
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do Aviso de Abertura de uma candidatura identificada como 93/FAMI/2020 e estando designada como 

“QualiFICAR” 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 QualiFICAR contribui para a efetiva integração no mercado de trabalho de migrantes e refugiados, 

detentores de baixa qualificação profissional residentes no concelho de Coimbra, através da realização de ações de 

formação profissional que permitam a obtenção de certificação nível II.  A formação permite uma componente 

educacional e profissional, e incluiu formação prática em contexto de trabalho. 

As ações desenvolvidas no âmbito do Projeto QualiFICAR, possibilitam a qualificação profissional e educacional dos 

beneficiários, promovendo a aprendizagem e conhecimento académico de migrantes e refugiados detentores de 

baixas qualificações, a sua integração em formação prática em contexto de trabalho, possibilitando o contacto direto 

com empresas, com vista à sua integração profissional. A formação prática em contexto de trabalho, permite aos 

formandos uma experiência real de trabalho junto das entidades empregadoras, bem como a aquisição de um 

conjunto de competências, ferramentas e hábitos profissionais, bem como o estabelecimento de uma rede de 

contactos profissionais e pessoais.  

O presente projeto constitui um reforço às medidas de promoção de integração e inclusão socio-profissional dos 

beneficiários diretos do projeto, através da qualificação para a integração no mercado de trabalho. Surgindo na 

continuidade de ações que a CVP vem desenvolvendo, algumas das quais com financiamentos de programas nacionais 

ou comunitários. 

Nome do Projeto: QualiFICAR - PT/2020/FAMI/680 

Financiamento: FAMI - Fundo Asilo, Migração e Integração 

Investimento Total Elegível: 376.086,58€ 

Comparticipação comunitária (75,00%): 282.064,94€ 

Entidade: Coordenadora e Mediadora 

Data de Inicio: 01-04-2021 

Data de Fim Prevista: 31-12-2022 

Duração do projeto: 21,0 meses 

 


