforço e desenvolvimento da política comum em matéria de asilo, da proteção 

subsidiária e da proteção temporária e da política comum em matéria de migração, no pleno respeito dos direitos e 

princípios consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 

O Projeto MALJA tem como objetivo específico promover a realização de ações integradas de capacitação em termos 

de língua, cultura e democracia portuguesa, direcionadas a Nacionais de Países Terceiros requerentes e beneficiários 

de proteção internacional que se encontrem ou venham a encontrar-se em território nacional. 

Constituem ações do Projeto MALJA: 

• Criação de percurso formativo que facilite a integração linguística, social, e cultural de Nacionais de Países 

Terceiros no país de acolhimento, Portugal, com o objetivo de dotar os participantes de conhecimentos linguísticos 

de nível certificado A1 e A2, B1 e B2 de acordo com o QECR, e por outro lado capacitar os participantes de 

conhecimentos relacionados com a cultura e democracia portuguesa.  

• Disponibilização do curso de formação de forma presencial com acesso a bolsa de formação ao abrigo da 

alínea c) do artigo 13.º da Portaria n.º 175/2018, para residentes em Coimbra, ou com possibilidade de deslocação. 

• Disponibilização do curso de formação em formato e-learning para formandos residentes em Portugal, ou 

não residentes que pretendam iniciar o seu percurso de integração em Portugal, sem disponibilidade de frequência 

presencial na formação. 

O Projeto MALJA pretende apoiar o maior número possível de NPT, requerentes de asilo ou beneficiários de proteção 

internacional residentes, ou não em Portugal, independentemente do género, nacionalidade ou raça. Demonstra ser 

uma importante ferramenta no processo de inclusão social, económica e cultural dos beneficiários.   

Nome do Projeto: MALJA – PT/2020/FAMI/538  

Financiamento: FAMI - Fundo Asilo, Migração e Integração 

Investimento Total Elegível: 219 032,00 € 

Comparticipação comunitária (75,00%): 164 274,00 € 

Entidade: Coordenadora e Mediadora 

Data de Inicio: 01-06-2020 

Data de Fim Prevista: 31-12-2022 

Duração do projeto: 31,0 meses 

 


