Projecto CVP: “CARE - Cuidar, Agir, Responsabilizar, Educar” - PT/2019/FAMI/441
Financiamento: FAMI - Fundo Asilo, Migração e Integração
Comparticipação: 74.148,44€ (taxa de co-financiamento de 75%)
Duração: 2 anos com início previsto em 1/01/2020 e conclusão em 31/12/2022

No âmbito do Aviso de Abertura n.º 64/FAMI/2019, com a dotação de Fundo de 523.641,00€,
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 projecto CARE - Cuidar, Agir, Responsabilizar, Educar - PT/2019/FAMI/441 aprovado no dia
04 de Fevereiro de 2019 assenta em 2 pilares fundamentais: a) Iniciativas de sensibilização e
esclarecimento das comunidades de acolhimento, nomeadamente de profissionais e
voluntários que acompanham os processos de integração/inclusão de refugiados e migrantes;
b) Formação de trabalhadores de diferentes serviços públicos e privados com funções directas
e essenciais no acolhimento e integração dos Nacionais de Países Terceiros.
Com este projecto tentamos apresentar soluções para alguns dos constrangimentos que vêm
sendo reflectidos, em áreas como o acesso à Segurança Social, Saúde e Finanças, sobre as
quais temos vindo a sentir necessidade e responsabilidade de construir uma estratégia de
capacitação que simplifique a comunicação entre NPT’s e trabalhadores, consideramos que
esse modus operandi deve passar por um registo que privilegie a humanidade e o respeito pela
diferença, mesmo quando não se fala o mesmo idioma.
Por outro lado, voluntários e profissionais com funções activas e directas nos processos de
integração/inclusão dos refugiados e migrantes têm manifestado interesse em receber
formação CVP no tema “Help the Helpers”. Esta preocupação passa pela necessidade de
garantir o acompanhamento e o impacto na saúde mental dos colaboradores envolvidos,
identificando as suas dificuldades e necessidades, bem como quais os recursos internos que
podem ser potenciados de modo a tornarem-se, de facto, factores protectores.
Procuramos, também, com o CARE a co- responsabilização das comunidades de acolhimento
num processo educativo sobre as diferenças de ordem racial e étnica, cor, nacionalidade,
território de origem, orientação sexual e expressão de género, deficiência e qualquer outra
diferença que prejudique a inclusão dos NPT’s. Esta sensibilização será dirigida a públicos
estratégicos na comunidade que possam ser posteriormente replicadores dessas mensagens
de tolerância e respeito.
O projecto tem a duração de 2 anos, com início previsto a 1 de Janeiro de 2020 e conclusão a
31 de Dezembro de 2022.
O valor do investimento total elegível aprovado é de 98.864,59€, a que corresponde uma
comparticipação de 74.148,44€ (taxa de cofinanciamento de 75%).

