
Nome do Projeto: “Resposta Integrada para Requerentes de Asilo – Modelo CVP” - 

PT/2022/FAMI/844 

Financiamento: FAMI - Fundo Asilo, Migração e Integração  

Investimento Total Elegível: 2.431.218,40€ 

Comparticipação comunitária (75%): 1.823.413,61€ 

Entidade: Coordenadora e Mediadora  

Data de Início: 01.09.2022 

Data de Fim Prevista: 31.12.2023 

Duração: 16 meses 

 

 
 
 

No âmbito do Aviso de Abertura n.º 102/FAMI/2022, com a dotação de Fundo de 11M€, a CVP 

submeteu 1 candidatura tendo obtido parecer favorável. O FAMI (Fundo Asilo, Migração e 

Integração) tem por objectivo geral contribuir para a gestão eficiente dos fluxos migratórios e 

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

protecção subsidiária e da protecção 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 Resposta Integrada para Requerentes de Asilo – Modelo CVP - PT/2022/FAMI/844 

aprovado em 15.12.2022, visa contribuir para a integração social e profissional dos beneficiários 

ou requerentes de proteção internacional ou proteção temporária oriundos do Afeganistão e da 

Ucrânia. Este projeto assenta em 3 pilares fundamentais:  

- receção e acolhimento; 

- integração na sociedade portuguesa; 

- contribuição para a qualificação profissional através da aprendizagem da Língua Portuguesa e 

orientação vocacional. 

 

O projeto irá desenvolver-se em território nacional continental, através de diversas Estruturas 

Locais da CVP, que irão dinamizar e desenvolver as diferentes componentes e ações sob 

supervisão de uma equipa central. 

 

Pretendemos receber os refugiados em questão garantindo as necessidades básicas no 

acolhimento de emergência e dinamizar e apoiar o acolhimento subsequente por via do aluguer, 

apetrechamento e manutenção de habitações. O projeto prevê igualmente o apoio pecuniário 

enquanto não existir integração laboral ou atribuição de prestação social, apoio psicológico e 

garantia de acesso a serviços de saúde e outros essenciais para uma integração com planos 

individualizados. Está prevista a realização de ateliers diversos, ações de sensibilização na 

comunidade, continuidade da equipa de futebol juvenil “Young Birds”, cursos de Língua 

Portuguesa através de plataforma e-learning, bem como campanha nacional com objetivo de 

consciencializar para o fenómeno das migrações forçadas. 


