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O Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 para a área dos Assuntos Internos iniciou a sua execução em 
fevereiro de 2016, uma vez concluída a aprovação de todos os instrumentos regulamentares e legais, de 
níveis europeu e nacional.  

Desde a referida data, e até fevereiro de 2019, o Quadro Financeiro viu a sua dotação global, para Portu-
gal, incrementada para os 133 milhões de euros, tendo sido abertos avisos em montante que ronda os 
148,7 milhões de euros, o que atesta o esforço das autoridades de gestão tendo em vista colocar o máxi-
mo de financiamento possível à disposição dos potenciais beneficiários.  

Em resultado, foram apresentadas e analisadas 433 candidaturas, por parte de um conjunto muito alarga-
do de entidades beneficiárias, tendo sido aprovados, até ao momento, 243 projetos, com um financia-
mento comunitário na ordem dos 101 milhões de euros.  

Digno de referência é, igualmente, o facto de, até à presente data, terem sido pagos aos beneficiários 
mais de 44,8 milhões de euros.  

Decorridos três anos desde o momento em que se mostrou legalmente possível a abertura de avisos ao 
Quadro Financeiro Plurianual dedicado aos Assuntos Internos, as autoridades de gestão nacionais con-
seguiram, assim, assegurar o compromisso de cerca de 77% da dotação sob gestão destas autoridades,  
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tendo, ainda, assegurado uma taxa de fundo pago na ordem dos 44%, se considerarmos o montante glo-
bal de fundo aprovado em candidaturas.  

Com este esforço, por parte das entidades nacionais competentes para efeitos da gestão dos fundos em 
apreço, assegurou-se uma célere aprovação das candidaturas que reuniam as condições de mérito para 
este efeito, mas, também, um pagamento de pré-financiamentos elevados, tendo em vista concretizar as 
melhores condições possíveis, tendo em vista assegurar a execução dos projetos e iniciativas propostos. 
De igual forma, as autoridades de gestão têm vindo a assegurar a máxima celeridade possível no trata-
mento e reembolso dos pedidos de pagamento apresentados. 

Volvidos três anos, os fundos que se integram neste Quadro Financeiro viram aprovadas candidaturas de 
um universo muito alargado de entidades beneficiárias, com destaque para as entidades responsáveis 
pela implementação da política pública em matéria de asilo, acolhimento, migração e integração de refu-
giados e nacionais de países terceiros, mas, também, de prevenção e de combate ao crime, em paralelo 
com os esforços nacionais no domínio da gestão e do controlo de fronteiras e da política de vistos.  

Concorreram, em igual medida, para os desígnios políticos anteriormente mencionados, no seu âmbito 
específico de competências e de atribuições, um conjunto significativo de municípios, de organizações da 
sociedade civil, de organizações não-governamentais e de organizações internacionais com representa-
ção em Portugal, de escolas e de estabelecimentos de ensino superior, todos eles beneficiários do atual 
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Quadro Financeiro, e cujo contributo se reputa de essencial, num contexto de efetiva aproximação das 
linhas de financiamento comunitário aos reais beneficiários e entidades promotoras da política, nacional e 
europeia, nos domínios em presença.  

Os exemplos da alocação do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), bem como do Fundo 
para a Segurança Interna (FSI), a projetos e ações com relevância acrescida, são inúmeros, podendo, na 
presente brochura, ser identificados diversos casos de sucesso.  

Intervenções em setores que vão desde a vigilância e o patrulhamento costeiro, passando pela aplicação 
de novas tecnologias à gestão e ao controlo da passagem de pessoas nas fronteiras nacionais, e pela 
renovação da rede de vistos nacional; casos concretos no domínio da prevenção e do combate ao crime, 
com destaque para a corrupção e o branqueamento de capitais, mas também de investigação criminal e 
de confisco dos proventos do crime; exemplos de projetos-piloto no domínio do acolhimento e integração 
de refugiados e de nacionais de países terceiros, bem como de apoio aos processos de retorno voluntário 
aos países de origem ou de trânsito; constituem, apenas, alguns dos projetos que, ao longo destes três 
anos, viram aprovadas linhas de financiamento específicas, ao abrigo do FAMI e do FSI. 
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Volvidos estes três anos, e assegurados estes elevados níveis de compromisso e de financiamento aos 
projetos aprovados, cumpre, agora, assegurar uma efetiva concretização dos objetivos, das metas e dos 
compromissos constantes das candidaturas. Importa, igualmente, assegurar que os próximos três anos, 
até ao final do período de elegibilidade de despesas aos FAMI e FSI (2022), serão marcados por eleva-
dos níveis de absorção do financiamento disponibilizado e por resultados práticos em linha com as priori-
dades, nacionais e europeias, nestes domínios de intervenção.  

O processo de aprendizagem inicial permite compreender alguns dos relativos insucessos do passado, 
mas obriga, acima de tudo, a evitar constrangimentos futuros, estando as autoridades de gestão inteira-
mente disponíveis, e manifestamente confiantes, de que, em conjunto, com todas as entidades beneficiá-
rias e entidades parceiras, será possível alcançar os objetivos traçados, permitindo, assim, que Portugal 
com o apoio dos fundos comunitários, permaneça na linha da frente da União Europeia, como um país 
seguro, acolhedor e aberto a todos quantos procuram o nosso país.  
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O Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 para a área dos Assuntos Internos tem como objetivo apoiar 
os Estados-Membros da UE no reforço do espaço de liberdade, segurança e justiça e no desenvolvimen-
to da política comum da União em matéria de asilo e imigração, baseada na solidariedade e na partilha 
equitativa de responsabilidades entre todos os Estados-Membros. 

O período de programação tem a duração de sete anos e contempla dois mecanismos financeiros: 

O Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), cujo objetivo geral é o de 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 Di-
reitos Fundamentais da União Europeia.

O Fundo de Segurança Interna (FSI), que fornece apoio financeiro da UE para implementar a coo-
peração policial sob a estratégia da segurança interna, prevenção e combate à criminalidade e ges-
tão de crises e a gestão das fronteiras externas da União, composto por dois instrumentos específi-
cos - Cooperação Policial e Fonteiras e Vistos.
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Relativamente ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e de forma a concretizar o quadro es-
sencial de desafios, o FAMI propõe-se a dar uma resposta a quatro objetivos específicos, a saber: 

Asilo: reforçar e desenvolver o Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA), garantindo que a legisla-
ção da UE neste domínio seja eficientemente e uniformemente aplicada; 

Migração legal e integração: apoiar a migração legal para os Estados-Membros da UE, em consonân-
cia com as necessidades do mercado de trabalho e promover a integração efetiva dos nacionais de 
países terceiros; 

Regresso: reforçar estratégias de regresso justas e eficazes, que contribuam para o combate à migra-
ção irregular, com ênfase na sustentabilidade e eficácia do processo de regresso; 

Solidariedade: garantir a solidariedade entre os Estados-Membros da UE, designadamente para com 
os mais afetadas pelos fluxos de migração e asilo. 

O FAMI prevê, ainda, incentivos financeiros especiais para os Estados-Membros a fim de apoiar o Pro-
grama de Reinstalação da União, com foco em prioridades comuns da União. Um mecanismo financeiro 
semelhante está previsto para a transferência de beneficiários de proteção internacional de um Estado da 
UE com alta pressão migratória para outro. 

O montante global do FAMI disponibilizado para Portugal ascende a 75,86 milhões de euros. 
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No que concerne ao Fundo de Segurança Interna, o FSI propõe-se a dar resposta a dois objetivos espe-

cíficos, a saber: 

Prevenir a criminalidade, lutar contra a criminalidade transnacional grave e organizada, incluindo o 

terrorismo, e reforçar a coordenação e a cooperação entre as autoridades responsáveis pela apli-

cação da lei e outras autoridades nacionais dos Estados-Membros, incluindo a Europol e outros 

organismos competentes da União, e com os países terceiros e as organizações internacionais re-

levantes; 

Reforçar a capacidade dos Estados-Membros e da União para gerir de forma eficaz os riscos rela-

cionados com a segurança e as crises, e preparar e proteger as pessoas e as infraestruturas críti-

cas contra ataques terroristas e outros incidentes relacionados com a segurança. 

Para melhor responder aos desafios colocados, e tendo em conta as especificidades de diversos Estados-

-Membros no que se refere à aplicação do Acordo de Schengen, foram criados, no âmbito do FSI, dois 

instrumentos de apoio financeiro: um dirigido à cooperação policial, à prevenção e luta contra a criminali-

dade e à gestão de crises (Cooperação Policial) e outro em matéria de fronteiras externas e de vistos 

(Fronteiras e Vistos). 

O montante global do FSI disponibilizado para Portugal ascende a 57,18 milhões de euros, sendo que 

21,29 milhões de euros são do instrumento Cooperação Policial e 35,89 milhões de euros das Fronteiras 



Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 para a área dos Assuntos Internos 

11 

Indicadores financeiros a 28 de fevereiro de 2019  

A implementação do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 foi iniciada em fevereiro de 2016, devido a 

atrasos decorrentes da aprovação tardia dos regulamentos e atos de execução, dos programas nacionais 

e da validação do sistema de gestão e controlo. 

Assim, decorridos três anos, foram:  

• abertos 136 avisos para apresentação de candidaturas com um montante global  de fi-

nanciamento comunitário de 148,7 milhões de euros; 

• analisadas 433 candidaturas com um montante de fundo de 145,3 milhões de euros; 

• aprovadas 243 candidaturas com um financiamento comunitário de 101 milhões de eu-

ros. 

A taxa de compromisso ascende a 77%. 

Já foram pagos aos beneficiários 44,8 milhões de euros, correspondendo a 44% de financiamento

comunitário aprovado. 
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No que se prende com o FAMI, decorridos três anos, foram: 

abertos 54 avisos para apresentação de candidaturas com um montante global de fi-
nanciamento comunitário de 87,6 milhões de euros; 

analisadas 350 candidaturas com um montante de Fundo de 91,4 milhões de euros; 

aprovadas 186 candidaturas com um financiamento comunitário de 62,2 milhões de eu-
ros. 

A taxa de compromisso no FAMI ascende a 82%. 

 

Com cerca de 170 beneficiários diretos, o montan-
te de financiamento comunitário por tipologia de 
beneficiário varia entre 0,2 milhões de euros e 
41 milhões de euros. 
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Por áreas de intervenção é de salientar que 75% 
do FAMI aprovado se destina ao Asilo, 17% à Inte-
gração e 7% ao Regresso. 

 

 

 

 

A evolução registada ao nível das transferências 
para os beneficiários segue um tendência de cresci-
mento sustentado, cifrando-se atualmente nos 
23,7 milhões de euros. 

As i lo
44 604 021,83 € 

Integração 
10 351 706,22 € 

Regresso
4 428 743,82 € 

FAMI pagamentos (milhões de euros) 

FAMI por áreas de intervenção (euros) 
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A distribuição territorial por NUTS III do financiamento 
comunitário aprovado no FAMI tem a maior incidência 
na Área Metropolitana de Lisboa com um montante de 
10,6 milhões de euros, seguida da Área Metropolitana 
do Porto com 0,7 milhões de euros e do Alentejo Lito-
ral com 0,6 milhões de euros. 

 

 

A parcela não regionalizável do FAMI ascende a 
44,8 milhões de euros. 

O financiamento comunitário aprovado para a Região 
Autónoma dos Açores é de 0,8 milhões de euros. 
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Relativamente ao FSI, decorridos três anos, foram: 

abertos 82 avisos para apresentação de candidaturas com um montante global de fi-
nanciamento comunitário de 61,2 milhões de euros; 

analisadas 83 candidaturas com um montante de Fundo de 53,9 milhões de euros; 

aprovadas 55 candidaturas com um financiamento comunitário de 39,7 milhões de eu-
ros. 

A taxa de compromisso no FSI ascende a 70%. 

 

Com cerca de 14 beneficiários diretos, o montante 
de financiamento comunitário por beneficiário va-
ria entre 0,12 milhões de euros e 16,7 milhões de 
euros. 
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Por áreas de intervenção é de salientar que 56% do 
FSI aprovado se destina às Fronteiras, 6% aos Vis-
tos, 27% à Prevenção e combate ao crime e 10% 
aos Riscos e crises. 

 

 

 

A evolução registada ao nível das transferências 
para os beneficiários segue um tendência de cresci-
mento sustentado, cifrando-se atualmente nos 
21,1 milhões de euros. 
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Organismos da Administração Pública com competências legais nas áreas de intervenção dos Fundos, 
organizações não-governamentais, organizações internacionais e outras entidades coletivas, públicas ou 
privadas, sem fins lucrativos, que desenvolvam a sua atividade nas áreas de intervenção dos Fundos. 

 

O sistema de gestão e controlo dos Fundos para a área dos Assuntos Internos, contempla três tipos de 
intervenientes: 

Autoridade Responsável – da responsabilidade da Secretaria-Geral do Ministério da Administração 
Interna; 

Autoridade Delegada – da responsabilidade do Alto Comissariado para a Migrações, I.P., que asse-
gura a gestão das matérias referentes à Integração no FAMI; e da Secretaria-Geral do Ministério 
da Justiça, que assegura a gestão das matérias referentes à Cooperação Policial no FSI; 

Autoridade de Auditoria – da responsabilidade da Inspeção-Geral de Finanças. 
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183  
 

18 Projetos no Asilo 

154 Projetos de Integração  

6 Projetos de Regresso  

5 Projetos de Assistência Técnica 

 
FAMI 

23,89  
 

Total do investimento elegível aprovado 

69,1 milhões de euros 

 

Total da comparticipação financeira da CE 

62,2 milhões de euros 
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Com o objetivo de elevar a capacida-
de, celeridade e qualidade na resposta 
aos pedidos de proteção internacional, 
na estreita observância do princípio da 
não repulsão, o FAMI apoiou 18 proje-
tos cuja intervenção incide, essenci-
almente, nos seguintes domínios: 

Procedimento de análise e decisão 
dos pedidos; 

Acolhimento dos requerentes de 
proteção internacional; 

Conhecimento e sensibilização so-
cial; 

Monitorização e avaliação; 

Reinstalação; 

Transferência e recolocação. 
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Descrição do projeto e objetivos  

Em matéria de reinstalação para garantir a proteção das pessoas que necessitam de proteção internacional e maximizar o im-
pacto estratégico da reinstalação através de uma melhor seleção das pessoas que têm maior necessidade de reinstalação, são 
formuladas a nível da União as prioridades comuns nesta matéria. O projeto prevê apoio financeiro na proporção de pessoas 
efetivamente reinstaladas em território nacional, com autorização de residência nos termos legais, de nacionais de um país ter-
ceiro na sequência de um pedido do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), conforme os seguin-
tes grupos vulneráveis e prioridades comuns da União em matéria de Reinstalação: Mulheres e crianças em risco; Menores não 
acompanhados; Programa regional de proteção do Norte de África (Egito, Líbia, Tunísia); Refugiados do Iraque na Turquia; Refu-
giados sírios na Região. 
Já foram reinstaladas 299 pessoas. 

Identificação do projeto:  
Título do projeto: Reinstalação 

Entidade beneficiária: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

12 360 000,00 € (FAMI) 
12 360 000,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O programa de reinstalação da União visa a transferência de beneficiários de proteção internacional de um Estado–Membro para 
outro. No âmbito da Decisão (UE) 2015/1523 do Conselho, de 14 de setembro de 2015, e da Decisão (UE) 2015/1601 do Conse-
lho de 22 de setembro de 2015, foram estabelecidas medidas provisórias no domínio da proteção internacional a favor da Itália e 
da Grécia, segundo o qual os Estados-Membros que recoloquem requerentes com manifesta necessidade de proteção internaci-
onal, a partir de Itália ou da Grécia. Em concreto é objeto de financiamento a recolocação/transferência de requerentes nacionais 
de um país terceiro ou apátridas que tenham apresentado pedido de proteção internacional na aceção do artigo 2.º. alínea h) da 
Diretiva 2011/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho.

Já foram apoiados 1 631 beneficiários de proteção internacional. 

Identificação do projeto:  
Título do projeto: Transferência e Recolocação 

Entidade beneficiária: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

25 824 000 € (FAMI) 
25 824 000 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto propõe a realização de uma intervenção complementar às respostas de acolhimento e de integração definidas no Pla-
no Nacional, com vista a proceder a uma abordagem integrada e comum, independentemente do local de acolhimento.  O pro-
jeto prevê uma intervenção em três momentos distintos: (1) preparação da comunidade de acolhimento e das estruturas da CVP; 

(2) ações de sensibilização para promoção de encontros regulares de partilha de 
boas práticas; e (3) ações de capacitação para profissionais, avaliações periódi-
cas dos níveis de stress, apoio médico-sanitário, apoio de tradução, acolhimento 
e integração. 
Foram apoiados 18 requerentes de proteção internacional dos quais 6 foram 
mulheres e crianças em risco. Foi efetuada uma ação de sensibilização/
informação dirigida às estruturas de apoio. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/003 
Título do projeto: CVP Acolhe 

Entidade beneficiária: Cruz Vermelha Portuguesa 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

62 413,57 € (FAMI) 
83 218,09 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto "Acolher e Integrar para uma Nova Vida!" está estruturado numa tipologia 
de ação prevista no Programa Nacional: (1) apoio de tradução; (2) interpretação; e 
(3) formação linguística. A Santa Casa da Misericórdia de Faro (SCMF) é detentora
de uma escola profissional e, por outro lado, é acreditada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, para 
a realização de atividades formativas, pelo que, considera reunir as condições para a concretização da tipologia da ação. Sob outra 
perspetiva, e considerando que a SCMF é proprietária de uma habitação desabitada localizada na periferia da cidade, propõe se, 
neste projeto, proceder à melhoria e à manutenção das suas infraestruturas, por forma a assegurar uma melhor qualidade de 
vida a nacionais de países terceiros.

Identificação do projeto: 
Referência: PT/2016/FAMI/005 
Título do projeto: Acolher e Integrar para uma nova vida 

Entidade beneficiária: Santa Casa da Misericórdia de Faro 
Área de implementação: Concelho de Faro 
Período de execução –  
Investimento: 

6 506,12 € (FAMI) 
8 674,82 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa proporcionar, através do funcionamento dos serviços e apoios prestados no CAR – Centro de Acolhimento para 
Refugiados do CPR, um acolhimento e integração inicial de requerentes de proteção internacional, refugiados e menores não 
acompanhados, respeitador da dignidade humana e dos compromissos assumidos a nível internacional pelo Estado Português. 
Na fase de acolhimento, o CPR disponibiliza apoio integrado e especializado ao grupo-alvo, assegurando alojamento no CAR ou 
em alojamentos alternativos e preparando a sua integração na sociedade portuguesa (com enfoque no acesso aos cuidados de 
saúde, à educação, ao emprego e à formação profissional) e promove ações de informação e sensibilização da sociedade portu-
guesa para a temática dos direitos humanos e dos refugiados. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/007 
Título do projeto: Ética, Acolhimento e Multiculturalidade 

Entidade beneficiária: Conselho Português para os Refugiados 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

205 522,24 € (FAMI) 
274 029,65 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa criar uma rede de instituições da sociedade civil que trabalham 

com imigrantes, a fim de estabelecer uma melhor articulação interinstitucional, 

nomeadamente, na partilha de informação, na disseminação de boas práticas, 

nas ações de sensibilização e na capacitação funcional. O projeto está aberto 

à participação de outras instituições públicas e privadas. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/118 

Título do projeto: SOS – Proteção de Refugiados 

Entidade beneficiária: Conselho Português para os Refugiados 

485 829,92 € (FAMI)  

647 773,23 € (Investimento total elegível aprovado)  

Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 
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Descrição do projeto e objetivos 
Projeto de carácter multidisciplinar, que reforça a experiência do JRS – Portugal no acolhimento, acompanhamento e integração 

de requerentes e beneficiários de proteção internacional, tomando ao mesmo tempo desta experiência as condições e o know-

how para a continuação e incrementação do apoio prestado a centenas de pequenas organizações da sociedade civil que acolhem 

estas populações de forma dispersa pelo território nacional. Acrescem, ainda, ações que materializam uma extensão do apoio 

oferecido tanto a refugiados como a instituições de acolhimento, no sentido de responder a necessidades específicas iden

tificadas no terreno ao nível da interpretação/mediação e do acesso a cuidados de saúde mental. O projeto tem como objetivos: 

(1) a gestão do acolhimento de famílias de requerentes e beneficiários de proteção internacional em

instituições anfitriãs dispersas pelo território nacional (PAR); (2) o acompanhamento de requerentes

e beneficiários de proteção internacional pelo JRS – Portugal; (3) a criação, gestão e formação de

uma bolsa de intérpretes/mediadores com abrangência nacional; e (4) a promoção do acesso a

cuidados de saúde mental por parte de requerentes e beneficiários de proteção internacional.

Identificação do projeto: 
Referência: PT/2016/FAMI/124 
Título do projeto: Projeto AVISO 20 – ASILO 

Entidade beneficiária: JRS Portugal – Serviço Jesuíta aos Refugiados 
– Associação Humanitária
Área de implementação: Todo o território nacional
Período de execução –
Investimento: 

368 421,53 (FAMI) 
491 228,71 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/128 
Título do projeto: Plano para o Acolhimento e Integração de 
Refugiados em Sintra 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Sintra 
Área de implementação: Concelho de Sintra 
Período de execução –  
Investimento: 

464 481,27 € (FAMI) 
619 308,36 € (Investimento total elegível aprovado) 

O projeto visa a realização de duas ações de 

formação na área da “Cidadania e Diversida-

de Cultural”, programadas para os recursos 

humanos da CMS – Câmara Municipal de Sintra, sendo uma direcionada para os profissio- 

nais do atendimento e outra concebida para os quadros técnicos superiores. Estas ações 

decorrem em articulação com a Divisão de Formação e Desenvolvimento Organizacional 

da CMS, sendo parte integrante do seu plano de formação interno. 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem por objetivo criar um espaço onde os requerentes e beneficiários de proteção internacional na cidade de Lisboa 
possam encontrar um conjunto de serviços direcionados para as suas necessidades identificadas como mais prementes: (1) 
apoio médico, psicológico e social; (2) tradução e formação linguística; (3) apoio jurídico; e (4) informação e sensibilização junto 
das comunidades locais. 

Os serviços das áreas referidas são assegurados pela rede de entidades parceiras do projeto, podendo, ainda, abranger outras 
entidades, através de protocolos estabelecidos para o efeito. A prestação dos serviços disponibilizados funciona: (1) num espaço 
específico criado para o efeito; ou (2) através do encaminhamento para entidades externas, com o objetivo de facilitar o acesso 
às estruturas já existentes na comunidade. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/134 

Título do projeto: No Border 

Entidade beneficiária: Crescer na Maior – Associação de Inter- 

venção Comunitária 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

346 534,06 € (FAMI) 
462 045,20 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa responder à necessidade de revitalizar o CAR – Centro 

de Acolhimento para Refugiados, melhorando as suas infraestruturas, 

assim como reorganizando o funcionamento interno. Desta forma, 

assegura-se um melhor bem-estar aos requerentes de proteção inter-

nacional e MNA – Menores Não Acompanhados, no percurso ao longo   

das várias fases dos procedimentos, até à decisão final do requeri-

mento. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/281 
Título do projeto: RE.VI.TA.LI.ZAR 

Entidade beneficiária: Conselho Português para os Refugiados 
Área de implementação: Concelho de Loures 
Período de execução –  
Investimento: 

350 808,12 € (FAMI) 
467 744,16 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto visa o aumento da capacidade de acolhimento e a melhoria das condições do CATR – Centro de Acolhimento Tempo-
rário de Refugiados e manutenção da resposta multidisciplinar em parceria com o JRS Portugal, indo assim ao encontro das ne-
cessidades de acolhimento, acompanhamento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional. Em concre-
to, o projeto visa melhorar as condições de acolhimento (nomeadamente de agregados familiares) e aumentar a capacidade do 
CATR, de 24 para 48 vagas, duplicando assim a sua capacidade de resposta. O projeto contempla, ainda, o acompanhamento 
dos requerentes e beneficiários de proteção internacional por parte do JRS Portugal, através da receção no aeroporto e chegada 
ao CATR, a introdução à língua Portuguesa, o acesso a formação e o apoio à procura de emprego. De março de 2018 até março 
de 2019 foram acolhidos no CATR 70 refugiados, sendo os principais países de origem dos refugiados acolhidos o Iraque, a Sí-
ria, a Somália e a Eritreia, e dois casos provenientes da Síria com nacionalidade Palestiniana. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/289 
Título do projeto: PMAR Lx/CATR 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Lisboa 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

795 524,88 € (FAMI) 
1 060 699,84 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem por objetivo o apoio direto a refugiados chegados a Portugal no âmbito do programa nacional de reinstalação. Co-

mo tal, o projeto compreende a prestação de apoios monetários, para alojamento e em géneros prevendo, ainda, uma forte com-

ponente ao nível do aconselhamento individual, formação em Português Língua Estrangeira / alfabetização e orientação cultural . 

A partir de 2019, a equipa de projeto passou a colocar em prática um modelo inovador de 

intervenção, combinando a estada no CAR II – Centro de Acolhimento para Refugiados II,  

com a integração posterior em municípios parceiros do CPR. Durante a estada no CAR II, o 

enfoque é a promoção da autonomização, numa perspetiva holística, através da prestação 

de um conjunto de serviços que permita aos seus beneficiários conhecer o país de acolhi-

mento e adquirir competências linguísticas, diminuindo barreiras à inclusão e conduzindo a 

um processo de integração mais rápido e eficaz.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/144 

Título do projeto: Reinstalação, uma experiência que pode mudar a vida

 dos refugiados 

Entidade beneficiária: Conselho Português para os Refugiados 

Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

711 703,20 € (FAMI) 
948 937,60 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto é direcionado aos NPT, no sentido de assegurar o seu acolhimento e promover a sua integração na comunidade, nu-
ma perspetiva de diálogo intercultural e de coesão social envolvendo as várias comunidades residentes. Com esse objetivo es-
tão programadas ações para: (1) estimular a participação ativa dos NPT no seu processo de integração; (2) disseminar informa-
ção e reforçar o conhecimento em diversas áreas; (3) promover a diversidade, como instrumento de desconstrução de represen-
tações estereotipadas, através de iniciativas de pendor cultural, que fomentem a interculturalidade; e (4) promover o planeamen-
to integrado da intervenção com a população imigrante. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/362 
Título do projeto: Reinstalação, uma nova oportunidade 

Entidade beneficiária: Conselho Português para os Refugiados 
Área de implementação: Concelho de Loures 
Período de execução –  
Investimento: 

944 258,09 € (FAMI) 
1 259 010,79 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto visa cumprir o compromisso de Portugal em acolher e reinstalar 
1 010 refugiados no biénio de 2018-2019. Os refugiados em causa são proveni-
entes do Egipto e da Turquia, e acolhidos no âmbito do Programa de Reinstala-
ção do ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Equipas nacionais viajarão aos dois países referi-
dos, em missões de seleção, de modo a assegurar, tanto a elegibilidade dos candidatos em termos de segurança nacional, como 
um ajustamento mútuo face às expetativas dos refugiados. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/363 
Título do projeto: Reinstalação – um novo futuro 

Entidade beneficiária: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

233 493,85 € (FAMI) 
311 325,13 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
Este é um projeto de acolhimento de refugiados, que parte do reconhecimento de que é necessário aumentar a capacidade de 
acolhimento no terreno, para que Portugal possa dar resposta ao compromisso assumido, em novembro de 2017, de reinstalar 
1 010 pessoas até 2019. Para isso, complementa as tarefas já assumidas pelo JRS no projeto Programa Arrupe – Mapa para a 
Integração de Refugiados, iniciado em julho de 2017 e em execução até dezembro de 2020. 

O projeto tem como objetivo o aumento e melhoria da capacidade de acolhimento da Plataforma de Apoio aos Refugiados, atra-
vés de angariação de novas ofertas de acolhimento, assim como de capacitação das instituições de acolhimento. Tem, ainda, 
como propósito estabelecer um centro de acolhimento de reinstalados, que responda às dificuldades sentidas nas chegadas de 
recolocados em 2016 e 2017. Por último, o projeto contempla uma vertente de sensibilização da comunidade sobre a problemáti-
ca da reinstalação. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/365 
Título do projeto: Programa Arrupe – Comunidades de 
Hospitalidade 

Entidade beneficiária: JRS Portugal – Serviço Jesuíta aos Refugi-
ados – Associação Humanitária 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

1 070 624,91 € (FAMI) 
1 427 499,88 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto visa assegurar as condições para um total cumprimento do compromisso nacional de solidariedade para com a Grécia, 
de recolocar em Portugal 100 beneficiários e requerentes de proteção internacional, que se encontram naquele Estado-Membro. 
O projeto assegura as atividades de identificação de candidatos passíveis de recolocação em Portugal, a organização logística 
após a aceitação (orientação cultural, pré-partida, fit to travel, aquisição de bilhetes e apoio no embarque e trânsito) e  garante o 
acolhimento e a integração dos beneficiários e requerentes de proteção internacional recolocados por um período não inferior a 
seis meses. Para a identificação de requerentes estão previstas 2 deslocações de uma equipa multidisciplinar à Grécia, onde 
será feita a avaliação. O projeto prevê, ainda, a celebração de protocolos com a OIM enquanto parceiro não financeiro, bem co-
mo com uma entidade de acolhimento da sociedade civil que assegurará o acolhimento e a integração dos beneficiários e reque-
rentes de proteção internacional recolocados. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/423 
Título do projeto: RECOMEÇAR 

Entidade beneficiária: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

373 900,07 € (FAMI) 
498 533,43 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Com o objetivo de otimizar as oportuni-
dades sociais, económicas e demográ-
ficas proporcionadas pela migração, o 
FAMI apoiou  cuja inter-
venção incide nos seguintes domínios: 

Captação de nacionais de países 
terceiros; 

Integração de nacionais de países 
terceiros, por via do envolvimento 
de um vasto leque de entidades, 
públicas e privadas; 

Formação e capacitação dos profis-
sionais, dos serviços e das entida-
des da sociedade civil; 

Conhecimento e informação. 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa preencher lacunas identificadas no concelho de Cascais, na área da aprendizagem do português, por NPT. O pro-
grama de alfabetização é assegurado por voluntários e abrange apenas duas freguesias e um nível limitado de participantes. A 
realização mais abrangente do ensino da língua Portuguesa, tem enquadramento no PMIMC – Plano Municipal para a Integração 
dos Migrantes de Cascais. O objetivo é criar um grupo especializado de formadores e alargar a alfabetização a todas as freguesi-
as do concelho. Paralelamente aos cursos de alfabetização, o grupo de formadores desenvolverá modelos pedagógicos de con-
solidação da aprendizagem, a replicar mais tarde. Serão também contatadas empresas do concelho com colaboradores NPT, a 
fim destes poderem ser integrados nos cursos de alfabetização. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/015 
Título do projeto: Programa de alfabetização e literacia para NPT de Cascais 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Cascais 
Área de implementação: Concelho de Cascais 
Período de execução –  
Investimento: 

4 954,20 € (FAMI) 
6 605,60 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto pretende contribuir para a integração de NPT na freguesia de Santa Maria 
Maior, através da realização de quatro cursos de língua Portuguesa e um curso de 
alfabetização. Com a dinamização destas atividades pretende-se dar resposta à 
problemática do analfabetismo, bem como aumentar as competências linguísticas 
dos beneficiários, de forma que disponham de capacidades para uma melhor integração e promoção de uma cidadania ativa. A 
par dos cursos já referidos, pretende-se dinamizar atividades promotoras de uma maior consciência social e humana, como se-
jam os temas relacionados com os direitos e deveres do imigrante, normas, valores e cultura da sociedade de acolhimento. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/014 
Título do projeto: Português Integra 

Entidade beneficiária: Associação Renovar a Mouraria 
Área de implementação: Freguesia de Santa Maria Maior 
(concelho de Lisboa) 
Período de execução –  
Investimento: 

6 074,06 € (FAMI) 
8 098,75 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa suprir as necessidades linguística e de alfabetização de parte da 

população imigrante residente no Seixal, numa lógica de serviço de proximidade, 

nomeadamente, junto dos bairros desfavorecidos da Quinta da Princesa, Vale de 

Chícharos e Santa Marta de Corroios. O objetivo é dotar os imigrantes de um nível 

de conhecimento da língua Portuguesa, que lhes assegure a aquisição de competências funcionais de integração social e de 

emprego. O projeto dá continuidade à política de bom acolhimento e de integração plena que o município do Seixal iniciou no 

triénio de 2015-2017, em conformidade com o estabelecido no PMCIS – Plano Municipal da Comunidade Imigrante do Seixal. 

Identificação do projeto: 
Referência: PT/2016/FAMI/019 
Título do projeto: Comunicar para Integrar 

Entidade beneficiária: Leigos para o Desenvolvimento 
Área de implementação: Concelho do Seixal 
Período de execução –  
Investimento: 

4 404,70 € (FAMI) 
5 872,94 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem por objetivo central assegurar a aprendizagem da língua Portuguesa, 
de forma a dotar os jovens refugiados acolhidos na Santa Casa da Misericórdia de 
Odemira das competências necessárias para a sua integração na sociedade, que, na 
primeira fase, passa pela iniciação à língua Portuguesa, num programa de um total 
de 25 horas de formação, divididas em duas horas semanais, ao longo de três meses. A formação decorrerá no espaço do aloja-
mento dos jovens, em horário pós-laboral, de modo a conciliar com uma atividade profissional. Os instrumentos da formação a 
utilizar são manuais escolares, dicionários, gramáticas e livros de vocabulário e de exercícios extra-aulas.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/017 
Título do projeto: Ações de Iniciação ao Português para Refugiados 

Entidade beneficiária: Santa Casa da Misericórdia de Odemira 
Área de implementação: Concelho de Odemira 
Período de execução –  
Investimento: 

505,70 € (FAMI) 
674,27 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa: (1) contribuir para um melhor aproveitamento das capacidades da 

população migrante; (2) contribuir para uma melhor integração social e profissional 

da população migrante no concelho; (3) colaborar na resolução de dificuldades e 

responder às necessidades sentidas pela população migrante do concelho; (4) pro-

mover a integração e a participação social e cultural da população migrante a nível local e regional. Com essa finalidade, preten-

de-se implementar medidas centradas na educação e formação, desde a formação linguística, até à realização de ações que 

facilitem o acesso ao mercado de trabalho. 

 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/021 
Título do projeto: Ações de Iniciação ao Português e Alfabetização 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Albufeira 
Área de implementação: Concelho de Albufeira 
Período de execução –  
Investimento: 

2 137,76 € (FAMI) 
2 850,34 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto, dirigido a toda a população migrante e refugiada acompanhada pela 

JRS, visa melhorar, no prazo de um ano, o nível de conhecimento da língua Portu-

guesa e facilitar o acesso ao mercado de trabalho a 80 migrantes e refugiados. A 

execução do projeto inclui a realização de ações de alfabetização e de iniciação ao 

Português e à língua Portuguesa, com vista à sua certificação, num prazo mais curto. A metodologia da formação, baseia-se na 

criação de três níveis de formação: um nível inicial de alfabetização, um nível intermédio de iniciação ao Português e um nível 

mais avançado da aprendizagem da língua Portuguesa. Os cursos estão delineados de forma a que os formandos do primeiro 

nível, possam integrar o segundo e depois o terceiro graus, com o objetivo de todos os formandos puderem alcançar com suces-

so o terceiro nível. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/022 
Título do projeto: Projeto Passo a Palavra – Formação de Alfabetiza-
ção e Língua Portuguesa 

Entidade beneficiária: JRS Portugal – Serviço Jesuíta aos Refugiados 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

3 362,47 € (FAMI) 
4 438,29 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa realizar um conjunto de ações de educação não formal ao nível da 

língua Portuguesa, tendo em vista uma integração mais eficaz na sociedade dos NPT.  O objetivo central é assegurar a estes 

grupos um maior conhecimento da língua e da cultura de acolhimento, facilitando a respetiva integração no quotidiano da comu-

nidade autóctone e a sua inserção no mercado de trabalho. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/023 
Título do projeto: Forma e Integra 

Entidade beneficiária: Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição da 
Costa da Caparica 
Área de implementação: Freguesia da Costa da Caparica (concelho de Almada) 
Período de execução –  
Investimento: 

2 154,98 € (FAMI) 
2 873,31 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O objetivo do projeto é colmatar as dificuldades linguísticas (orais e escritas) dos 

imigrantes, assim como dotá-los de conhecimentos úteis à sua inserção no merca-

do de trabalho e na sociedade em geral, promovendo, deste modo, a sua progressi-

va autonomia. O público-alvo apresenta uma ampla diversidade linguística e cultu-

ral. Entre as diversas línguas, destacam-se o Francês, Inglês e o Espanhol como línguas oficiais facilitadoras da comunicação. 

O projeto integra duas componentes: (1) alfabetização de NPT ; (2) iniciação ao Português de NPT. 

 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/020 
Título do projeto: As D prender Português 

Entidade beneficiária: Cáritas Diocesana da Guarda 
Área de implementação: Distrito da Guarda 
Período de execução –  
Investimento: 

1 593,75 € (FAMI) 
2 125,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa dotar a população de NPT com competências na língua Portuguesa, 

compreensão oral e escrita, como elemento essencial de comunicação no país de 

acolhimento, favorecendo, assim, todo o processo de integração dos mesmos, quer 

a nível social, quer a nível profissional. Dinamização das seguintes ações de forma-

ção: 12 ações de formação para alfabetização, procurando abranger um total de 96 formandos/as – 72 NPT e 24 outros; 14 

ações de formação para iniciação ao Português, procurando abranger um total 112 formandos/as – 84 NPT e 28 outros; 4 ações 

de formação de língua Portuguesa com vista à certificação final, abrangendo um total de 64 formandos/as – 40 NPT e 24 outros. 

As ações de formação acima descritas desenvolvem-se nos distritos de Setúbal e Lisboa, abrangendo os concelhos de Montijo, 

Seixal, Setúbal, Lisboa, Loures, Cascais e Amadora. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/026 
Título do projeto: Acolher em Português 

Entidade beneficiária: Associação Lusófona para o Desenvolvimento do Conheci-
mento 
Área de implementação: Concelhos de Montijo, Seixal, Setúbal, Loures, Cascais e 
Amadora 
Período de execução –  
Investimento: 

22 566,30  € (FAMI) 
30 088,40 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto tem por objetivo contribuir para a plena integração de NPT na comunidade 

de acolhimento, nomeadamente nas áreas de acolhimento e integração: (1) urbanis-

mo e habitação; (2) mercado de trabalho e empreendedorismo; (3) educação e lín-

gua Portuguesa; (4) capacitação e formação; (5) cultura; (6) saúde; (7) solidariedade 

e resposta social; (8) cidadania e participação cívica; (9) media e sensibilização da opinião pública; (10) racismo e discrimina-

ção; (11) relações internacionais; e (12) religião. 

Este contributo incide sobre a área da educação e língua Portuguesa através da realização de ações de alfabetização desti-

nadas a NPT. 

Identificação do projeto: 
Referência: PT/2016/FAMI/025 
Título do projeto: Ações de Língua Portuguesa 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Braga  
Área de implementação: Concelho de Braga 
Período de execução –  
Investimento: 

1 875,00 € (FAMI) 
2 500,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa melhorar e reforçar a integração social e profissional de requerentes e beneficiários de proteção internacional em 

Portugal, através da alfabetização e da formação linguística. Assim, o projeto propõe-se implementar ações de formação, neces-

sárias e adaptadas às necessidades formativas específicas do grupo-alvo, nas seguintes áreas: (1) alfabetização; (2) iniciação ao 

Português; e (3) ações de língua Portuguesa, num total de 1 300 horas de formação, em contexto de sala de aula e de outdoor, a 

realizar nos concelhos de Loures e de Lisboa. As ações, além da componente teórica, têm  também uma componente sociocultu-

ral e socioprofissional. O projeto envolve cerca de 164 beneficiários. 

Identificação do projeto:  

Referência: PT/2016/FAMI/029 

Título do projeto: Português Integra Mais 

Entidade beneficiária: Conselho Português para os Refugiados

 Área de implementação: Concelhos de Lisboa e de Loures

 Período de execução: 01.07.2016 – 30.06.2017 

Investimento: 

30 697,94 € (FAMI) 

40 930,59 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa dotar os NPT dos conhecimentos da língua Portuguesa e de compe-

tências comunicacionais necessários para promover a sua inclusão social, facilitar o 

acesso a serviços públicos de saúde, de educação escolar e de apoio social, e de 

apoiar a integração no mercado de trabalho, aumentando os índices de empregabi-

lidade, com o objetivo de facilitar aos NPT o exercício da cidadania e obter uma 

maior igualdade de oportunidade para todos. Este projeto disponibiliza aos NPT ações de educação/formação de língua Portu-

guesa com vista à sua certificação, em entidade competente. Estas ações terão enfoque nas aprendizagens de interação, nas 

situações de comunicação oral e escrita do quotidiano e do trabalho, promovendo a capacidade de expressão e compreensão da 

língua e o conhecimento dos direitos básicos de cidadania.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/028 
Título do projeto: Mais integração – Português para NPT 

Entidade beneficiária: Socialis – Associação de Solidariedade Social  
Área de implementação: Concelho da Maia 
Período de execução –  
Investimento: 

6 375,00 € (FAMI) 
8 500,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa desenvolver as competências dos NPT em áreas que podem facilitar 

a respetiva inserção na comunidade de acolhimento. A metodologia do modelo e 

das ações a realizar no processo de aprendizagem sustenta-se na contextualização das respetivas experiências de vida e com-

petências já adquiridas. O programa de atividades consta da realização de cursos de alfabetização e de iniciação ao Português, 

com o objetivo dos NPT adquirirem qualificações de literacia que promovam a sua inserção social e profissional. 

 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/032 

Título do projeto: Centro de Dinamização da Interculturalidade e Apoio 

Comunitário 

Entidade beneficiária: Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do Cacém

 Área de implementação: Concelhos de Santiago do Cacém e de Sines 

Período de execução: 05.01.2017 – 08.06.2017 

Investimento: 

2 049,00 € (FAMI) 

2 732,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa ultrapassar a barreira linguística dos NPT, sustentado pela criação de 

uma rede de apoio informal, de forma a criar oportunidades de encontro e de apro-

ximação entre cidadãos migrantes e portugueses nas comunidades de acolhimento, 

num processo interativo de diálogo inter- e multicultural. Tal desiderato permitirá esbater as diferenças culturais, combater os 

preconceitos e as situações de discriminação e de isolamento potenciadoras de práticas criminais, o que se reverterá na qualida-

de de vida das várias comunidades envolvidas.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/031 
Título do projeto: SPEAK – Português+ para migrantes  

Entidade beneficiária: Associação Fazer Avançar 
Área de implementação: Concelho de Leiria 
Período de execução –  
Investimento: 

43 360,64 € (FAMI) 
57 814,19 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa a elaboração de uma abordagem na realização de cursos de apren-

dizagem da língua Portuguesa por NPT enquadrada no ambiente social dos benefi-

ciários. Neste contexto, o projeto executa uma metodologia não formal de ensino 

da língua Portuguesa, consentânea com o contexto comunitário e com significado 

para os destinatários, pelo que a formação será um auxílio à comunicação, enquan-

to elemento de integração social e económica na comunidade. Nesta perspetiva, a formação centra-se na aprendizagem de ele-

mentos necessários para situações do dia-a-dia, permitindo desenvolver uma linguagem funcional e eficaz em contexto real. Os 

conteúdos no processo de ensino serão elaborados em conjunto com os formandos, construindo uma estrutura de aprendizagem 

e de linguagem, que respondam a diferentes necessidades. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/034 
Título do projeto: Eu falo português  

Entidade beneficiária: Fundação Aga Khan 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

553,95 € (FAMI) 
738,60 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto tem por objetivo contribuir para uma redução do número de NPT em situ-

ação ilegal, com especial incidência nos bairros da Quinta da Fonte da Prata e terri-

tórios circundantes, proporcionando as condições necessárias para assegurar a 

sua regularização de permanência, contribuindo para a respetiva integração social, 

cultural e laborar. Nessa perspetiva, tem relevância a criação e construção de um 

CLAIM – Centro Local de Apoio a Migrantes, onde se inserem dois gabinetes de apoio especializado: um de apoio social (GAS) e 

outro de apoio ao emprego (GAE). Paralelamente, e em complementaridade aos dois Gabinetes, serão realizadas várias ativida-

des de formação específicas, direcionadas a um público mais alargado: formação em literacia digital e workshops temáticos, no-

meadamente os que envolvem atividades interculturais. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/038 
Título do projeto: Integrar + 

Entidade beneficiária: Fundação Santa Rafaela Maria 
Área de implementação: Freguesia de Alhos Vedros (concelho da Moita) 
Período de execução –  
Investimento: 

22 264,34 € (FAMI) 
29 685,79 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa contribuir para a plena integração dos cidadãos imigrantes residentes nos Açores, pelo que se propõe: (1) conti-

nuar a disponibilizar serviços de apoio gratuitos e personalizados aos NPT, contribuindo, desta forma, para a sua plena integra-

ção; (2) promover ações de formação para dotar os NPT com informações e conhecimentos necessários para a resolução dos 

seus problemas junto de entidades como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Centros de Saúde, a Segurança Social, as 

Conservatórias de Registo Civil, entre outros; (3) contribuir, a nível local, regional e nacional, para que Portugal continue a ser 

considerado internacionalmente, como um país aberto ao acolhimento de NPT; (4) desenvolver parcerias locais e regionais para 

a realização de iniciativas conjuntas, de sensibilização da opinião pública para as questões das migrações. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/045 
Título do projeto: Integra + 

Entidade beneficiária: Associação dos Imigrantes nos Açores 
Área de implementação: Arquipélago dos Açores 
Período de execução –  
Investimento: 

24 949,07 € (FAMI) 
33 265,43 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa a realização de um programa de cursos de ensino da língua Portu-

guesa em dois níveis, dirigidos para os NPT. Um primeiro nível de aprendizagem da 

língua, na perspetiva de permitir uma integração mais célere nos planos social e do mercado de trabalho; um segundo 

nível, já de grau superior, visa habilitar os formandos para a obtenção da certificação da língua Portuguesa.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/033 
Título do projeto: Aprendendo a língua Portuguesa 

Entidade beneficiária: Fundação COI  
Área de implementação: Freguesia de Pinhal Novo (concelho de Palmela) 
Período de execução: 09.01.2017 - 30.04.2017 
Investimento: 

1 411,48 € (FAMI) 
1 881,97 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa criar um serviço de mediação de cariz (in)formativo no acesso a bens 

e serviços considerados fundamentais pelos NPT, desde logo nos processos de 

acolhimento e de integração na sociedade portuguesa. O projeto pretende, também, 

promover ações de sensibilização e de capacitação dirigidas aos técnicos da rede social, na procura de encontrar respostas para 

uma intervenção mais inclusiva, para uma igualdade de oportunidades, criando espaços de diálogo intercultural, também para a 

elaboração de medidas preventivas face a atitudes discriminatórias. 

 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/048 
Título do projeto: CLAIM Laranjeiro 

Entidade beneficiária: AD SUMUS – Associação de Imigrantes de Almada 
Área de implementação: União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, 
Pragal e Cacilhas (concelho de Almada) 
Período de execução –  
Investimento: 

22 923,00 € (FAMI) 
30 564,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa a elaboração e implementação de um conjunto de atividades com o 

objetivo de conhecer as necessidades e dificuldades dos NPT ouvindo os próprios. 

O projeto tem como objetivo definir estratégias de informação, formação, sensibilização, capacitação, descentralização, coopera-

ção institucional, tutoria e mediação, envolvendo conjuntamente os NPT e os vários atores locais, públicos e privados, numa di-

nâmica de interculturalidade. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/047 
Título do projeto: PIII – Plano Intermunicipal para a Integração de Imi-
grantes dos Concelhos de Torres Vedras, Óbidos e Lourinhã 

Entidade beneficiária: Câmaras Municipais de Torres Vedras, da Lourinhã e 
de Óbidos 
Área de implementação: Concelhos de Torres Vedras, da Lourinhã e de Óbi-
dos 
Período de execução –  
Investimento: 

1 650,00 € (FAMI) 
2 200,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto pretende desenvolver um conjunto de iniciativas e eventos para a promo-

ção da interculturalidade, usando a arte, linguagem universal, como instrumento de 

integração de NPT. Assim, as atividades a realizar nesse âmbito, deverão privilegi-

ar a realização de iniciativas de carác-

ter cultural e workshops, criando e di-

namizando, ainda, um espaço expositi-

vo, denominado “Galeria de Arte”, com o objetivo de divulgar as culturas das várias 

nacionalidades dos NPT nas respetivas comunidades de residência. Nesta perspeti-

va, a arte será o instrumento promotor do processo de integração, na medida em 

que o conhecimento mútuo das diferentes culturas incrementa as sociabilidades 

locais e de proximidade e a tolerância. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/051 
Título do projeto: O Meu País no Teu 

Entidade beneficiária: Espaço T – Associação para o apoio à integração social 
e comunitária 
Área de implementação: Concelho do Porto 
Período de execução –  
Investimento: 

24 864,96 € (FAMI) 
33 153,28 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto tem como objetivo criar um serviço de apoio integrado que englobe as 

várias etapas da integração de NPT, desde a fase e procedimentos do acolhimento 

até aos vários procedimentos do processo de integração. Este serviço de apoio 

funcionará em articulação com as diversas estruturas locais, nomeadamente, nas 

seguintes áreas: regularização da situação de residência, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho, saúde, 

educação, a que se juntam outras questões do quotidiano. Pretende-se, ainda, habilitar os NPT com capacidades e recursos que 

assegurem uma maior autonomização na sua vivência do dia-a-dia social e profissional, a que se juntam atividades interculturais, 

promotoras da integração sociedade de acolhimento. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/050 
Título do projeto: Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes Costa –
Caparica (CLAIM) 

Entidade beneficiária: Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição da 
Costa da Caparica 
Área de implementação: Paróquia da Costa da Caparica (concelho de Almada) 
Período de execução –  
Investimento: 

7 535,25 € (FAMI) 
10 047,01 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover um melhor acolhimento e apoio na integração dos NPT, 
privilegiando o atendimento personalizado. O objetivo é facilitar o acesso dos NPT a 
bens e serviços essenciais, promover a sua integração social, assim como o exercí-
cio dos seus direitos e deveres no país de acolhimento. A intervenção congrega o 
serviço de informação e o acompanhamento dos NPT, rentabilizando recursos e valências do Centro Social Paroquial da Vera 
Cruz, extensível às parcerias estabelecidas noutros contextos e em articulação com as instituições públicas locais (CNAIM) e os 
vários serviços da administração pública. De modo a assegurar bons resultados serão desenvolvidas ações de sensibilização e 
informação para os NPT, em conjunto com a presença de parceiros e voluntários do projeto, como instrumento de promover a 
literacia para a cidadania e de superar as dificuldades identificadas no acesso aos serviços públicos e privados e às plataformas 
online. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/053 
Título do projeto: CLAIM Aveiro VC 

Entidade beneficiária: Centro Social Paroquial da Vera Cruz 
Área de implementação: Paróquia da Vera Cruz (concelho de Aveiro) 
Período de execução –  
Investimento: 

24 952,27 € (FAMI) 
33 269,65 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa a concretização das ações de nível 2 inscritas no PMII –
Plano Municipal para a Integração de Imigrantes, assegurando o envolvimento dos 
atores locais, públicos e privados, na execução, monitorização e avaliação dos vá-
rios planos locais para a integração dos migrantes, com dois objetivo: (1) assegurar 
a implementação de medidas promotoras da integração multinível dos atuais e novos NPT; e (2) implementar medidas com vista 
à capacitação das várias estruturas públicas e dos seus profissionais, envolvidos no apoio aos NPT melhorando as respostas aos 
programas implementados, assim como a formação dos técnicos, a validação e a disseminação de novos recursos/instrumentos 
de apoio e de boas práticas aos novos residentes migrantes. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/052 
Título do projeto: Plano Municipal para a Integração de Imigrantes do Con-
celho de Alcanena em Ação 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Alcanena 
Área de implementação: Concelho de Alcanena 
Período de execução –  
Investimento: 

20 957,81 € (FAMI) 
27 943,75 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dar uma resposta integrada e multidisciplinar de apoio à vítima migrante, através das seguintes componentes: (1) 
criação de um gabinete de informação e apoio especializado; (2) realização de ações de sensibilização sobre as vulnerabilidades 
e as necessidades dos migrantes; (3) realização de um curso de formação destinado aos profissionais que contactam direta ou 
indiretamente com a população migrante, a fim de: capacitar para identificar situações de vitimização; familiarizar-se com as ne-
cessidades e vulnerabilidades da população migrante; conhecer os direitos dos cidadãos migrantes vítimas de crime; e ter cons-
ciência de possíveis atitudes xenófobas e discriminatórias entre profissionais dos diferentes serviços disponíveis aos cidadãos 
migrantes. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/057 
Título do projeto: UAVM – Unidade de Apoio à Vítima Migrante 

Entidade beneficiária: Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

21 743,19 € (FAMI) 
28 990,92 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto tem como objetivo apoiar o aco-

lhimento e promover a integração social e 

profissional dos cidadãos NPT residentes 

na Área Metropolitana do Porto. Com es-

sa finalidade, será criado um Gabinete Especializado de Emprego, localizado no 

Centro Comunitário São Cirilo. O Centro Comunitário pretende criar uma ampla rede 

de parcerias com várias entidades públicas e privadas, nomeadamente associações 

 

de formação profissional empregadoras. 

de imigrantes, os vários CLAIM – Centros Locais de Apoio aos Migrantes e entidades 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/056 
Título do projeto: Integração Segura 2 

Entidade beneficiária: Centro Comunitário São Cirilo 
Área de implementação: Área Metropolitana do Porto 
Período de execução –  
Investimento: 

18 736,14 € (FAMI) 
24 981,52 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto incide no desenvolvimento de um modelo com seis atividades diferentes para dar resposta a uma intervenção específi-
ca e complementar aos NPT. A intervenção aborda diferentes contextos com a continuação do trabalho do Gabinete Geral de 
Atendimento e a criação de um Gabinete Social especializado, na perspetiva de desenvolverem-se dinâmicas multiculturais, de 
capacitação e de aprendizagem da língua, de ações de sensibilização em contexto escolar, da sensibilização da comunidade e 
dos profissionais que, direta ou indiretamente, trabalham com a população migrante, incluindo uma intervenção específica direci-
onada para os profissionais de saúde. O objetivo é o de abranger, de forma permanente, todas as componentes associadas à 
realidade local e aos recursos existentes, incluindo o estabelecimento de parcerias com outras entidades locais, para implemen-
tar uma atividade em rede, concertada e articulada entre as mesmas. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/059 
Título do projeto: Passaporte Global II 

Entidade beneficiária: Amato Lusitano – Associação de Desenvolvimento 
Área de implementação: Concelho de Castelo Branco 
Período de execução –  
Investimento: 

24 140,96 € (FAMI) 
32 187,94 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa: (1) promover o acolhimento e a integração de proximidade, através 

de gabinetes de acolhimento, informação, apoio descentralizado e apoio especiali-

zado, com o propósito de dar resposta às necessidades 

dos NPT; (2) dinamizar e reforçar os mecanismos de 

integração e acolhimento dos imigrantes na sociedade 

Portuguesa, através da melhoria da sua capacidade de adaptação à diversidade cultural; (3) promover 

mecanismos de interação entre as populações local e imigrante; (4) desenvolver ações de participa-

ção ativa dinamizadoras da interculturalidade, integração social e profissional, assim como a compre-

ensão e o respeito pela diversidade cultural, tanto entre cidadãos autóctones e migrantes, assim como 

da parte das instituições públicas e privadas. 
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Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/058 
Título do projeto: Sustentar Raízes V 

Entidade beneficiária: Socialis – Associação de Solidariedade Social 
Área de implementação: Concelho da Maia 
Período de execução –  
Investimento: 

24 268,59 € (FAMI) 
32 358,12 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa criar uma estrutura vocacionada para NPT, que imigraram legalmen-
te, numa política solidária de acolhimento e acompanhamento. O objetivo é a cria-
ção de um gabinete de acompanhamento, que possa responder eficazmente às 
necessidades dos NPT, designadamente nas áreas de: (1) regularização da situação migratória; (2) reagrupamento familiar; (3) 
direito à saúde; e (4) direito à educação. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/061 
Título do projeto: Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 
de Sines 

Entidade beneficiária: Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do 
Cacém 
Área de implementação: Concelho de Sines 
Período de execução –  
Investimento: 

24 512,72 € (FAMI) 
32 683,53 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover a integração laboral, social e cultural dos NPT, através de 
ações que envolvam os NPT e a sociedade de acolhimento local. Com essa finali-
dade pretende-se aplicar, através dos CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração 
de Migrantes e os GAS – Gabinete de Apoio Social, um programa com várias áreas 
temáticas relevantes para as necessidades e o bem-estar dos NPT, como sejam: 
um programa Saúde para Todos um programa Coaching para a Empregabilidade um programa Grão a Grão um 
workshop "Sopas de Portugal"; uma tertúlia Tertulis Entre Nós o programa ABC do Português que produzirá materiais que 
facilitarão a comunicação com a comunidade; um programa DivulARTE um programa Next Door Family e o programa 
Diversidade Cultural  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/060 
Título do projeto: (Re)afirm@r.com 

Entidade beneficiária: Cáritas Diocesana da Guarda 
Área de implementação: Distrito da Guarda 
Período de execução –  
Investimento: 

24 974,85 € (FAMI) 
33 299,80 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem como principais objetivos: (1) promover a integração e o acolhimento 
de cidadãos NPT, disponibilizando apoio e orientação nos procedimentos da respe-
tiva regularização no país; (2) informar e aconselhar no que concerne a sua situa-
ção social e profissional, escolar, direito à saúde e acesso à segurança social; (3) 
promover o reconhecimento de qualificações académicas e profissionais e o acesso à formação profissional; (4) apoiar no aces-
so à nacionalidade portuguesa; (5) promover a aprendizagem da língua Portuguesa; e (6) apoiar o retorno voluntário. No que 
concerne à aproximação entre as comunidades NPT e Portuguesa nas área e localidades de residência, pretende-se sensibili-
zar e consciencializar as várias comunidades para a importância da diversidade cultural e da interculturalidade para o enriqueci-
mento individual e coletivo. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/063 
Título do projeto: Gabinete de Apoio à Integração de Imigrantes – Coimbra 

Entidade beneficiária: Centro de Acolhimento João Paulo II – Coimbra 
Área de implementação: Concelho de Coimbra 
Período de execução –  
Investimento: 

25 035,99 € (FAMI) 
30 714,65 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover o acolhimento e 
a integração dos NPT, facilitando o aces-
so a bens e serviços relevantes para o 
exercício dos seus direitos e deveres na 
sociedade Portuguesa, essenciais para 
as suas aprendizagens na perspetiva de 
obterem uma autonomia na sua vida diá-
ria. Uma outra atividade visa divulgar a cultura dos respetivos países de origem, no 
sentido de promover o conhecimento intercultural e multicultural, importante para a 
integração na comunidade local de acolhimento. Pretende-se, ainda, realizar cursos 
de literacia e de alfabetização da língua Portuguesa, promovendo a qualificação profis-
sional e a empregabilidade. 

DeDD sc
OOO OOO pr
aaaa int
ssssoo a
eeeexxer
ssssoocie
aaaas s
oooobte
rrriia.
sssseent
innnteg
dddde lit
ssssiiona

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/062 
Título do projeto: Moliceiro de Integração 

Entidade beneficiária: Associação os Parceiros da Amizade 
Área de implementação: Concelho de Aveiro 
Período de execução –  
Investimento: 

13 942,94 € (FAMI) 
18 590,59 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa desenvolver ações e atividades que promovam o acolhimento e a 
integração de NPT na área do concelho de Odemira, envolvendo os vários atores 
locais. O objetivo central do projeto é assegurar uma progressiva autonomização, 
de modo a capacitar os NPT a usufruírem das mesmas oportunidades da população autóctone. Prosseguindo o mesmo objetivo, 
pretende-se alargar o âmbito da intervenção do CLAII – Centro Local de Apoio à Integração dos Imigrantes de Odemira, de for-
ma a aumentar a capacidade de resposta dos serviços a um número maior de imigrantes NPT. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/068 
Título do projeto: Odemira Integra 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Odemira 
Área de implementação: Concelho de Odemira 
Período de execução –  
Investimento: 

93 694,11 € (FAMI) 
124 925,48 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a elaboração de programas e atividades que promovam ações e me-
didas de apoio aos migrantes NPT no acolhimento à chegada à localidade e comu-
nidade de acolhimento, de modo a facilitar a sua integração progressiva nos domínios da língua Portuguesa, da sua integração 
social e profissional, valorizando a realização de atividades com a comunidade local, para conhecimento mútuo e de valorização 
do conhecimento inter- e multicultural. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/064 
Título do projeto: Periferias 

Entidade beneficiária: Cáritas Diocesana de Portalegre e Castelo Branco 
Área de implementação: Concelhos de Portalegre e de Castelo Branco 
Período de execução –  
Investimento: 

10 585,27 € (FAMI) 
14 113,69 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

 

Descrição do projeto e objetivos
O projeto visa abranger, pelo menos, 

60% dos imigrantes NPT, residentes no 

concelho, na participação em atividades 

interculturais e informativas. A execução 

dos programas de atividades envolverá 

cerca de 20 técnicos dos serviços públi-

cos e privados de atendimento e acolhi-

mento ao imigrante, e cerca de 15 empresários e dirigentes de instituições. As 

atividades de convívio e multiculturais são abertas a toda a população do conce-

lho, de modo a promover a interação e a integração multicultural. Nas ações de 

sensibilização e promoção da integração dos NPT haverá uma intervenção espe-

cífica direcionada para a comunidade escolar.

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/073 
Título do projeto: Lousã Convida à Integração 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal da Lousã 
Área de implementação: Concelho da Lousã 
Período de execução –  
Investimento: 

66 587,59 € (FAMI) 
88 783,45 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa assegurar a realização das medidas 
inscritas no PMOII – Plano Municipal de Oeiras para a 
Integração de Imigrantes, as quais, para iniciar a sua 
execução carecem, objetivamente, de financiamento 
externo.  As medidas em causa, exigem uma qualifi-
cação técnica especializada dos recursos humanos 
locais envolvidos ou a envolver, a fim de realizar um inquérito para o levantamento das várias ca-
pacidades locais disponíveis para apoio aos NPT, bem como a sua divulgação junto dos mesmos. 
A implementação e execução das medidas em causa propõem-se, por um lado, capacitar os NPT 
de maior autonomia e, por outro lado, proceder a uma sensibilização da comunidade local para os 
novos concidadãos. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/069 
Título do projeto: Plano Municipal de Oeiras para a Integração de Imigrantes 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Oeiras 
Área de implementação: Concelho de Oeiras 
Período de execução –  
Investimento: 

84 579,26 € (FAMI) 
112 772,35 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa implementar um conjunto de medidas consideradas relevantes para 
a aproximação entre as comunidades de acolhimento e os novos imigrantes. As 
medidas implementadas visam promover a informação e divulgação: (1) dos meios 
e serviços públicos de atendimento e acolhimento aos imigrantes; (2) dos direitos e 
deveres dos imigrantes; (3) da integração no mercado do trabalho; (4) da integração escolar e aprendizagem da língua. Do mes-
mo modo, faz-se a abordagem de temas sobre a interação e integração multicultural, o racismo e a descriminação, com o objeti-
vo de proporcionar o conhecimento e o respeito das especificidades culturais e sociais de cada comunidade, promovendo a inte-
gração conjunta das comunidades autóctones e dos novos concidadãos residentes.   

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/075 
Título do projeto: PMLII – Plano Municipal de Loulé para a Integração 
dos Imigrantes 2015-2017 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Loulé 
Área de implementação: Concelho de Loulé 
Período de execução –  
Investimento: 

9 055,20 € (FAMI) 
12 073,60 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto pretende criar uma rede municipal de CLAIM – Centros Locais de Apoio à 
Integração de Migrantes, no concelho de Lisboa, garantindo uma maior proximidade 
dos serviços de informação, orientação e encaminhamento aos cidadãos imigrantes 
no concelho de Lisboa. Pretende-se assegurar um apoio efetivo em várias áreas, fundamental para o acesso a direitos e ao co-
nhecimento dos deveres ao longo do seu processo de integração na sociedade Portuguesa. Na prossecução desse objetivo, 
pretende-se também criar uma rede de colaboração interativa entre as diferentes entidades envolvidas, na lógica da realidade da 
cidade/concelho. O projeto está inserido na implementação do PMII – I Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/074 
Título do projeto: Rede Municipal de CLAIM s  

Entidade beneficiária: Câmara Municipal da Lisboa 
Área de implementação: Concelho da Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

16 256,70 € (FAMI) 
21 675,60 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa atingir três objetivos: (1) assegurar a continuidade do funcionamento 
do CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração dos Imigrantes no município, dina-
mizando dois gabinetes: o CLAIM Norte, da responsabilidade da AJPAS – Associa-
ção de Jovens Promotores da Amadora Saudável, uma associação de intervenção 
comunitária de desenvolvimento social e de saúde, e o CLAIM Sul, da responsabilidade da ASSACM – Associação de Soli-
dariedade Social do Alto da Cova da Moura, funcionando também como centro comunitário; (2) assegurar a realização de 
ações de formação e sensibilização para melhorar a capacitação dos recursos humanos afetos aos Centros, na sua atividade  
e intervenção junto dos NPT; (3) promover os conhecimentos e as competências próprias dos NPT, facilitando o seu proces-
so de integração na comunidade, nomeadamente, o acesso aos direitos e deveres na sociedade Portuguesa e obterem a 
mesma igualdade de oportunidades. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/077 
Título do projeto: Dinamização do CLAIM – Município da Amadora 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal da Amadora 
Área de implementação: Concelho da Amadora 
Período de execução –  
Investimento: 

63 526,92 € (FAMI) 
84 702,56 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa não só manter como também reforçar os recursos do con-
celho de Sintra relativos à integração dos NPT, nomeadamente, em duas áreas 
estratégicas e interdependentes: (1) a disseminação da informação, essencial para 
apoiar a integração dos imigrantes legais no mercado de trabalho; e (2) a promoção 
do acesso à justiça, área especialmente sensível no concelho de Sintra, onde a taxa de reclusos se mantem superior 
à média nacional. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/076 
Título do projeto: Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes em 
Sintra – Acolher, Capacitar, Integrar 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Sintra 
Área de implementação: Concelho de Sintra 
Período de execução –  
Investimento: 

84 820,10 € (FAMI) 
113 093,47 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa facilitar o processo de acolhimento e de integração da comunidade 
imigrante no Seixal. Com esse objetivo, o PMIIS – Plano Municipal para a Integra-
ção dos Imigrantes no Seixal abrange um conjunto de medidas e de atividades de 
intervenção, nomeadamente, nas áreas do acesso à saúde, urbanismo e habitação, respostas sociais, como o acesso à educa-
ção, formação profissional e à língua Portuguesa, atividades desportivas, culturais e religiosas e promotoras da cidadania e inte-
ração multicultural. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/080 
Título do projeto: Migrações e Cidadania 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal do Seixal 
Área de implementação: Concelho do Seixal 
Período de execução –  
Investimento: 

16 802,36 € (FAMI) 
22 403,15 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa implementar o PMIIVC 2015-2017 que segue a orientação política local no que concerne a integração 
dos NP. A sua atividade envolve as seguintes cinco áreas: (1) acesso ao emprego e a formação profissional; (2) acesso ao apoio 
social e à saúde; (3) acesso à educação, à integração escolar e ao conhecimento da língua Portuguesa; (4) acesso à habitação; 
e (5) acesso a atividades culturais. Estas áreas de ação têm como objetivo promover a interação, a integração, a participação, a 
igualdade e a coesão social dos NPT na comunidade local.   

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/079 
Título do projeto: Implementação do PMIIVC 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Viana do Castelo 
Área de implementação: Concelho de Viana do Castelo 
Período de execução –  
Investimento: 

81 817,71 € (FAMI) 
109 089,61 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto consiste num conjunto integrado de atividades que visa responder a ne-
cessidades identificadas no PMII – Plano Municipal para a Integração dos Imigran-
tes em Cascais. O projeto, na sua globalidade, opera em vários níveis complemen-
tares entre si, como sejam atividades nas áreas: (1) do acolhimento; (2) do apoio 
social, nomeadamente na formação dos recursos humanos, técnicos e voluntários, adequando a sua intervenção às especificida-
des dos NPT; (3) da educação, formando, em paralelo ao contexto escolar, jovens NPT como agentes de mediação; (4) da pro-
moção da convivência num contexto multicultural; (5) de cariz cultural e religioso, visando o conhecimento e a interação entre as 
comunidades local e de novos residentes, com o objetivo de promover a sua integração.  

Identificação do projeto:  

Referência: PT/2016/FAMI/082 

Título do projeto: Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Cascais 

 Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Cascais 

Área de implementação: Concelho de Cascais 

Período de execução: 01.07.2015 – 31.12.2017 

Investimento: 

106 683,66 € (FAMI) 

142 484,88 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a plena integração de NPT na comunidade de acolhimento, em dife-
rentes esferas da vida quotidiana, nomeadamente, nas áreas de serviços de acolhi-
mento e de integração, no acesso ao mercado de trabalho, empreendedorismo, for-
mação e capacitação técnica e profissional, integração escolar e conhecimento da 
língua Portuguesa, acesso à saúde, habitação, apoio social e atividades culturais, assim como promoção da cidadania através 
da participação cívica dos NPT na comunidade. O projeto visa, ainda, proporcionar atividades de sensibilização da opinião públi-
ca local contra o racismo e a descriminação, visando a integração multicultural e inter-religiosa das várias comunidades residen-
tes. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/081 
Título do projeto: Braga Integra 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Braga 
Área de implementação: Concelho de Braga 
Período de execução –  
Investimento: 

41 705,91 € (FAMI) 
55 607,88 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa prestar um serviço de qualidade à comunidade imigrante do conce-
lho de Vila Flor, estendendo-se aos concelhos limítrofes, numa ação operacionali-
zada pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Flor (SCMVF). O objetivo é criar uma 
rede que integre instituições públicas e privadas, com a finalidade de assegurar 
uma resposta adequada aos NPT, que escolheram o concelho e a região limítrofe 
para se instalarem. As atividades realizam-se com os recursos humanos da 
SCMVF, complementados pelo recurso a técnicos especializados, estando programadas ações com especial enfoque nas áreas 
do empreendedorismo e da criação do próprio negócio. Da parte das autoridades locais há a expetativa de que, proporcionando 
aos novos imigrantes e refugiados mecanismos de apoio à integração na comunidade, a médio e longo prazos aqueles venham 
a contribuir para o aumento demográfico e desenvolvimento económico do concelho e da região. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/097 
Título do projeto: Integrar e Empreender – Gabinete de Apoio ao Imigrante 

Entidade beneficiária: Santa Casa da Misericórdia de Vila Flor 
Área de implementação: Concelho de Vila Flor 
Período de execução –  
Investimento: 

7 500,00 € (FAMI) 
10 000,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa implementar o PMII-VNG – Plano Municipal para a Integração dos 
Imigrantes no concelho de Vila Nova de Gaia, consolidando o papel da autarquia 
local e das juntas de freguesia, enquanto entidades do poder político, no acolhi-
mento e apoio aos NPT, que escolheram o concelho de Vila Nova de Gaia para se 
reinstalarem. O PMII de VNG definiu, como áreas estratégicas e de ação prioritária, com o objetivo de promover a interação 
e integração entre as comunidades local e dos novos residentes: (1) o acolhimento e a integração; (2) o acesso à saúde e à 
proteção social; (3) a educação e a língua Portuguesa; (4) a capacitação e a formação profissionais, a integração no merca-
do de trabalho e o empreendedorismo; e (5) a cultura e o lazer.   

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/083 
Título do projeto: Gaia Intercultural 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
Área de implementação: Concelho de Vila Nova de Gaia 
Período de execução –  
Investimento: 

19 282,22 € (FAMI) 
25 709,63 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover o Empreendedorismo Imigrante, em conformidade com o 
PMII – Plano Municipal para a Integração de Imigrantes no concelho de Oeiras, 
incluindo a criação do próprio negócio. A política municipal desenvolve-se em asso-
ciação com a AERLIS – Associação Empresarial da Região de Lisboa, criando si-
nergias com esta Associação, enquanto entidade promotora do empreendedorismo, abrangendo também os programas muni-
cipais RedOeiras+ – Rede de Promoção de Empregabilidade e Empreendedorismo de Oeiras. A atividade conjugada das enti-
dades referidas contemplará ações formativas e de apoio técnico, estendendo a sua atividade à fase após a criação de auto-

emprego, de empresas ou negócios. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/099 
Título do projeto: Projeto IE + (Imigrantes Empreendem +) 

Entidade beneficiária: AERLIS – Associação Empresarial da Região de Lisboa 
Área de implementação: Concelho de Oeiras 
Período de execução –  
Investimento: 

11 052,88 € (FAMI) 
14 737,17 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover a integração dos NPT que já sejam cidadãos com autoriza-
ção de residência ou que estão em processo de regularização. As atividades a reali-
zar são a implementação de medidas facilitadoras da integração no mercado de 
trabalho, ou a criação do próprio negócio, apoiando, assim, o empreendedorismo 
com a divulgação de mecanismos e instrumentos de apoio técnico e financeiro, estabelecendo pontos de ligação entre o PEI –
Promoção do Empreendedorismo Imigrante, as EPAT – Entidades Prestadoras de Apoio Técnico e outros projetos empreende-
dores de sucesso. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/098 
Título do projeto: PEI – Novos Negócios 

Entidade beneficiária: Atlas – Cooperativa Cultural, CRL  
Área de implementação: Concelho de Braga 
Período de execução –  
Investimento: 

5 625,00 € (FAMI) 
7 500,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a inserção e a inclusão de NPT residentes no concelho de Braga, 
através da sua integração na economia local e pelo empreendedorismo. Trata-se 
de instrumentos de desenvolvimento de atitudes e competências pessoais, sociais 
e empreendedoras, essenciais na aquisição de capacidades promotoras de uma 
participação mais efetiva na respetiva comunidade, seja pela oportunidade de criar a sua sustentabilidade económica, seja pela 
oportunidade de tomar decisões mais conscientes, responsáveis e com maior autonomia. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/101 
Título do projeto: GAPEI – Gabinete de Apoio e Promoção do 
Empreendedorismo Imigrante 

Entidade beneficiária: ECG – Cooperativa Cultural, CRL 
Área de implementação: Concelho de Braga 
Período de execução –  
Investimento: 

6 018,75 € (FAMI) 
8 025,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover a integração dos NPT residentes no concelho de Almada. 
Na sua génese está o pressuposto de que os NPT tenderão a integrar-se social-
mente e de forma mais sustentada, quanto maior for a sua capacitação profissional 
e integração no mercado de trabalho. Nesse pressuposto, o projeto trabalha, indivi-
dualmente, a vertente pessoal, social e profissional, dotando os NPT de: (1) ferra-
mentas e competências que visam a sua autonomia, pró-atividade e realização pessoal, fomentando, paralelamente; o (2) em-
preendedorismo, através da identificação de necessidades ou oportunidades de negócio; (3) apoiadas com o desenvolvimento 
de soluções que capitalizem a aplicação das ferramentas e dos recursos mais adequados; e (4) promovendo a troca de experiên-
cias e o contacto multicultural nas áreas dos negócios. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/100 
Título do projeto: Inter(age) 

Entidade beneficiária: Santa Casa da Misericórdia de Almada 
Área de implementação: Concelho de Almada 
Período de execução –  
Investimento: 

7 500,00 € (FAMI) 
10 000,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto visa a realização de ações de formação, a fim de capacitar os NPT com 

os conhecimentos necessários para a criação do próprio negócio, incluindo também 

a possibilidade de criação de outros postos de trabalho. O projeto desenvolve-se 

como um processo real de construção de negócios, radicado no conhecimento e na 

  

 

como um processo real de construção de negócios, radicado n

motivação do participante. 

O processo formativo e o 

itinerário do formando são parte de uma estratégia pré-definida para

questionar as realidades pessoais internas – motivações, atitudes, com- 

portamentos, conhecimentos – e externas – meios e oportunidades de 

negócio, com a finalidade das mesmas serem concretizadas.

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/103 
Título do projeto: Empreender sem fronteiras 

Entidade beneficiária: SYAJ – Associação Juvenil SYnergia 
Área de implementação: Concelho de Braga 
Período de execução –  
Investimento: 

11 395,50 € (FAMI) 
15 194,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa potenciar as capacidades pessoais e os conhecimentos de um grupo 
de 16 NPT, necessários ao desenvolvimento de projetos de negócio. Com essa 
finalidade, realizar-se-á um curso de formação, com base nos recursos criados no 
âmbito do PEI – Programa Empreendedorismo Imigrante e do ACM – Alto Comissariado para as Migrações, designadamente, no 
Dossier do Empreendedor Imigrante, com o objetivo de estabelecer uma ligação de proximidade entre a Fábrica do Empreende-
dor e os NPT, nomeadamente no apoio a propostas de criação do próprio negócio ou de microiniciativas já em curso. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/102 
Título do projeto: Como criar o próprio negócio – Ação de for-
mação sobre empreendedorismo 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Sintra 
Área de implementação: Concelho de Sintra 
Período de execução –  
Investimento: 

2 439,79 € (FAMI) 
3 253,05 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
A RIM – Rede Interinstitucional para Migrantes pretende contribuir para uma melhor integração dos migrantes em território naci-

onal através da cooperação entre instituições da sociedade civil, dinamizando ações de advocacy e promovendo a capacitação 

das instituições especializadas na área e de outras instituições públicas ou priva-

das essenciais no processo de integração. Estes objetivos são concretizados 

através de uma maior colaboração entre as organizações com o apoio de uma 

plataforma online desenvolvida pela rede. Atualmente, é composta pela ALCC –  

Associação Lusofonia Cultura e Cidadania, a Casa do Brasil de Lisboa, o CEPAC, 

a Culturface – Associação Cultural para o Desenvolvimento, a Porta do Mais, a   

Prosaudesc, a Obra Católica Portuguesa de Migrações e o JRS – Portugal 

(Serviço Jesuíta aos Refugiados). 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/122 
Título do projeto: Rede Institucional para Migrantes 

Entidade beneficiária: JRS Portugal – Serviço Jesuíta aos Refugiados 
– Associação Humanitária 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

64 125,00 € (FAMI) 
85 500,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover o empreendedorismo de estudantes estrangeiros a fre-
quentar cursos nas universidades da Lisboa, e que poderão vir a desenvolver proje-
tos com recursos humanos altamente qualificados. Com essa finalidade, o projeto 
pretende capacitar jovens estudantes ou licenciados imigrantes, que desejem estru-
turar uma ideia de negócio, com os conhecimentos e as capacidades de empreendedorismo necessários à criação de micro ne-
gócios ou de autoemprego. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/107 
Título do projeto: Empreender, Integrar, Crescer 

Entidade beneficiária: COFAC – Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

9 164,55 € (FAMI) 
12 219,40 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
Este projeto visa incentivar a utilização, pelos imigrantes, de canais legais exclusi-
vos, assegurando a prestação de informação sobre os riscos da imigração ilegal e 
do tráfico de seres humanos. Com essa finalidade, pretende-se: (1) estabelecer 
uma rede de parcerias e de protocolos com organismos públicos e privados, que 
atuam nesta área nos países de origem dos NPT; (2) promover o estabelecimento de um intercâmbio de informação entre Esta-
dos, no que concerne à integração de NPT no país de acolhimento, nomeadamente, através do recurso às novas tecnologias de 
informação e comunicação; (3) promover a recolha, tratamento, análise e divulgação de dados e estatísticas sobre migrações e 
integração de NPT; e (4) partilhar as boas práticas já existentes, no âmbito da integração de NPT. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/140 
Título do projeto: Gaia Integra 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
Área de implementação: Concelho de Vila Nova de Gaia 
Período de execução –  
Investimento: 

48 712,46 € (FAMI) 
64 949,95 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a realização de duas ações de formação na área da Cidadania e 
Diversidade Cultural programadas para os recursos humanos da CMS – Câmara 
Municipal de Sintra, sendo uma direcionada para os profissionais do atendimento e 
outra concebida para os quadros técnicos superiores. Estas ações decorrem em 
articulação com a Divisão de Formação e Desenvolvimento Organizacional da CMS, sendo parte integrante do seu Plano de 
Formação Interno. 

 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/127 
Título do projeto: Cidadania e diversidade cultural nas práticas profissionais 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Sintra 
Área de implementação: Concelho de Sintra 
Período de execução –  
Investimento: 

10 231,83 € (FAMI) 
13 642,44 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto pretende realizar um estudo de análise, para compreender co-
mo a diversidade de um tipo cosmopolita, ou a super diversidade, se tornou não só 
um tema para os decisores políticos, como também passou a ser parte integrante 
do planeamento urbano, identificando os fatores e as dinâmicas que contribuem 
para essa configuração. O estudo, sustentado numa abordagem qualitativa, incidirá sobre os mecanismos e as estratégias para 
a acomodação da diversidade cultural no espaço local, explorando, quer a vertente das experiências quotidianas e dos encontros 
culturais, quer os aspetos estratégicos e deliberativos das redes de governança local. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/149 
Título do projeto: Diversidades, espaço e migrações na cidade 
empreendedora 

Entidade beneficiária: Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
Lisboa 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

30 484,43 € (FAMI) 
40 645,91 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O objetivo do projeto é conhecer e compreender as práticas e dinâmicas desenvol-
vidas entre NPT e as organizações da sociedade civil que lhes prestam apoio em 
matérias laborais, em particular, as associações de imigrantes e organizações sin-
dicais. Paralelamente, o projeto, ao longo das suas várias etapas, manterá uma 
estreita articulação com as organizações envolvidas nas áreas da integração e laboral e participação cívica, no terreno, de modo 
a contribuir, de forma ativa, para a conceção de iniciativas e de estratégias promotoras da integração laboral e da participação 
cívica de NPT em Portugal. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/148 
Título do projeto: Trabalhadoras/es imigrantes na Grande Lisboa: da 
integração laboral à participação cívica 

Entidade beneficiária: CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Soci-
al 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

27 009,74 € (FAMI) 
36 012,99 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto pretende realizar um estudo, no sentido de obter uma caraterização dos 
MNA – Menores Não Acompanhados, que chegam como refugiados a Portugal, 
bem como conhecer os processos de transição para a maioridade. Do lado do país 
de acolhimento, o estudo visa conhecer e caraterizar os contextos de receção e 
acolhimento dos MNA, utilizando, para esse efeito, a triangulação de metodologias (qualitativas e quantitativas) e de informantes 
(MNA e outras partes interessadas). A primeira parte do estudo abrange os períodos desde a chegada a Portugal, passando 
pelas fases da requisição de pedido de proteção internacional e de acolhimento, e da integração, especificamente, nos sistemas 
básicos de educação e de saúde. A segunda parte do estudo orienta-se para o conhecimento dos processos de transição para a 
maioridade dos MNA, através de narrativas autobiográficas. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/153 
Título do projeto: De menor a maior: acolhimento e autonomia 
de vida em menores desacompanhados 

Entidade beneficiária: Cís – IUL/ISCTE – Instituto Universitário de Lis-
boa 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

41 429,30 € (FAMI) 
55 239,07 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa realizar um estudo para analisar e conhecer o papel e as 
práticas das instituições locais no processo de acolhimento de refugiados recoloca-
dos em Portugal desde 2015, de modo a reconhecer a dimensão local das diferen-
tes práticas de acolhimento e integração. Os resultados do estudo podem oferecer 
contributos relevantes para melhorar a política de acolhimento e de integração dos refugiados, assim como propor recomenda-

ções para a política nacional de refugiados. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/151 
Título do projeto: Integração de refugiados em Portugal: papel 
e práticas das instituições de acolhimento 

Entidade beneficiária: Universidade Aberta 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

26 770,23 € (FAMI) 
35 693,64 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a realização de um estudo sobre a migração e integração laboral de 
nacionais do Nepal em empresas agrícolas, nomeadamente de produção de frutos 
vermelhos, situadas no sul de Portugal, e a sua relação com o tráfico de seres hu-
manos para exploração laboral. O estudo persegue dois objetivos: (1) a investigação deve contribuir para definir ações de pre-
venção e de combate ao tráfico de seres humanos; (2) conhecer as dimensões e a articulação da imigração e tráfico de seres 
humanos para exploração laboral. A metodologia será a utilizada em estudos de etnologia, sendo que os instrumentos a utilizar 
serão a observação participante e as entrevistas semidirecionadas para caraterizar o objeto do estudo. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/158 
Título do projeto: Imigração e tráfico para exploração laboral. 
Nepaleses nas estufas em Portugal 

Entidade beneficiária: UNIAUDAX  
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

33 086,70 € (FAMI) 
44 115,60 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O objetivo do projeto é aprofundar o conhecimento das potencialidades educativas 
das artes na integração de NPT, realizando, para esse fim, as seguintes três ações: 
(1) realizar um mapeamento de plataformas, redes e entidades que, na sua ativida-
de, prefigurem estratégias educativas que concorrem para práticas de integração 
de NPT sustentadas nos domínios das artes visuais, música e teatro; (2) identificar as estratégias educativas desenvolvidas pe-
las plataformas, redes e entidades que contribuem para a integração de NPT, mobilizando as artes visuais, música e teatro; e (3) 
compreender os significados atribuídos aos processos de participação dos NPT nas plataformas, redes e entidades, que configu-
ram percursos de integração, envolvendo práticas artísticas. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/156 
Título do projeto: Integr(arte) – Imigração, artes, educação e 
experiências locais de integração 

Entidade beneficiária: Instituto Politécnico de Lisboa   
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

32 245,33 € (FAMI) 
42 993,77 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dar continuidade ao trabalho iniciado no quadro do I Plano Municipal 
para a Integração de Imigrantes da Amadora, que vigorou até ao final de 2017. O 
presente II PMIIA será desenvolvido em sede da Rede Social da Amadora, numa 
intervenção concertada, envolvendo os vários parceiros do CLAS – Conselho Local 
de Ação Social, o que permitirá uma intervenção direta mais abrangente junto da população imigrante. Instrumento fundamental 
do projeto é a elaboração e a execução do PDSS – Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde, dando continuidade ao traba-
lho realizado no âmbito do I PMIIA, definido pela Plataforma de Acompanhamento do PMII. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/162 
Título do projeto: II Plano Municipal para a Integração de imi-
grantes da Amadora 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal da Amadora 
Área de implementação: Concelho da Amadora 
Período de execução –  
Investimento: 

156 600,09 € (FAMI) 
208 800,12 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a criação de um GIPI – Gabinete de Inserção Profissional para Imi-
grantes para prestar um serviço itinerante nas freguesias do concelho de Vila Nova 
de Gaia, com especial ênfase no contacto com empresas e na divulgação de infor-
mação relativamente à contratação de NPT. Os contactos com empresas permitem 
recolher informações, de modo a habilitar o grupo de acompanhamento do GIPI na definição das necessidades no mercado de 
trabalho. O modelo do projeto estabelece, como essencial, o trabalho conjunto dos técnicos da câmara municipal com técnicos já 
com experiência intercultural nas áreas de educação, saúde, cultura e emprego, de forma a assegurar uma maior proximidade à 
população imigrante e a continuidade da atividade. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/161 
Título do projeto: Gaia Intercultural 2 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
Área de implementação: Concelho de Vila Nova de Gaia 
Período de execução –  
Investimento: 

68 382,27 € (FAMI) 
91 176,36 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito do I PMI-
MA de 2015-2017. O presente II Plano permite, no período 2018-2020: (1) definir  
estratégias de atuação concertadas com as diferentes entidades locais já com ativi-
dade na área das imigrações; e (2) planear a sua execução, considerando funda-
mental implementar como instrumento um processo multivetorial de integração dos imigrantes na sociedade Portuguesa, no ge-
ral e local, contribuindo para uma melhor gestão dos fluxos migratórios, enquanto contributo para o desenvolvimento local. 

 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/166 
Título do projeto: Plano Municipal para a Integração dos Migrantes 
de Alcanena 2018-2020 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Alcanena 
Área de implementação: Concelho de Alcanena 
Período de execução –  
Investimento: 

35 943,88 € (FAMI) 
53 258,51 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover o acolhimento e a integração de NPT, residentes no conce-
lho de Odemira. O projeto envolve o conjunto das forças vivas e dos atores locais, 
concertando estratégias, de forma a assegurar aos NPT do concelho uma progres-
siva autonomia e a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. 

 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/164 
Título do projeto: Odemira Integra + 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Odemira 
Área de implementação: Concelho de Odemira 
Período de execução –  
Investimento: 

104 721,22 € (FAMI) 
139 628,29 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem por objeto a definição e a implementação de políticas concertadas a 
nível municipal, que respondam às necessidades no quadro do apoio ao acolhimen-
to e à integração dos NPT, nomeadamente: (1) afirmar a interculturalidade enquan-
to boa prática de gestão da diversidade cultural no território e fator de desenvolvi-
mento social; (2) incorporar os atores sociais nas diferentes fases de definição, implementação, monitorização e avaliação do 
projeto; (3) reforçar a ação em parcerias, rentabilizando os recursos e concertando as ações. O projeto destina-se não só aos 
imigrantes, como a toda a sociedade de acolhimento, ou sejam, em primeira linha os técnicos de entidades públicas e privadas, 
dirigentes empresariais, decisores políticos e instituições públicas e privadas do concelho. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/168 
Título do projeto: Setúbal, Território Intercultural 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Setúbal 
Área de implementação: Concelho de Setúbal 
Período de execução –  
Investimento: 

88 009,38 € (FAMI) 
117 345,84 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa proporcionar uma resposta mais abrangente aos migrantes em situa-
ção regular, ou em fase de regularização, dando continuidade ao trabalho já executa-
do, e passando a incluir novas respostas sociais, como a interculturalidade, nos muni-
cípios que integram a AMP – Área Metropolitana do Porto, com especial incidência nos municípios da Maia, do Porto e de Vila 
Nova de Gaia, e em articulação com o CLAIM – Centro Local de Apoio à Inserção os Migrantes, o CLAIMI – Centro Local de 
Apoio à Inserção dos Migrantes Itinerante e GAEM – Gabinete de Emprego e Empreendedorismo Migrante. O projeto contempla, 
ainda, a criação de um Gabinete Psicossocial, de informação e de apoio especializado, assim como a realização de atividades: 
(1) interculturais de valorização da diversidade; (2) de informação e de sensibilização; e (3) de capacitação profissional. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/167 
Título do projeto: Rede Intercultural da Área Metropolitana do Porto 

Entidade beneficiária: Socialis – Associação de Solidariedade Social 
Área de implementação: Área Metropolitana do Porto 
Período de execução –  
Investimento: 

146 370,50 € (FAMI) 
195 160,67 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto pretende contribuir para a integração de NPT que residam, estu-
dem e/ou trabalhem no concelho de Odemira. Nesse pressuposto, o projeto preten-
de desenvolver um programa de atividades que envolvam os imigrantes residentes, 
os habitantes autóctones e várias entidades locais. O programa de atividades gira 
em torno de um objetivo comum, pretendendo envolver o máximo de membros da comunidade local e dos novos residentes imi-
grantes, realizando ações de promoção da integração em oito áreas temáticas: gastronomia, dança, teatro, música, cinema, des-
porto, pintura, escrita e vídeo. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/175 
Título do projeto: Gira Mundo 

Entidade beneficiária: TAIPA – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento do 
Interior do Concelho de Odemira, CRL 
Área de implementação: Concelho de Odemira 
Período de execução –  
Investimento: 

85 236,44 € (FAMI) 
113 648,59 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto resulta de uma proposta conjunta do Município de Almada com 
várias outras entidades do concelho, tendo por objetivo a conceção e a implementa-
ção de um Plano Municipal de Integração de Migrantes, no quadro do Eixo I – Políti-
cas de Integração de Migrantes, do Plano Estratégico para as Migrações, aprovado pelo ACM – Alto Comissariado para as Mi-
grações, I.P.. Neste contexto, são metas a atingir: (1) a consolidação do trabalho de integração; (2) a capacitação e o combate à 
discriminação dos imigrantes; (3) a mobilização do seu talento e competências; e (4) a valorização da diversidade cultural e reli-
giosa. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/170 
Título do projeto: Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Almada 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Almada 
Área de implementação: Concelho de Almada 
Período de execução –  
Investimento: 

120 803,48 € (FAMI) 
161 071,31 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover a integração multinível de atuais e novos NPT na socieda-
de de acolhimento, criando cinco postos de atendimento, que permitirão um atendi-
mento personalizado a 602 NPT, no concelho de Cascais. Na sua génese, está a 
identificação de necessidades concretas em projetos anteriores e a decorrer. O 
projeto pressupõe duas áreas de intervenção, com uma atividade em cada: (1) atividade de promoção da integração dos NPT 
através do atendimento personalizado e da intervenção comunitária dos NPT; (2) atividade de promoção da integração através 
da participação ativa, focada no associativismo imigrante. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/177 
Título do projeto: Âncoras 

Entidade beneficiária: Cáritas Diocesana de Lisboa 
Área de implementação: Concelho de Cascais 
Período de execução –  
Investimento: 

81 942,01 € (FAMI) 
109 256,01 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa, numa primeira face, atualizar os dados do Diagnóstico de Carateri-
zação da População Imigrante do Concelho do Fundão, instrumento fundamental 
para a elaboração do PMIM do município. Na segunda fase, será elaborado, imple-
mentado e executado o Plano Municipal, na qual serão envolvidos, além dos imigrantes residentes no concelho, os vários servi-

ços municipais e os parceiros locais que integram o consórcio criado para o efeito. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/176 
Título do projeto: Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Fundão 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal do Fundão 
Área de implementação: Concelho do Fundão 
Período de execução –  
Investimento: 

78 797,46 € (FAMI) 
105 063,28 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  Descrição do projeto e objetivos

 

 

 

 

O projeto visa a elaboração e implementação do PMIML 

– Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Lis-

boa para o triénio 2018-2020, num processo com duas 

fases: uma primeira fase de conceção, na qual se proce-

de: (1) à elaboração de um diagnóstico da situação dos 

migrantes na cidade de Lisboa; (2) a uma avaliação da 

execução do anterior PMIIML – 2015-2017; e (3) à elaboração do PMIML – 2018-2020. A elaboração   

do Plano Municipal segue os pressupostos superiormente definidos, em conformidade com o realiza-

do no PMIML anterior. A segunda fase é de implementação e de execução das medidas definidas no 

PMIML – 2018-2020. Nesta fase também são seguidas as orientações superiormente definidas, bene- 

ficiando, no entanto, da experiência já adquirida na execução do Plano anterior. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/179 
Título do projeto: Elaboração e implementação do PMIML 2018-2020 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Lisboa 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

1 202 263,52 € (FAMI) 
1 603 018,03 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto resulta de uma parceria entre quatro entidades: CBL – Casa do Brasil de 
Lisboa, FCL – Fundação Cidade de Lisboa, GS – Girassol Solidário e ARM – Reno-
var a Mouraria, que intervêm na integração de NPT, no concelho de Lisboa. Partin-
do de metodologias participativas, cada entidade irá desenvolver diferentes atividades de acordo com os seus públicos-alvo, va-
lorizando o trabalho em rede. Numa perspetiva de reflexão, avaliação e melhoramento do trabalho desenvolvido, serão realiza-
dos 6 encontros entre as 4 entidades e um seminário final de apresentação dos resultados do projeto, a partir dos quais produzir-
se-á um Manual de Boas Práticas e um documentário participativo. O projeto será acompanhado pelo Núcleo Dinamia'CET –
ISCTE–IUL.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/178 
Título do projeto: Sinergia em Ação - O que nos une? Metodologias participati-
vas e Integração dos/as NTP 

Entidade beneficiária: Casa do Brasil em Lisboa 
Área de implementação: Região de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

139 635,78 € (FAMI) 
186 181,04 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dar continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido pelo municí-
pio de Torres Vedras, em parceria com os municípios da Lourinhã e de Óbidos, ten-
do por objetivos: (1) contribuir para uma maior integração da comunidade NPT no 
concelho de Torres Vedras; (2) informar sobre os seus direitos e deveres, com vista 
ao exercício da cidadania ativa; (3) dotar os NPT de ferramentas que potenciem uma melhor integração no mercado de trabalho 
e a capacitação na criação do próprio negócio; (4) promover o acesso à aprendizagem da língua portuguesa, como ferramenta 
fundamental para uma maior integração; (5) criar medidas de acesso ao nível da psicologia, afim de identificar e apoiar situações 
de maior vulnerabilidade; e (6) sensibilizar a população autóctone para a importância de valorizar a diversidade e a interculturali-
dade. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/184 
Título do projeto: Plano Municipal para a Integração de Migrantes – Município 
de Torres Vedras 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Torres Vedras 
Área de implementação: Concelho de Torres Vedras 
Período de execução –  
Investimento: 

80 508,33 € (FAMI) 
107 344,44 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover a integração social, laboral e cultural dos NPT nas comuni-
dades de residência, promovendo a realização de ações e atividades que envolvam 
a participação conjunta de NPT e das comunidades autóctones. O projeto compre-
ende diversas ações: (1) realização de sessões de informação/sensibilização; (2) 
edição, publicação e divulgação dos materiais informativos; (3) realização de eventos de promoção intercultural; e (4) outras 
ações ou atividades que visem a integração de NPT, nomeadamente, com o Gabinete de Ação Social e o CLAIM. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/182 
Título do projeto: (A)GUARDA por Ti 

Entidade beneficiária: Cáritas Diocesana da Guarda 
Área de implementação: Distrito da Guarda 
Período de execução –  
Investimento: 

59 550,68 € (FAMI) 
79 400,91 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa, numa primeira fase, elaborar o PMIMM – Plano Municipal para a 
Integração de Migrantes no município da Moita, e, numa segunda fase, implemen-
tar e executar o Plano. A conceção do Plano pretende o envolvimento efetivo de 
todos os NPT, de todas as entidades que, direta ou indiretamente, intervêm ou inte-
ragem com os NPT e, ainda, da comunidade autóctone local, para o que se contará 
com o apoio e a experiência do CLASM – Conselho Local de Ação Social da Moita. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/187 
Título do projeto: Um só Mundo 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal da Moita 
Área de implementação: Concelho da Moita 
Período de execução –  
Investimento: 

70 915,95 € (FAMI) 
94 554,60 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O objetivo do presente projeto é elaborar e planear a implementação do PMIMM –
Plano Municipal para a Integração de Migrantes no município de Matosinhos. Preten-
de-se assegurar uma maior proximidade do atendimento aos NPT, facilitando o seu 
acesso a bens e serviços essenciais para o exercício dos seus direitos e deveres na sociedade Portuguesa, assim como promo-
ver junto da comunidade autóctone a recetividade e a valorização do interculturalismo, como fatores de desenvolvimento intra- e 
interpessoal e social. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/185 
Título do projeto: Plano Municipal para a Integração de Migrantes – Matosinhos 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Matosinhos 
Área de implementação: Concelho de Matosinhos 
Período de execução –  
Investimento: 

97 715,54 € (FAMI) 
130 287,39 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa dar uma resposta integrada e multidisciplinar de apoio à vítima migrante, de âmbito nacional, através das 
seguintes componentes: (1) de forma a estar mais próximo das comunidades e populações a nível nacional, a criação de três 
gabinetes – Lisboa, Porto e Portimão – de informação e apoio especializado destinado a migrantes utentes e vítimas de crime e 
de práticas discriminatórias que constituirão os pontos focais da Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação ; (2) 
criação e implementação de ações de sensibilização e uma campanha de sensibilização pública sobre as necessidades dos mi-
grantes NPT vítimas de crime, destinadas às comunidades onde se integram e aos profissionais das áreas complementares de 
apoio; (3) criação e implementação de um curso de formação destinado aos diferentes profissionais que contactam direta ou indi-
retamente com a população migrante. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/191 
Título do projeto: Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação 

Entidade beneficiária: Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

70 047,39 € (FAMI) 
93 396,52 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto consiste na criação de um gabinete de apoio aos NPT, funcionando diari-
amente e numa lógica de trabalho em rede e de mobilização conjunta com diversas 
instituições, que trabalham com os NPT na promoção da sua integração. Nesta 
perspetiva, pretende-se realizar sessões de informação, nomeadamente sobre le-
galização, segurança social, saúde, empreendedorismo e emprego, assim como atividades culturais promotoras da sua integra-
ção social e cultural. O projeto integra, ainda, o programa Mundo Feliz Solidário que visa o apoio alimentar aos migrantes mais 
carenciados. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/188 
Título do projeto: Integrar por um Mundo feliz 

Entidade beneficiária: Associação de Imigrantes Mundo Feliz 
Área de implementação: Distrito de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

90 465,76 € (FAMI) 
120 621,01 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa informar e apoiar os NPT na sua integração na comunidade de resi-

dência e no exercício de uma cidadania ativa. A respetiva integração passa pela sua 

capacitação de compreender, produzir e interagir em língua portuguesa, falada e 

escrita, assim como pela sensibilização dos cidadãos autóctones para uma maior 

compreensão face aos NPT e uma maior abertura a um diálogo intercultural. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/194 
Título do projeto: Passaporte para a Cidadania II 

Entidade beneficiária: Fundação Cidade de Lisboa 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

39 079,06 € (FAMI) 
52 105,41 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover o acolhimento e a integração dos NPT, através de uma 
estrutura de atendimento personalizado, tornando mais fácil o acesso a serviços 
essenciais, promovendo a sua integração e o exercício da cidadania. A execução 
do projeto permite consolidar a intervenção de proximidade junto dessa população, 
rentabilizando recursos e valências do CSPVC, assim como das parcerias já estabelecidas noutros contextos e em articulação 
com as instituições locais e da administração pública. Neste pressuposto, são realizadas ações dirigidas, especificamente, aos 
NPT, na perspetiva da sua integração e também da sensibilização da comunidade de acolhimento. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/192 
Título do projeto: INTERCULTURAS 

Entidade beneficiária: Centro Social Paroquial da Vera Cruz 
Área de implementação: Paróquia de Vera Cruz (concelho de Aveiro) 
Período de execução –  
Investimento: 

75 667,97 € (FAMI) 
100 903,96 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto tem como objetivo a conceção e a implementação do 

PMIMVC – Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Viana do  

Castelo no período de 2018-2020. O programa de execução do Plano inte-

gra um conjunto diversificado de atividades propostas quer pelo município 

de Viana de Castelo, quer pelos diferentes parceiros locais, que visam pro-

mover o acolhimento e a integração dos NPT no município de Viana de 

Castelo. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/198 
Título do projeto: Plano Municipal para a Integração do Migrante 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Viana do Castelo 
Área de implementação: Concelho de Viana do Castelo 
Período de execução –  
Investimento: 

70 007,31 € (FAMI) 
105 343,08 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a conceção e a implementação de um novo PMIMS – Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Seixal 
para o período 2018-2020. A implementação e a execução do Plano resultarão na congregação e articulação de esforços de 
entidades locais públicas, independentes e privadas que, direta ou indiretamente, já trabalham com os NPT, bem como com o 
envolvimento das instituições que os representam, tendo em vista a definição de políticas e de estratégias locais que facilitem e 
tornem mais efetiva a sua integração. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/196 
Título do projeto: Plano Municipal de Integração dos imigrantes 
no concelho do Seixal –  

Entidade beneficiária: Câmara Municipal do Seixal 
Área de implementação: Concelho do Seixal 
Período de execução –  
Investimento: 

66 633,71 € (FAMI) 
88 844,95 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa apoiar a conceção e a implementação do segundo II-PMIMC – Plano 
Municipal de integração de Migrantes de Castelo Branco, de modo a melhorar a 
resposta às necessidades identificadas na sequência do trabalho de proximidade 
executado pelas entidades parceiras com a comunidade imigrante no primeiro 
PMIMCB, assim como nos resultados do levantamento do Diagnóstico Social do Concelho de Castelo Branco e, em conformida-
de com o Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/201 
Título do projeto: Plano Municipal para a Integração de Migrantes – Castelo 
Branco 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Castelo Branco 
Área de implementação: Concelho de Castelo Branco 
Período de execução –  
Investimento: 

159 816,00 € (FAMI) 
213 088,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto foi concebido pela autarquia de Braga, em estreita colaboração 
com a RSB – Rede Social de Braga, enquanto plataforma de conceção, acompa-
nhamento e avaliação do projeto. O projeto centra a sua atuação no planeamento 
estratégico que dê uma resposta mais efetiva ao acolhimento e integração de NPT 
na comunidade de acolhimento. As áreas prioritárias de atuação do projeto incidem na prestação de informação nos serviços 
públicos, saúde, solidariedade social, educação e língua, urbanismo e habitação, capacitação e formação profissional, promo-
vendo o acesso ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo, cultura, cidadania e participação cívica e ações de sensibiliza-
ção da opinião pública para a tolerância humana, cultural e religiosa. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/199 
Título do projeto: Plano Municipal para a Integração de Migrantes 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Braga 
Área de implementação: Concelho de Braga 
Período de execução –  
Investimento: 

76 327,31 € (FAMI) 
101 769,75 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/204 
Título do projeto: Loulé sem Fronteiras 

Entidade beneficiária: Fundação António Aleixo 
Área de implementação: Concelho de Loulé 
Período de execução –  
Investimento: 

186 478,19 € (FAMI) 
248 637,59 € (Investimento total elegível aprovado) 

O projeto visa facilitar e agilizar a interação entre os NPT e a comunidade autócto-

ne, promovendo a cidadania e a 

participação cívica. Paralelamente 

à realização de ações de apoio no 

acolhimento e integração, nomea-

damente no processo de legalização, na utilização dos serviços sociais e de 

saúde, serão implementadas medidas de combate à imigração ilegal. Junto das 

várias comunidades autóctones residentes no concelho está previsto a realiza-

ção de ações de sensibilização, visando a realização de atividades conjuntas 

com os NPT, de modo a promover o conhecimento mútuo e a realidade inter-

cultural, cimentando a integração no concelho de Loulé. 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa criar e dinamizar um espaço expositivo – Galeria de arte – de modo a promover e divulgar a cultura das comunida-
des dos NPT residentes no concelho do Porto (nomeadamente a divulgação das diferentes expressões culturais através da arte 
como processo de integração). O projeto visa, ainda: (1) incrementar as sociabilidades locais e de proximidade na ótica da inter-
culturalidade através de iniciativas culturais; (2) criar uma rede de parcerias que contribua para o  fortalecimento da sustentabili-
dade do projeto; (3) realizar ações de sensibilização para a tolerância, o respeito mútuo e o enriquecimento individual através do 
diálogo intercultural; e (4) realizar ações de formação informais e de desenvolvimento de competências. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/202 
Título do projeto: O Meu País no Teu – Espaço Intercultural 

Entidade beneficiária: Espaço t – Associação para o apoio à integra-
ção social e comunitária 
Área de implementação: Concelho do Porto 
Período de execução –  
Investimento: 

45 353,67 € (FAMI) 
60 471,56 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Identificação do projeto: 
Referência: PT/2017/FAMI/210 
Título do projeto: Infusão 

Entidade beneficiária: Crescer na Maior – Associação de Intervenção Comunitária 
Área de implementação: Freguesia de Arroios (concelho de Lisboa) 
Período de execução –  
Investimento: 

118 178,61 € (FAMI) 
157 571,48 € (Investimento total elegível aprovado) 

Descrição do projeto e objetivos  

O projeto pretende constituir-se como plataforma com uma abordagem multinível

facilitadora da participação, 

envolvimento e integração 

dos NPT na sociedade de 

acolhimento, nomeadamente 

nas áreas da saúde, da educação e da empregabilidade, e que valorize a 

respetiva riqueza cultural no território de Arroios. A criação de sinergias 

locais, através da articulação com outros projetos, constitui um instrumen-

to fundamental para o sucesso do projeto. 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa contribuir para o envolvimento das forças locais, públicas e privadas, 
na definição, execução, monitorização e/ou avaliação dos planos locais para as 
migrações, procurando assegurar medidas que promovam os NPT no concelho de 
Almada, através de um trabalho concertado entre a autarquia e as freguesias. A 
abordagem à problemática da integração de NPT é feita a partir da leitura de uma 
realidade concreta: as localidades da Caparica e Pragal e os seus bairros pertencentes à Paróquia S. Francisco Xavier. Para 
efeito é constituído um Grupo Comunitário (fórum de participação que reúne os stakeholders para a governança partilhada do 
território), que após o diagnóstico faça um exercício de priorização e defina e implemente estratégias de resolução dos proble-
mas. Aposta-se, também na integração de jovens e mulheres através de dinâmicas específicas que impliquem o diálogo inter-
cultural. Com os jovens, o foco está no desenvolvimento de softskills para a empregabilidade, e com as mulheres, na criação 
de uma dinâmica de grupo e num processo de capacitação multidimensional. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/206 
Título do projeto: SHARE – Sustentabilidade Humana, Autonomia e Redes, 
Integração de Imigrantes Caparica/Pragal 

Entidade beneficiária: Leigos para o Desenvolvimento 
Área de implementação: Freguesias de Pragal e Caparica (concelho de Almada) 
Período de execução –  
Investimento: 

45 419,27 € (FAMI) 
60 559,03 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dar continuidade ao primeiro PMIMS – I Plano Municipal de Integra-

ção de Migrantes em Sintra. O presente Plano dá uma resposta global, integrada e 

de forma participada às necessidades dos imigrantes NPT, residentes no concelho, 

através da intervenção de uma rede de parcerias, onde se inclui um conjunto alar-

gado de parceiros: os serviços desconcentrados de diferentes setores da administração central, a administração local e a socie-

dade civil.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/215 
Título do projeto: Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Sintra 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Sintra 
Área de implementação: Concelho de Sintra 
Período de execução –  
Investimento: 

276 418,43 € (FAMI) 
368 557,91 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover a integração dos NPT nos meios cívico, cultural, social, 
educativo e laboral, através de programas de apoio técnico especializado e pluridis-
ciplinar. Instrumentos essenciais são a informação sobre os direitos e deveres, 
acesso à saúde, à proteção social e à justiça, programas para dotação e capacita-
ção de competências relevantes para a integração social – língua Portuguesa, educação e escolaridade – e no mercado de tra-
balho – profissionalização, empregabilidade, empreendedorismo e criação do próprio negócio. No que concerne a integração 
social e cultural, estão programadas iniciativas para a promoção do diálogo intercultural e o combate a todas as formas de discri-
minação. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/214 
Título do projeto: Novos Horizontes Nova Vida 

Entidade beneficiária: Associação Caboverdiana de Setúbal 
Área de implementação: Concelho de Setúbal 
Período de execução –  
Investimento: 

90 054,33 € (FAMI) 
120 072,44 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto, a implementar nos concelhos de Lisboa, Oeiras e Sintra, visa 
realizar um conjunto de atividades que assegurem dar respostas mais céleres às 
necessidades dos NPT nas áreas da cidadania, participação cívica, terceira idade, 
acesso à saúde e serviços sociais, língua e integração escolar, formação, capacita-
ção profissional, empregabilidade e empreendedorismo. O projeto integra, ainda, um conjunto de ações promotoras da integra-
ção dos NPT na comunidade autóctone da sua residência, realizando, com essa finalidade, atividades conjuntas para partilha e 
diálogo intercultural. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/221 
Título do projeto: Vidas Plurais 

Entidade beneficiária: Fundação Aga Khan 
Área de implementação: Concelhos de Lisboa, de Oeiras e de Sintra 
Período de execução –  
Investimento: 

260 911,33 € (FAMI) 
347 881,77 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto tem como principal objetivo o aperfeiçoamento da adaptação e 
expansão da metodologia SPEAK (método direto para o ensino de línguas, concen-
trando-se no discurso, isto é, os alunos aprendem constantemente falando durante 
as aulas), usada como ferramenta de integração de NPT definindo e implementan-
do um conjunto de ações inovadoras como ferramenta de integração de NPT, imigrantes e refugiados. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/217 
Título do projeto: Intercâmbio Cultural e Linguístico – inovação na integração 
eficiente de NPT e refugiados 

Entidade beneficiária: Associação Fazer Avançar 
Área de implementação: Concelho de Leiria 
Período de execução –  
Investimento: 

130 707,65 € (FAMI) 
174 276,87 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a realização de um levantamento abrangendo o concelho de Arganil, 
com a finalidade de obter um diagnóstico preciso sobre a realidade dos NPT no 
concelho, que servirá de base à elaboração do PMIMA – Plano Municipal para a 
Integração de Migrantes em Arganil, e integrado como suporte complementar ao 
trabalho já desenvolvido pela Rede Social de Arganil no âmbito da integração dos NPT residente no concelho. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/223 
Título do projeto: Arganil + Migração 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Arganil 
Área de implementação: Concelho de Arganil 
Período de execução –  
Investimento: 

63 985,19 € (FAMI) 
85 313,59 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa contribuir para a integração dos NPT residentes no concelho de Sin-
tra, já regularizados ou em processo de regularização, com o objetivo de promover 
a cidadania ativa e a interculturalidade, combater o racismo, a xenofobia e a exclu-
são social. Nesse pressuposto estão programadas as seguintes ações: (1) sessões 
de informação e sensibilização; (2) eventos de promoção do diálogo; (3) edição, publicação e divulgação de materiais informati-
vos. Será, ainda, criado um Gabinete para a Cidadania, direcionado para o acompanhamento dos NPT na resolução de proble-
mas que apresentem e no apoio na procura de emprego. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/222 
Título do projeto: Sintra Integra + 

Entidade beneficiária: Olho Vivo – Associação para a Defesa do Património, Ambien-
te e Direitos Humanos 
Área de implementação: Concelho de Sintra 
Período de execução –  
Investimento: 

87 013,06 € (FAMI) 
116 017,41 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa proporcionar aos NPT que residem nos concelhos de Setúbal e de 
Palmela, respostas às carências detetadas nos domínios da empregabilidade, edu-
cação e língua Portuguesa, saúde, participação cívica, acolhimento e integração. 

Identificação do projeto:  

Referência: PT/2017/FAMI/227 

Título do projeto: Integra (ATIVA)mente 

Entidade beneficiária: Associação Lusófona para o Desenvolvimento do Conhecimento

 Área de implementação: Concelhos de Setúbal e de Palmela 

Período de execução: 16.06.2017 – 31.05.2020 

Investimento: 

58 957,26 € (FAMI) 

78 609,68 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa a conceção, a implementação e a execução dos PMIM –
Planos Municipais para a Integração de Migrantes nos municípios de Alfândega da 
Fé, de Carrazeda de Ansiães, de Macedo de Cavaleiros, de Mirandela e de Vila 
Flor, em consonância com o Guia para a Conceção dos Planos Municipais para a Integração de Migrantes. O projeto tem pro-
gramado, ainda, a criação de PLM – Planos Locais para as Migrações, coordenados pelos municípios acima referidos e incluindo 
a participação dos vários atores locais, em particular associações e outras entidades da sociedade civil. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/226 
Título do projeto: PMII da Terra Quente Transmontana 

Entidade beneficiária: Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana 
Área de implementação: Concelhos de Alfândega da Fé, de Carrazeda de Ansiães, 
de Macedo de Cavaleiros, de Mirandela e de Vila Flor

Período de execução: 04.09.2017 – 19.08.2020 

Investimento: 
96 548,78 € (FAMI) 
128 731,71 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dar continuidade ao trabalho iniciado em 2007 com a criação do 
CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, desenvolvido e imple-
mentado sob a responsabilidade da FSMR – Fundação Santa Maria Rafaela.  Com 
o suporte da estrutura do CLAIM, revigorado a partir de 2017, com o projeto 
Integrar pretende-se assegurar a continuidade da intervenção de proximidade junto dos NPT, através do atendimento e 

acompanhamento mais personalizado. Pretende-se, ainda, complementar essa atividade com ações de formação, workshops 
temáticos, edição e publicações de materiais, realização de eventos e apostar em novas áreas de atividade. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/229 
Título do projeto: Crescer e Integrar 

Entidade beneficiária: Fundação Santa Rafaela Maria 
Área de implementação: Freguesia de Alhos Vedros (concelho da Moita) 
Período de execução –  
Investimento: 

71 255,66 € (FAMI) 
95 007,55 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O presente projeto visa apoiar a integração dos NPT residentes nos concelhos de 
Santiago do Cacém e de Sines, promovendo a ligação entre estas comunidades e 
as comunidades autóctones. O projeto divide-se em duas fases: a primeira fase, 
designada por Com)versas tem a finalidade de passar informação relevante, atra-
vés de reuniões, encontros, seminários e, face à dimensão dos dois concelhos, descentralizar alguns serviços públicos concen-
trados nas sedes dos respetivos concelhos; a segunda fase, denominada Além Intercultural dinamiza o diálogo intercultural, 
criando sentimentos de aceitação e partilha recíprocas, promovendo uma cidadania mais ativa e abrangente. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/228 
Título do projeto: (Con)vivência Intercultural 

Entidade beneficiária: Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do Cacém 
Área de implementação: Concelhos de Sines e de Santiago do Cacém 
Período de execução –  
Investimento: 

74 245,64 € (FAMI) 
98 994,19 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa: (1) avaliar a capacidade dos vários serviços públicos em assegurar cuidados de saúde equitativos. O 
levantamento dos dados envolve os próprios gestores dos serviços de saúde e os administradores a nível local, regional e da 
administração central, na identificação de lacunas e necessidades dos serviços de saúde, dos municípios, da administração cen-
tral e das próprias comunidades de NPT; (2) organizar ações de formação sobre as especificidades dos imigrantes e direciona-
das para os profissionais da saúde e técnicos administrativos em estreita colaboração com a DGS – Direção-Geral da Saúde, as 
ARS – Administrações Regionais de Saúde e os ACES – Agrupamentos de Centros de Saúde. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/232 
Título do projeto: Promover a Integração através da Equidade em Saúde 

Entidade beneficiária: Organização Internacional para as Migrações – Missão em Portugal 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

87 751,68 € (FAMI) 
117 002,24 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa a conceção, implementação e execução do PMIMG – Plano 
Municipal para a Integração de Migrantes no concelho de Guimarães para o perío-
do de 2018-2020. Enquanto documento de política municipal e de gestão dos fluxos 
migratórios no concelho, o Plano contribuirá para estabelecer uma praxis transformadora nas políticas de acolhimento e de inte-
gração dos NPT, no concelho de Guimarães, que promoverá o desenvolvimento local, o fortalecimento da democracia e das di-
nâmicas sociais, na medida em que incorpora estratégias para uma ação concertada do conjunto de instituições sediadas no 
município que atuam na área das migrações.  

Identificação do projeto:  

Referência: PT/2017/FAMI/230 

Título do projeto: Plano Municipal de Guimarães para a Integração de Migrantes

 Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Guimarães 

Área de implementação: Concelho de Guimarães 

Período de execução: 01.01.2018 – 31.07.2020 

Investimento: 

131 203,88 € (FAMI) 

174 938,51 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem por finalidade promover a inclusão social e o sucesso educativo de 
todas as crianças e jovens na escola e na comunidade, desenvolvendo o respeito 
mútuo e a interação positiva entre as diferentes culturas. Para esse efeito, pretende
-se implementar um plano de ação comum a todos os agentes da comunidade edu-
cativa, de forma a permitir o desenvolvimento de atividades pedagógicas de partilha e diálogo intercultural, promotoras da inte-
gração plena das crianças e jovens migrantes, da valorização da diversidade cultural e do respeito pelas diferenças individuais. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/236 
Título do projeto: (IN)terculturalidades 

Entidade beneficiária: Agrupamento de Escolas de Valongo  
Área de implementação: Concelho de Valongo 
Período de execução –  
Investimento: 

77 592,72 € (FAMI) 
103 456,96 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa proporcionar aos NPT respostas às carências detetadas nos domínios da saúde, nomeadamente, o acesso à infor-
mação sobre os direitos e deveres nos serviços de saúde e conhecer os procedimentos em situações de emergência. O projeto 
destina-se, também, aos profissionais de saúde: médicos, enfermeiros e auxiliares dos setores público e privado, com o objetivo 
de estarem informados sobre as especificidades da população NPT – no âmbito cultural e das características da vida social – de 
modo a contribuir para as boas práticas de acolhimento e de atendimento.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/233 
Título do projeto: Programa + Saúde 

Entidade beneficiária: Associação Lusófona para o Desenvolvimento do Conhecimento 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

73 137,29 € (FAMI) 
97 516,39 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa assegurar ao Agrupamento de Escolas de Santo António a 
elaboração e a implementação de um conjunto de atividades interativas no âmbito 
da diversidade cultural, que existe nos vários estabelecimentos de ensino que inte-
gram o Agrupamento. O instrumento de trabalho central é a criação de uma estrutu-
ra organizacional, que permita realizar uma reflexão da missão social escolar, estabelecendo práticas pedagógicas e processos 
formativos de avaliação contínua, na perspetiva de desenvolver uma escola eficaz, inclusiva, democrática e com processos ino-
vadores.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/238 
Título do projeto: Aprender na Diversidade: uma janela de oportunidades 

Entidade beneficiária: Agrupamento de Escolas de Santo António 
Área de implementação: Freguesia de Santo António da Charneca (concelho do Bar-
reiro) 
Período de execução –  
Investimento: 

34 205,19 € (FAMI) 
45 606,92 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem por finalidade promover a inclusão e o sucesso educativo de todas as 
crianças e jovens no seu percurso escolar e na comunidade em que estão inseridos, 
num processo interativo de conhecimento das diferenças culturais e dos costumes. O 
projeto visa a realização de ações, conjuntamente com todos os agentes da comunidade educativa, para promover a conscienci-
alização sobre as diversidades cultural e social que caracteriza o contexto escolar português. Com os resultados recolhidos, pre-
tende-se desenvolver um programa de prática pedagógica, de apoio à plena integração das crianças e jovens migrantes, valori-
zando a diversidade, numa partilha de experiências e de diálogo intercultural. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/237 
Título do projeto: Integrar 

Entidade beneficiária: Kalina – Associação dos Imigrantes de Leste 
Área de implementação: Região norte de Portugal 
Período de execução –  
Investimento: 

57 940,92 € (FAMI) 
77 254,56 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem quatro objetivos: (1) informar e sensibilizar núcleos empresariais, associações locais de negócios, entidades públi-
cas e privadas com potencial de empregabilidade em três regiões diferentes, sobre as competências e caraterísticas dos NPT; 
(2) realizar Fóruns da Empregabilidade que reúnem empregadores e a comunidade, onde os NPT podem divulgar as suas com-
petências; (3) elaborar manuais sobre as especificidades da cultura e da socialização dos NPT, permitindo desmistificar precon-
ceitos que inibam a integração no mercado de trabalho; e (4) a) elaborar um manual direcionado para os NPT para informação 
sobre eventuais diferenças culturais e de trabalho em relação aos seus países de origem, e b) construir uma plataforma online 
que reúna ofertas de emprego e as disponibilidades e perfis de NPT, tornando acessível aos empregadores, aos NPT e às enti-
dades de acolhimento, a situação atual da oferta de empregos e das caraterísticas profissionais dos candidatos NPT. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/241 
Título do projeto: F.I.R.M.E. – Facilitar a Integração de Refugiados e Migrantes em Emprego 

Entidade beneficiária: Cruz Vermelha Portuguesa 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

139 214,63 € (FAMI) 
185 619,51 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa promover a integração laboral de NPT que estão, ou venham a estar, ao abrigo da Plataforma de Apoio 
aos Refugiados, através da realização de ações de formação para a sua capacitação técnica e profissional. Paralelamente, pre-
tende-se realizar contactos com entidades empregadoras, com o objetivo de criar uma bolsa de emprego direta, assim como 
realizar ações de sensibilização junto da população da área da residência dos respetivos NPT, com a finalidade de promover a 
sua integração social. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/239 
Título do projeto: Plataforma de Apoio aos Refugiados 

Entidade beneficiária: Instituto Padre António Vieira 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

308 285,85 € (FAMI) 
411 047,80 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa melhorar o desempenho global do Agrupamento de Escolas 
de São Teotónio, na sua missão de ''Formar cidadãos participativos, conscientes, 
empreendedores e com espírito crítico", em sintonia com o estabelecido no respetivo Projeto Educativo, o qual, na situação pre-
sente, se direciona especificamente para promover a integração das crianças e jovens das várias comunidades de NPT que fre-
quentam as escolas do Agrupamento. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/243 
Título do projeto: A Igualdade na Diversidade 

Entidade beneficiária: Agrupamento de Escolas de São Teotónio 
Área de implementação: Freguesia de São Teotónio (concelho de Odemira) 
Período de execução –  
Investimento: 

30 200,25 € (FAMI) 
40 267,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa elaborar e realizar um conjunto de ações envolvendo todos os agen-
tes do sistema educativo do agrupamento, de modo a concretizar as metas defini-
das no respetivo projeto educativo, de Ser uma Escola para a Cidadania e Cons-
truindo uma Escola de Qualidade o que implica cumprir o compromisso de uma aprendizagem para todos, segundo os princí-
pios da integração, do respeito pelo outro e do reconhecimento pela diversidade das experiências e conhecimentos de toda a 
sua comunidade. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/242 
Título do projeto: Uma Escola do Tamanho do Mundo 

Entidade beneficiária: Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches 
Área de implementação: Concelho de Braga 
Período de execução –  
Investimento: 

133 722,21 € (FAMI) 
178 296,28 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a criação de práticas de inclusão no seio da comunidade educativa, 
particularmente de NPT, com o objetivo de promover e integrar a educação intercul-
tural, através da experiência musical das crianças e jovens a frequentarem os 2º e 3º ciclos do ensino básico. O objetivo está na 
assunção de valores democráticos, do respeito pelos direitos humanos e das minorias, da luta contra as discriminações e do 
multiculturalismo, através do envolvimento de todos os agentes da comunidade escolar inserida no projeto e das respetivas famí-
lias. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/245 
Título do projeto: Orquestra Intercultural 

Entidade beneficiária: Academia de Música de Lagos 
Área de implementação: Concelho de Lagos 
Período de execução –  
Investimento: 

128 426,65 € (FAMI) 
171 235,53 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa garantir o enriquecimento das manifestações artísticas com a plurali-
dade de experiências e vivências culturais dos cidadãos envolvidos, direta ou indire-
tamente, na comunidade educativa, no caso os vários agentes do sistema educati-
vo, alunos e encarregados de educação, com o objetivo de potenciar, através das 
artes performativas, a socialização e a integração de competências com a matriz cultural de cada um dos intervenientes na co-
munidade, numa atitude de cidadania ativa. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/244 
Título do projeto: Abraç Artes 

Entidade beneficiária: Orfeão de Leiria, Conservatório de Artes, Associação 
Área de implementação: Concelho de Leiria 
Período de execução –  
Investimento: 

52 282,84 € (FAMI) 
69 710,45 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa a realização de uma avaliação para obter um diagnóstico 
preciso relativamente à identificação do nível de interculturalidade presente na co-
munidade escolar do agrupamento. O resultado do diagnóstico permitirá a definição de medidas e a sistematização de práticas 
de pedagogia ativas, dinâmicas inclusivas em contexto de sala de aula e na escola em geral, assim como organizar atividades 
conjuntas de educação e cultura integradoras da diversidade cultural. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/247 
Título do projeto: Educação Intercultural – Acolher e Valorizar a Diver-
sidade numa Escola para TODOS  

Entidade beneficiária: Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas 
Área de implementação: Concelho do Porto 
Período de execução –  
Investimento: 

66 763,35 € (FAMI) 
89 017,80 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa melhorar o sucesso educativo de todos os alunos, em geral, e dos 
alunos NPT, em particular. Com esse objetivo, elaboraram-se Termos de Referên-
cia da Rede de Escolas de Educação Intercultural (REEI) do agrupamento, que 
englobam várias atividades específicas na perspetiva de melhorar alguns aspetos 
interculturais, que promovam o conhecimento e o respeito mútuo pelas várias comunidades integradas nas escolas do agrupa-
mento. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/246 
Título do projeto: Projeto Encontro  

Entidade beneficiária: Agrupamento de Escolas D. Maria II  
Área de implementação: Vila de Sintra (concelho de Sintra) 
Período de execução –  
Investimento: 

87 760,50 € (FAMI) 
117 014,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto consiste na criação de uma orquestra escolar integrada por 
alunos das diferentes comunidades nacionais que frequentam as escolas do agru-
pamento. A primeira fase do projeto será de estruturação com a colaboração dos 
professores de música do agrupamento, de contratação de professores de música 
externos, bem como da contratação de um maestro. A evolução da orquestra será periodicamente dada a conhecer às famílias e 
à comunidade local através de concertos. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/249 
Título do projeto: Orquestra Escolar 

Entidade beneficiária: Agrupamento de Escolas do Carregado 
Área de implementação: Freguesia do Carregado (concelho de Alenquer) 
Período de execução –  
Investimento: 

26 803,50 € (FAMI) 
35 738,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa promover a sensibilização da comunidade autóctone para uma visão 
de acolhimento e de integração das comunidades de NPT. Com essa finalidade 
serão (1) traduzidos, em diferentes línguas, materiais de divulgação da oferta for-
mativa; (2) organizadas ações de formação para colaboradores da escola, de outras 
escolas e de entidades parceiras para o desenvolvimento de competências e atitu-
des integrativas; (3) realizadas ações de formação para aquisição de conhecimen-
tos e de técnicas que promovam a diversificação de materiais e de recursos pedagógicos que sustentem a integração e o racio-
cínio crítico; (4) realizado um levantamento sobre a diversidade linguística e cultural existente;  (5) realizadas Sessões de Esco-
la de Pai realizadas atividades direcionadas para a valorização da diversidade cultural e  de celebração de dias festivos da 
comunidade envolvente. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/248 
Título do projeto: Educar para a Interculturalidade 

Entidade beneficiária: Escola Profissional Fundação D. Mariana Seixas 
Área de implementação: Concelhos de Viseu e de Castro Daire 
Período de execução –  
Investimento: 

61 391,25 € (FAMI) 
81 855,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto baseia-se em duas grandes linhas orientadoras: a primeira, da promoção 
das literacias e, consequentemente, do sucesso escolar dos alunos NPT; a segun-
da, da implementação de atividades no âmbito da educação intercultural, envolven-
do toda a comunidade educativa, nomeadamente a promoção do respeito e do aco-
lhimento do outro. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/251 
Título do projeto: Ser + Cidadão – A Escola e a Diversidade Cultural 

Entidade beneficiária: Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique 
Área de implementação: Concelho do Porto 
Período de execução –  
Investimento: 

23 166,53 € (FAMI) 
30 888,71 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
Este projeto visa envolver toda a comunidade educativa na transformação da es-
cola, assumindo a diversidade intercultural como fonte de aprendizagem e de de-
senvolvimento pessoal e coletivo. A nível organizacional, pretende-se melhorar os 
mecanismos de integração dos alunos NPT na comunidade escolar, na perspetiva 
de uma escola de inclusão. Na área curricular, é objetivo inserir princípios de gestão curricular e práticas pedagógicas também 
promotoras da inclusão, adotando, para essa finalidade, os recursos disponíveis, congruentes com a diversidade de nacionalida-
des existente. Um outro pilar do projeto direciona-se para o envolvimento das famílias dos alunos NPT na escola, bem como a 
disponibilização desta como recurso para toda a comunidade. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/250 
Título do projeto: Passos para uma Escola Intercultural 

Entidade beneficiária: Agrupamento de Escolas Baixa-Chiado 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

90 843,00 € (FAMI) 
121 124,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto FICA foi desenhado atendendo aos três vetores fundamentais no quadro 
de referência da REEI – Rede de Escolas para a Educação Intercultural na se-
quência da renovação, no ano de 2017, do Selo Escola Intercultural com o nível 
avançado. Nesse contexto, pretende-se delinear e executar uma intervenção ao 
nível da cultura organizacional, baseada nos resultados obtidos num diagnóstico prévio e abrangente que permita identificar 
áreas passíveis de melhoria, com o objetivo de minorar as dificuldades e os obstáculos resultantes das diversidades cultural e 
linguística. No domínio curricular, há o entendimento que cumpre à escola apoiar os alunos e as suas famílias, valorizando os 
seus saberes e cultura, como estratégia para mais e melhor aprendizagem. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/253 
Título do projeto: Projeto FICA – Facilitar a Integração, Capacitar para 
o Acolhimento  

Entidade beneficiária: Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Poente  
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

29 286,41 € (FAMI) 
39 048,51 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/252 
Título do projeto: CNSB Intercultural - Hospitalidade e Educação 

Entidade beneficiária: CONFHIC - Congregação das Irmãs Franciscanas 
Hospitaleiras da Imaculada Conceição 
Área de implementação: Concelho de Vila Nova de Gaia 
Período de execução –  
Investimento: 

112 721,37 € (FAMI) 
150 295,16 € (Investimento total elegível aprovado) 

O presente projeto visa promover a participação ativa de todos os intervenientes 

da comunidade escolar, valorizando as suas origens nacionais e as suas heran-

ças culturais. Considerando a frequência escolar de 60 NPT no CNSB, as ações 

de promoção de uma cultura de solidariedade, de humanismo e de integração 

são uma prioridade. Assim, serão desenvolvidas medidas de melhoramento das 

estruturas e de capacita-

ção dos profissionais, de 

modo a assegurar a implementação, validação e disseminação de novos 

recursos e instrumento de apoio a boas práticas de integração intercultu-

ral. 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto foi elaborado seguindo os princípios definidos na REEI – Rede de Escolas 
para a Educação Integrada. Após o mapeamento da diversidade cultural e linguísti-
ca existente no agrupamento, serão programadas ações em quatro eixos: (1) me-
lhorar as competências parentais; (2) elaborar novos materiais multilingue sobre a 
organização, regulamentação e outra legislação escolar, que facilitem a comunicação e a integração; (3) realizar atividades for-
mativas para docentes e não docentes; e (4) realizar debates, encontros, oficinas e seminários. As várias atividades inserem-se 
na perspetiva da criação de uma escola com uma educação cívica universalista, que sabe integrar e acompanhar, numa relação 
de proximidade, os alunos e respetivas famílias.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/256 
Título do projeto: Crescer em liberdade, aprender na diversidade 

Entidade beneficiária: Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro 
Área de implementação: Freguesia de Algueirão/Mem Martins (concelho de 
Sintra) 
Período de execução –  
Investimento: 

51 270,81 € (FAMI) 
68 361,08 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto inicia com um levantamento e análise das necessidades, através de ações 
de auscultação e de sensibilização dos profissionais e dos alunos da comunidade 
escolar e de parceiros que colaboram com a escola. Segue-se, após avaliação dos 
resultados, a definição dos objetivos da intervenção em conjunto com as partes inte-
ressadas. Em paralelo à execução do plano de intervenção, mais direcionado para os NPT, os profissionais da comunidade es-
colar, serão envolvidos num plano de formação sobre competências interculturais. As ações a realizar serão implementadas de 
acordo com três eixos estruturantes: cultura organizacional, currículo e comunidade. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/255 
Título do projeto: EntreNós – Projeto de Interculturalidade da EPT 

Entidade beneficiária: Escola Profissional da Torredeita 
Área de implementação: Freguesia de Torredeita (concelho de Viseu) 
Período de execução –  
Investimento: 

60 815,68 € (FAMI) 
81 087,57 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
A CNIS pretende desenhar e implementar um modelo de acolhimento institucional, especialmente concebido para as necessida-
des específicas de segurança, integração, desenvolvimento e autonomia dos NPT e dos MNA – Menores Não Acompanhados, 
concebido segundo critérios e recomendações internacionais. A CNIS compromete-se também, a produzir materiais de divulga-
ção em temáticas relevantes para a integração dos NPT e dos MNA na comunidade de acolhimento e na sociedade portuguesa, 
promovendo ainda a sensibilização de diferentes intervenientes, visando a sustentabilidade do projeto. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/259 
Título do projeto: Preparar o Futuro 

Entidade beneficiária: Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

77 008,50 € (FAMI) 
102 678,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa a elaboração de propostas para uma resposta formativa 
de promoção da integração dos refugiados beneficiários e requerentes de prote-
ção internacional e também de NPT, dando especial ênfase à realização de ações de capacitação técnica e profissional facilita-
doras da respetiva integração no mercado de trabalho na região de Lisboa. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/258 
Título do projeto: Integrar+ Capacitação para a empregabilidade de 
refugiados 

Entidade beneficiária: JRS Portugal – Serviço Jesuíta aos Refugiados –
Associação Humanitária 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

60 639,46 € (FAMI) 
80 852,61 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto com por objetivo proporcionar aos NPT respostas às suas ca-
rências detetadas nos domínios da língua Portuguesa, do acesso à informação so-
bre os direitos e deveres na sociedade Portuguesa, a empregabilidade, os serviços de emprego, a formação profissional, o em-
preendedorismo e a criação do próprio emprego.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/262 
Título do projeto: Emprega (Ativa)mente 

Entidade beneficiária: Associação Lusófona para o Desenvolvimento do 
Conhecimento 
Área de implementação: Concelhos de Almada, da Amadora, de Odivelas, 
do Seixal e de Setúbal 
Período de execução –  
Investimento: 

71 220,72 € (FAMI) 
94 960,96 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto visa promover a integração dos refugiados e requerentes de proteção internacional nas comunidades de aco-
lhimento, realizando ações de sensibilização junto dos residentes autóctones dessas comunidades sobre a problemática da pro-
teção internacional. O projeto responsabiliza-se, também, pela elaboração de um Guia de Implementação de uma Resposta Inte-
grada e a sua apresentação nas Câmaras Municipais que não participarem no projeto. 

Identificação do projeto:  

Referência: PT/2017/FAMI/261 

Título do projeto: Começar de Novo: Apoio à Autonomi-

zação dos Refugiados  

Entidade beneficiária: Conselho Português para os Refugiados

 Área de implementação: Todo o território nacional 

Período de execução: 26.04.2017 – 30.06.2018 

Investimento: 

169 406,42 € (FAMI) 

225 875,23 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto visa promover a integração de beneficiários e requerentes de proteção internacional em Portugal, acompanhados e 
apoiados pelo CPR – Conselho Português para os Refugiados, que frequentam cursos de língua e cultura Portuguesas, aos 
quais é disponibilizada informação relevante para a integração social, cultural e ainda no acesso ao mercado de trabalho. 

Identificação do projeto:  

Referência: PT/2018/FAMI/293 

Título do projeto: Português para Ti 

 Área de implementação: Todo o território nacional 

Período de execução: 01.05.2018 – 31.12.2019 

Investimento: 

50 024,21 € (FAMI) 

66 698,95 € (Investimento total elegível aprovado) 

Entidade beneficiária: Conselho Português para os Refugiados



Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 para a área dos Assuntos Internos 

169 

Descrição do projeto e objetivos  
O presente projeto consiste num modelo de promoção da empregabilidade – emprego por conta de outrem ou por conta própria 
– direcionado para beneficiários e requerentes de proteção internacional. Enquanto projeto-piloto, o mesmo responde às necessi-
dades e potencialidades identificadas pelos próprios destinatários, preenchendo lacunas encontradas na ação, por vezes de uma 
forma menos consistente, das várias entidades parceiras envolvidas no acompanhamento do público-alvo. 

bilid d t d t t ó i

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FAMI/263 

Título do projeto: Ready to Work 

Entidade beneficiária: Crescer na Maior – Associação de Inter-

venção Comunitária 
Área de implementação: Concelho de Odivelas 
Período de execução –  
Investimento: 

103 396,52 € (FAMI) 
137 862,03 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 

O presente projeto visa a realização de ações para aprendiza-

gem da língua Portuguesa, destinadas a cerca de 100 benefici-

ários e requerentes de proteção internacional, com o objetivo de 

facilitar a sua integração social e cultural e o acesso ao merca-

do de trabalho. Esta intervenção junto dos NPT é tida como fator essencial à efetiva integração dos mesmos em Portugal, pelo 

que as referidas ações são parte integrante de todos os projetos das JRS-Portugal. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/298 
Título do projeto: Passo Palavra II 

Entidade beneficiária: JRS Portugal – Serviço Jesuíta aos Re-
fugiados – Associação Humanitária 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

15 738,17 € (FAMI) 
20 984,23 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O presente projeto visa solucionar lacunas identificadas na área da aprendizagem 
da língua portuguesa direcionada para NPT. Estas necessidades constam do PMI-
MA – Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Almada, pelo que se pre-
tende criar respostas comuns a todas as freguesias do concelho, em parceria com 
entidades locais, através da consolidação de modelos pedagógicos. Perspetiva-se ainda, envolver novos parceiros, nomea-
damente a Universidade Sénior, e dinamizar a realização de eventos culturais valorizadores das culturas de origem. 

Identificação do projeto:  

Referência: PT/2018/FAMI/297 

 

Título do projeto: Almada Acolhe: Vamos Falar Português?

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Almada 

Área de implementação: Concelho de Almada 

Período de execução: 01.04.2018 – 31.12.2019 

Investimento: 

25 927,50 € (FAMI) 

34 570,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O presente projeto visa colmatar um conjunto de dificuldades sentidas por uma popu-
lação crescente de NPT, beneficiários e requerentes de proteção internacional, com 
especial incidência no emprego em empresas agrícolas. A presença crescente de 
agregados familiares obriga a medidas imediatas para a integração escolar, acesso à 
saúde e à proteção social. Assim, o projeto pretende realizar ações de língua Portuguesa com vários níveis para 288 NPT e be-
neficiários e requerentes de proteção internacional, de múltiplas nacionalidades e socialmente inseridos em comunidades rurais. 
O programa consta de: (1) quatro cursos de alfabetização de 75 horas cada, com um máximo de 12 formandos por curso; (2) 
quatro cursos de iniciação ao Português, de 25 horas cada, com um máximo de 20 formandos cada; e (3) oito cursos de língua 
Portuguesa, de 180 horas cada, com um máximo de 20 formandos cada, que termina com um exame realizado por entidade 
competente, o qual dará acesso ao certificado de língua Portuguesa. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/300 
Título do projeto: Capacitar em Português 

Entidade beneficiária: Odemira + – Associação de Desenvolvi-
mento e Promoção de Odemira 
Área de implementação: Concelho de Odemira 
Período de execução –  
Investimento: 

33 601,55 € (FAMI) 
44 802,07 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O presente projeto visa dotar os NPT de conhecimentos consistentes da língua Por-
tuguesa, a fim de aumentar as suas competências comunicacionais, fator essencial 
para o exercício da cidadania, da inclusão social e do acesso e integração no merca-
do de trabalho; este último, terá um acompanhamento específico com a realização 
de ações de capacitação técnica e profissional. De sublinhar é o facto do certificado de nível A2, do QECR – Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas, permitir o acesso à autorização de residência permanente e/ou ao estatuto de residente 
de longa duração, bem como o acesso à nacionalidade Portuguesa.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/299 
Título do projeto: Mais integração – Português para NPT II 

Entidade beneficiária: Socialis, Associação de Solidariedade Social 
Área de implementação: Concelho da Maia 
Período de execução –  
Investimento: 

15 433,68 € (FAMI) 
20 578,24 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O presente projeto é direcionado aos NPT, no sentido de assegurar o seu acolhi-
mento e promover a sua integração na comunidade, numa perspetiva de diálogo 
intercultural e de coesão social envolvendo as várias comunidades residentes. 
Com esse objetivo estão programadas ações para: (1) estimular a participação 
ativa dos NPT no seu processo de integração; (2) disseminar informação e co-
nhecimento em diversas áreas; (3) promover a diversidade, como instrumento de desconstrução de representações estereotipa-
das, através de iniciativas de pendor cultural, que fomentem a interculturalidade; e (4) promover o planeamento integrado da 
intervenção com a população imigrante. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/303 
Título do projeto: Ações de Língua Portuguesa  – 2ª edição 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Braga 
Área de implementação: Concelho de Braga 
Período de execução –  
Investimento: 

15 000,00 € (FAMI) 
20 000,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O presente projeto visa dar a oportunidade a NPT, residentes em Portugal, de inte-
grarem cursos de alfabetização e de praticar ou melhorar os seus conhecimentos 
orais e escritos da língua Portuguesa. Em face das diferenças de conhecimentos 
dos destinatários, serão realizados cursos de três níveis: A) cursos de alfabetização; 
B) cursos de iniciação ao português; e C) cursos de certificação final. Está prevista a possibilidade dos integrantes dos cursos de 
nível A) e B), poderem aceder ao curso do grau imediatamente a seguir. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/301 
Título do projeto: Capacitar para Incluir 

Entidade beneficiária: Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do Cacém 
Área de implementação: Concelhos de Sines e de Santiago do Cacém 
Período de execução –  
Investimento: 

15 000,00 € (FAMI) 
20 000,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
A inexistência de qualquer estrutura no território vocacionada para o apoio aos 
NPT justifica a pertinência da criação de um CLAIM – Centro Local de Apoio à Inte-
gração de Migrantes nos concelhos de Alcácer do Sal e de Grândola. Trata-se de 
um serviço que visa a disponibilização de informação nas áreas de regularização 
da situação, aquisição da nacionalidade Portuguesa, reagrupamento familiar, habi-
tação, retorno voluntário, trabalho, saúde, educação, entre outras. Complementarmente o projeto Alcácer e Grândola Acolhem
propõe-se desenvolver um conjunto de ações de apoio à integração social, cultural, educativa e profissional, bem como de pro-
moção da cidadania, realizando: cursos de língua Portuguesa, encontros interculturais, ações articuladas de mobilização com as 
diversas estruturas locais públicas e privadas e com os serviços desconcentrados da administração pública, empregadores e dos 
próprios imigrantes, promovendo o conhecimento mútuo e o convívio na diversidade e interculturalidade. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/319 
Título do projeto: Alcácer e Grândola Acolhem 

Entidade beneficiária: Associação para o Desenvolvimento do Torrão 
Área de implementação: Concelhos de Alcácer do Sal e de Grândola 
Período de execução –  
Investimento: 

81 377,29 € (FAMI) 
108 503,05 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto assenta na missão da Associação dos Imigrantes nos Açores, que consiste no acolhimento e integração dos imigrantes 
que escolheram os Açores para residir. Nesse âmbito, o projeto  tem como objetivos: (1) continuar a prestar um serviço de aten-
dimento, apoio e encaminhamento personalizado aos cidadãos nacionais de países terceiros residentes nos Açores; (2) desen-
volver, junto dos parceiros locais e regionais, iniciativas que visam sensibilizar a opinião pública para as questões das migrações; 
e (3) valorizar a diversidade cultural nos Açores, através da realização de eventos de promoção de interculturalidade. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/315 
Título do projeto: Açores Intercultural 

Entidade beneficiária: Associação dos Imigrantes nos Açores 
Área de implementação: Arquipélago dos Açores 
Período de execução –  
Investimento: 

54 002,25 € (FAMI) 
73 003,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O principal objetivo deste projeto é a disponibilidade de uma estrutura de apoio aos 
processos de acolhimento e integração aos NPT. Com essa finalidade pretende-se 
criar um CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes em Beja, o qual 
fornecerá serviços de informação aos NPT sobre direitos e deveres, procedimentos 
de regularização, reagrupamento familiar, habitação, saúde, educação, mercado de 
trabalho e retorno voluntário, entre outros, promovendo também a igualdade de acesso a programas e serviços a todos os mem-
bros da comunidade local, cada vez mais diversificada. A rede de informação disseminada na área de influência da Cáritas Dio-
cesana de Beja constitui uma rede de informação privilegiada que contribuirá para um desempenho mais efetivo do CLAIM, que 
terá também como sua atribuição a mediação para uma interatividade entre comunidades autóctone e de NPT, com o objetivo de 
promover a integração destes num processo de conhecimento mútuo e de diálogo intercultural. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/323 
Título do projeto: Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes – Beja 

Entidade beneficiária: Cáritas Diocesana de Beja 
Área de implementação: Concelho de Beja 
Período de execução –  
Investimento: 

57 149,34 € (FAMI) 
76 199,12 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
A criação do GAIMC – Gabinete de Apoio à Integração de Migrantes no Concelho de 
Coimbra tem por objetivo apoiar os processos de acolhimento e de integração de 
NPT, informando e orientando sobre: o conhecimento dos direitos e deveres e regu-
larização da sua situação no país, nas áreas do foro social, escolar, saúde, seguran-
ça social, reconhecimento de qualificações, formação profissional, acesso à nacionalidade, aprendizagem da língua Portuguesa 
e retorno voluntário. No âmbito Gabinete de Apoio serão realizadas atividades interativas juntando a comunidade de acolhimento 
e a comunidade dos novos residentes, promovendo o conhecimento mútuo, a interação cultural, como meio essencial para a 
integração social e profissional. Será, ainda, estabelecida uma rede de parcerias formais e informais com entidades locais públi-
cas e privadas e com os CNAIM – Centros Nacionais de Apoio a Migrantes, assegurando respostas mais céleres e adequadas 
aos NPT. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/322 
Título do projeto: Gabinete de Apoio à Integração de Migrantes no Concelho 
de Coimbra 

Entidade beneficiária: Centro de Acolhimento João Paulo II 
Área de implementação: Concelho de Coimbra 
Período de execução –  
Investimento: 

76 428,83 € (FAMI) 
101 905,11 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
Este projeto tem como objetivo promover a empregabilidade junto de NPT, de modo a contribuir para a integração plena destes 

na comunidade de acolhimento, mediante a criação e a dinamização de um GEAE – Gabinete Especializado de Apoio à Empre-

gabilidade. Considerando os obstáculos de integração de NPT em Portugal, e, sobretudo, a dificuldade na integração no merca-

do de trabalho, elemento essencial para a sua autonomia, é necessário criar respostas que promovam a sua empregabilidade, 

tendo em conta, não só as competências já existentes nesta população, mas, sobretudo, a dinâmica do mercado laboral em Por-

tugal. Nessa perspetiva, serão realizadas as seguintes ações: (1) promoção da empregabilidade, desenvolvimento de competên-

cias, procura ativa de emprego; (2) dar a conhecer as necessidades do mercado de trabalho e apresentar-lhes ferramentas de 

resposta adequada, e; (3) aproximação e mediação do contacto entre empregadores e candidatos a emprego . 

Identificação do projeto:  

Referência: PT/2018/FAMI/330 

Título do projeto: Gabinete especializado de apoio à empregabilidade 

Entidade beneficiária: JRS Portugal – Serviço Jesuíta aos Refugiados – Associação Humanitária  

 Área de implementação: Todo o território nacional 

Período de execução: 01.07.2018 – 31.12.2020 

Investimento: 

45 136,00 € (FAMI) 

60 181,33 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
A criação do CLAIMS – Centro Local de Apoio à Integração do Migrante de Sines 
tem como objetivo providenciar respostas de âmbito local, articuladas ao nível de 
políticas nacionais, às necessidades de acolhimento e de integração de comunida-
des imigrantes de NPT. As principais respostas incidem em: (1) informar e facilitar 
a resolução de problemas sentidos nas áreas da regularização documental (renovação ou conceção da autorização de residên-
cia, reagrupamento familiar, agendamento de atendimento no SEF – Setúbal); (2) facilitar o contacto consular e com embaixa-
das; (3) disponibilizar apoios na saúde, na criação de currículos, no envio de candidaturas de trabalho para empresas locais, no 
preenchimento de documentos e formulários, na habitação, na integração  escolar e no ensino superior, na formação e capacita-
ção profissional, entre outras questões do quotidiano.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/325 
Título do projeto: Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes em Sines 

Entidade beneficiária: Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do Cacém 
Área de implementação: Concelho de Sines 
Período de execução –  
Investimento: 

45 664,49 € (FAMI) 
60 885,99 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos

O GPCT propõe dar continuidade e expandir serviços clínicos transculturais a NPT, 

através de um modelo de intervenção clínica inovador em Portugal, sustentado em duas 

valências: a primeira, de apoio psicológico, através da Consulta de Psicologia Transcul-

tural e da Mediação Institucional Clínica, e, a segunda, de apoio à saúde, através do 

serviço de Consultoria Transcultural Clínica a profissionais de saúde com exercício de funções em diferentes contextos. Em face 

do que precede, o GPCT contribuirá, com a implementação de medidas, para a integração multinível de NPT, que implicam a 

sociedade civil, as comunidades migrantes e os profissionais de saúde em diferentes contextos, através da rede de parcerias 

constituída desde 2014 com várias entidades que trabalham diretamente com os NPT: CEPAC, Casa do Brasil, Renovar a Mou-

raria, PAR, OIM, Agrupamentos de Escolas, Hospital Santa Maria, Hospital Fernando da Fonseca, APARECE/Centro Saúde Se-

te Rios, entre outros.
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egração multinível de NPT que implicam a

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/340 
Título do projeto: Gabinete de Psicologia Clínica Transcultural 

Entidade beneficiária: Instituto Superior de Psicologia Aplicada, CRL 
Área de implementação: Concelhos de Lisboa e de Odivelas 
Período de execução –  
Investimento: 

59 896,02 € (FAMI) 
79 861,36 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto tem como objetivo central promover a integração multinível dos atuais e 
novos NPT residentes temporários ou permanentes no município de Serpa. O pro-
jeto assume como objetivos específicos: (1) prevenir fenómenos de exclusão social 
dos NPT em todas as fases do seu processo migratório; (2) facilitar e agilizar a inte-
ração entre os NPT, a sociedade e a administração pública, fomentando o exercício 
da cidadania e da participação cívica; e (3) dinamizar eventos que facilitem a interação e diálogo intercultural. O projeto inscreve-
se num quadro de rede de ação local consubstanciado no Contrato Local de Segurança no Município de Serpa, assinado em 
2016, e integrado pelas estruturas autárquicas locais e serviços regionais, como o SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e 

a ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/336 
Título do projeto: SerpAcolhe 

Entidade beneficiária: Rota do Guadiana - ADI 
Área de implementação: Concelho de Serpa 
Período de execução –  
Investimento: 

53 663,420 € (FAMI) 
71 551,23 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
Este projeto visa conhecer e compreender as realidades das mulheres refugiadas 
em Portugal e as suas famílias, a partir das suas próprias perspetivas e biografias, 
focando na equidade de género e na interssecionalidade. Ao mesmo tempo, pre-
tende analisar e avaliar tanto as políticas de acolhimento e integração como as práticas implementadas, aplicando uma dupla 
vertente analítica: a perspetiva de género e o referencial dos policy gaps – lacunas políticas.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/351 
Título do projeto: Trajetórias de refúgio: análise de género, interseciona-
lidade e políticas públicas em PT 

Entidade beneficiária: CIES/IUL/ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 
Área de implementação: Concelho da Amadora 
Período de execução –  
Investimento: 

31 037,11 € (FAMI) 
41 382,81 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
Com este projeto pretende-se realizar um estudo único na região de Lisboa 
(concelho da Amadora) sobre o percurso da saúde da criança imigrante, contendo 
duas partes: a primeira parte, consta de um estudo quantitativo observacional e de 
coorte de 800 crianças e, a segunda parte consta de um estudo qualitativo direcio-
nado aos cuidadores das crianças. O resultado deste trabalho permitirá traçar o 
perfil sociodemográfico e de saúde das crianças imigrantes e autóctones do concelho da Amadora, estudar o acesso aos cuida-
dos primários de saúde e suas principais barreiras, assim como os fatores determinantes das desigualdades em saúde aos 4 e 5 
anos de idade. Espera-se que a informação obtida seja particularmente útil para a tomada de decisão, nomeadamente para o 
desenho de intervenções mais direcionadas com vista a melhorar o estado de saúde das crianças imigrantes desta região e pro-
mover a cobertura universal em saúde conforme preconizado nos ODS. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/350 
Título do projeto: Percurso de saúde da criança imigrante: um estudo de 
coorte para o concelho da Amadora 

Entidade beneficiária: Universidade Nova de Lisboa 
Área de implementação: Concelho da Amadora 
Período de execução –  
Investimento: 

35 042,68 € (FAMI) 
46 723,57 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O Município de Viana do Castelo encontra-se a desenvolver um estudo sobre mi-
grações e a integração de nacionais de países terceiros, partindo da realidade de 
Viana do Castelo, enquanto território que acolhe um número relativamente repre-
sentativo destes cidadãos. Com a publicação de legislação comunitária e nacional 
sobre as políticas de imigração, o Município de Viana do Castelo tem vindo a colo-
car a área das migrações na sua agenda política e, por se tratar de um território com população muito envelhecida, pretende-se 
aferir o interesse político e económico para integrar NPT, a perceção da comunidade de acolhimento perante esses interesses e 
que políticas locais poderão ser implementadas para o efeito. O estudo partirá das políticas locais que têm vindo a decorrer no 
concelho, focadas no atendimento e apoio desta população e no desenvolvimento de programas, projetos e atividades culturais, 
sociais e de lazer.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/353 
Título do projeto: Estudo: Migrações / Integração de NPT – Políticas 
Locais – Integração de Imigrantes, em Viana do Castelo 

Entidade beneficiária: Município de Viana do Castelo 
Área de implementação: Concelho de Viana do Castelo 
Período de execução –  
Investimento: 

19 617,86 € (FAMI) 
26 157,15 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
Este projeto encontra-se inserido no âmbito da linha de investigação sobre os impac-
tos económicos nacionais e locais da imigração. De forma a atingir os objetivos pro-
postos, o estudo será focado em quatro dimensões fundamentais para compreender 
a relação entre a procura de mão-de-obra, os movimentos migratórios e as políticas 
públicas: (1) identificar as características, intensidade e determinantes da procura de 
mão-de-obra estrangeira no setor agrícola nacional; (2) analisar as caraterísticas da mão-de-obra e a segmentação do mercado 
de trabalho; (3) examinar os modelos de proteção dos trabalhadores estrangeiros integrados no setor agrícola; e (4) analisar o 
papel do Estado na regulação dos fluxos imigratórios e do estatuto legal dos trabalhadores estrangeiros agrícolas. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/352 
Título do projeto: O impacto da imigração no setor agrícola: o caso do 
Alentejo 

Entidade beneficiária: UNIAUDAX 
Área de implementação: Região do Alentejo 
Período de execução –  
Investimento: 

28 158,56 € (FAMI) 
37 544,75 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto visa contribuir para a integração das populações imigrantes em Portugal através da promoção da SSR – Saúde Sexual 
e Reprodutiva, numa abordagem integrada de saúde e direitos humanos. Primeiro, será desenvolvida uma revisão de literatura 
para mapear a evidência científica existente. Segundo, será realizada uma abordagem entre especialistas com três rondas e um 
mínimo de 75 peritos de diversos setores, para a obtenção de um consenso sobre boas práticas de cuidados de SSR com popu-
lações imigrantes, o que permitirá a coprodução de recomendações para reduzir as desigualdades sexuais e reprodutivas. Serão 
ainda desenvolvidas ações de informação para promover os direitos sexuais das populações imigrantes e desenhadas ações de 
formação para capacitar os profissionais de saúde e promover alterações estruturais neste domínio. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/356 
Título do projeto: Promoção da Cidadania e Direitos Sexuais em Populações Imigrantes em Portugal 

Entidade beneficiária: Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

29 933,25 € (FAMI) 

39 911,00 €  (Investimento total elegível aprovado)
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Descrição do projeto e objetivos 
O presente projeto propõe realizar uma análise teórica, metodológica e de interven-
ção, que pretende responder ao objetivo nacional Capacidade do FAMI, em com-
plemento com um dos seus objetivos específicos Integração e Migração Legal
Nesse âmbito, trata-se de uma investigação-ação que apresenta medidas com potencial de aplicação de longo prazo, que visam 
a integração de NPT, residentes em Portugal, no ensino superior português, no caso presente oriundos dos Países de Língua 
Oficial Portuguesa. O projeto procura, assim, produzir conhecimento a três níveis de políticas públicas: (1) políticas migratórias; 
(2) políticas de internacionalização do ensino superior; e (3) políticas linguísticas no contexto da internacionalização da língua 
Portuguesa.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/355 
Título do projeto: Trovoada de Ideias: Inclusão Linguístico-social dos 
Estudantes dos PALOP no Espaço Social Português 

Entidade beneficiária: CIES/IUL/ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 
Área de implementação: Concelho de Viana do Castelo 
Período de execução –  
Investimento: 

25 807,92 € (FAMI) 
34 410,56 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto tem como objetivo promover a empregabilidade de refugiados em Portu-

gal através de modelos sustentáveis de capacitação individual e de estabeleci-

mento de parcerias multinível com entidades empregadoras. Certos do papel in-

contornável dos refugiados no seu processo de integração, o projeto iniciou-se

com a realização de seis círculos de partilha informal onde 49 beneficiários identifi-

caram desafios e potencialidades na inserção laboral. Até 30.06.2020, o projeto 

contempla a criação de uma Rede de Empregadores Solidários, formação para 

empresas sobre asilo e interculturalidade, a realização de ações de capacitação 

para refugiados e a elaboração de folhetos informativos sobre asilo e direito ao 

trabalho. O primeiro brunch empresarial realizou-se em fevereiro de 2019, no Cen- 

tro de Acolhimento, tendo dado oportunidade profissional a 5 requerentes.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/385 
Título do projeto: Partilhar para Empregar – Conhecer culturas para 
promover a empregabilidade 

Entidade beneficiária: Conselho Português para os Refugiados 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

84 471,75 € (FAMI) 
112 629,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto pretende promover o acesso ao SNS por parte dos NPT e a melhoria das 
condições em que o mesmo se realiza, bem como aumentar a informação e sensibi-
lização dos/as profissionais sobre especificidades no atendimento de NPT. Assim, o 
projeto prevê a construção e a disseminação de produtos informativos que promo-
vam: (1) uma maior compreensão e comunicação entre profissionais e comunidades imigrantes; (2) uma maior sensibilidade para 
os direitos dos imigrantes no acesso à saúde, para as questões relacionadas com a multiculturalidade e para a não discriminação 
por parte dos profissionais da saúde; (3) a participação dos imigrantes na construção e implementação das políticas de saúde; e 
(4) a valorização e divulgação de boas práticas no âmbito da participação de imigrantes nas decisões de políticas para a saúde 
pelas autarquias. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/376 
Título do projeto: INFORMA em AÇÃO 

Entidade beneficiária: Casa do Brasil de Lisboa 
Área de implementação: Concelho de Lisboa 
Período de execução –  
Investimento: 

46 105,66 € (FAMI) 
61 474,08 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto visa contribuir para a melhoria das estratégias e respostas no processo de integração de NPT, imigrantes ou refugia-
dos, através do programa R.E.D.E – Reforço, Educação, Disseminação e Envolvimento na comunidade de residência. Para esse 
fim, serão envolvidos atores locais, nacionais e internacionais, públicos e privados e os próprios NPT, de modo a criar programas 
com instrumentos, metodologias e estratégias mais vocacionados e adaptados para a realidade específica de cada comunidade 
de acolhimento.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/399 
Título do projeto: Integrar em REDE (Reforço, Educação, Disseminação e Envolvimento) 

Entidade beneficiária: Cruz Vermelha Portuguesa 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

146 761,20 € (FAMI) 
195 681,60 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
Este é um projeto que visa a sensibilização dos migrantes para a importância da sua participação ativa na sociedade civil através 
do desenvolvimento de ações informativas em áreas relevantes, tais como: comunicação interpessoal, papel da comunicação 
social, redes sociais, ferramentas de comunicação, comunicação em público. Estas ações informativas estarão integradas nas 
formações já desenvolvidas pela Academia JRS que desenvolve anualmente ações de formação em diversas áreas dirigidas a 
este público-alvo. 
É também objetivo deste projeto a sensibilização da opinião pública para a promoção da integração dos NPT através de: (1) de-
senvolvimento de campanhas de sensibilização para o público em geral; (2) desenvolvimento de ações de sensibilização em 
escolas com a participação dos NPT; (3) ações de sensibilização junto dos decisores políticos e jornalistas com a participação 
dos NPT. Assim, os grandes objetivos do projeto prendem-se com a necessidade de sensibilizar a sociedade civil para a necessi-
dade de integração dos NPT e dotar os próprios NPT de ferramentas que lhes permitam tornar-se cidadãos mais ativos na socie-
dade civil. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/392 

Título do projeto: Somos Voz 

Entidade beneficiária: JRS Serviço Jesuíta aos Refugiados – Associa-

ção Humanitária  

Área de implementação: Todo o território nacional 

Período de execução –  
Investimento: 

132 963,43 € (FAMI) 
177 284,57 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O presente projeto visa responder a uma preocupação do município de Braga 
respeitante aos movimentos migratórios que compõem um quadro social cres-
cente no concelho. Nesse contexto, o município elaborou um programa de ativi-
dades, no sentido de promover a integração dos NPT, através de ações para o 
reconhecimento mútuo da população autóctone e da comunidade imigrante.  O 
projeto é composto de oito componentes: Café Intercultural; Educação Intercultural; Tempos Livres Partilhados; Campanha de 
Igualdade de Género – campanha de informação para as mulheres imigrantes; Criando Oportunidades; Biblioteca Humana –
Uma viagem Intercultural; Campanha Anti Rumor; e Plano de Comunicação. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/402 
Título do projeto: Braga – uma viagem intercultural 

Entidade beneficiária: Câmara Municipal de Braga 
Área de implementação: Concelho de Braga 
Período de execução –  
Investimento: 

143 071,47 € (FAMI) 
190 762,47 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Com o desiderato de promover uma 
gestão eficaz dos fluxos de migração 
irregular, na estreita observância dos 
direitos fundamentais dos nacionais de 
países terceiros, o FAMI financiou já 
projetos cuja intervenção incide, so-
bretudo, nos seguintes domínios: 

Medidas de acompanhamento; 

Medidas de regresso; 

Reintegração nos países de ori-
gem. 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem como objetivo específico promover um retorno efetivo, digno e sustentável de imigrantes que se encontram em 
Portugal, aos seus países de origem. Pretende-se, sobretudo, facilitar o retorno voluntário de cerca de 600 migrantes em situa-
ção vulnerável, incluindo vítimas de violência, menores não acompanhados, casos de saúde, famílias monoparentais, vítimas de 
tráfico de seres humanos, sem-abrigo, seniores e requerentes de asilo cujo pedido foi rejeitado. Pela parte de Portugal, procura-
se favorecer o retorno voluntário assistido, em vez do retorno forçado, conforme estabelecido no PEM – Plano Estratégico para 
as Migrações e no Programa Nacional FAMI. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/070 
Título do projeto: Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração - 
ARVore VI 

Entidade beneficiária: Organização Internacional para as Migrações – Representação 
em Portugal 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

1 074 511,59 € (FAMI)   

   1 432 682,12 € (Investimento total elegível aprovado)
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem como objetivos: (1) capacitar e sensibilizar os profissionais em áreas prioritárias identificadas pelos próprios profis-
sionais. Consideradas as indicações recolhidas, a OIM – Organização Internacional para as Migrações organizará duas sessões 
de capacitação nas áreas das migrações e saúde e uma sessão de informação alargada sobre várias temáticas – direitos huma-
nos, alternativas à detenção, grupos e populações vulneráveis; (2) informar os utentes NPT, sobre a legislação em vigor, com 
vista a uma migração segura, produzindo material em cerca de sete línguas e organizando sessões com os utentes; (3) monitori-
zar o modelo de detenção administrativo para migrantes em Portugal, através de uma avaliação conjunta do modelo de funciona-
mento e dos serviços, tendo em vista o respeito dos standards internacionais de proteção dos direitos humanos. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FAMI/112 
Título do projeto: Promoção dos Standars de Direitos Humanos na Unidade 
Habitacional de Santo António (UHSA) 

Entidade beneficiária: Organização Internacional para as Migrações – Representação 
em Portugal 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

60 619,92 € (FAMI) 
80 826,43 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto visa contribuir para uma reintegração mais informada e sustentada dos nacionais brasileiros que regressam ao Brasil . 
O desenvolvimento de um modelo complementar comum reforçará o apoio prestado no âmbito dos Programas de Apoio ao Re-
torno Voluntário e à Reintegração já existentes em Portugal, na Bélgica e na Irlanda. O projeto está direcionado para os três Es-
tados Brasileiros que nos últimos anos receberam o maior número de migrantes retornados: Goiás, Minas Gerais e São Paulo. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/387 
Título do projeto: Mecanismo Complementar Comum para uma Reintegração Sustentável no Brasil 

Entidade beneficiária: Organização Internacional para as Migrações – Representação em Portugal 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

636 803,78 € (FAMI) 
707 559,76 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O presente projeto visa a edificação do Centro de Acolhimento Temporário de Almoçageme para NPT, migrantes e candidatos a 
proteção internacional e que compreende: 

Execução de obras de recuperação e adequação das áreas habitacional, social, de lazer, arruamentos e parqueamento; 

Instalação de sistemas de energia e rega; 

Instalação das componentes de segurança (ex: gradeamentos, sistemas de controlo de acessos, CCTV, gerador de 
emergência, alterações estruturais de portas, janelas, pavimento, tetos); 

Instalação de equipamentos estruturais (ex: cozinha, lavandaria, quartos, instalações sanitárias, limpeza, área social, 
lazer e trabalho). 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/389 

Título do projeto: CATA – Centro de Acolhimento Temporário de 

Almoçageme 

Entidade beneficiária: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Área de implementação: Almoçageme (concelho de Sintra) 
Período de execução –  
Investimento: 

906 863,63 € (FAMI) 
1 209 151,51 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O presente projeto visa o afastamento do território nacional e repatriamento de NPT objeto de uma decisão de afastamento/
expulsão para o seu país de origem, assim como concretizar a efetivação do retorno, sempre que necessário com o recurso a 
escoltas, contribuindo para a segurança do território da UE. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/396 
Título do projeto: Regresso à Origem 

Entidade beneficiária: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

1 496 812,50 € (FAMI) 
1 995 750,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto visa dar uma maior qualificação e operacionalidade ao sistema nacional de monitorização de regressos forçados, con-
correndo para a salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos NPT. É, ainda, objetivo do projeto dignificar e intensificar a 
atividade de monitorização exclusivamente cometida à IGAI, enquanto entidade idónea e independente de auditoria e inspeção 
ao nível da administração interna. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FAMI/411 
Título do projeto: Monitorização de Regressos Forçados 

Entidade beneficiária: Inspeção-Geral da Administração Interna 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

253 132,50 € (FAMI) 
337 510,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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54  
 

15 Projetos nas Fronteiras e Vistos  

34 Projetos na Cooperação Policial 

5 Projetos de Assistência Técnica 

 

FSI 
21,2  

 
Total do Investimento Elegível Aprovado 

51,6 milhões de euros 

 

Total da Comparticipação Financeira da C.E.     

39,1 milhões de euros 
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Com o objetivo de minimizar a probabi-
lidade da utilização da fronteira nacio-
nal como plataforma de atividades ilíci-
tas, o FSI apoiou  cuja inter-
venção visa apoiar os seguintes domí-
nios: 

EUROSUR; 

Intercâmbio de informações; 

Normas comuns da União; 

Adequação do equipamento dispo-
nível para vigilância e patrulhamen-
to, controlo de emergências e ges-
tão e controlo de fronteiras; 

Participação em operações conjun-
tas da Agência Frontex; 

Apoio operacional. 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto caracteriza-se pela prossecução da implementação do SIVICC – Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo, 
a realizar pela GNR – Guarda Nacional Republicana, através da: (1) aquisição de equipamentos e meios cinotécnicos; (2) moder-
nização dos equipamentos operacionais, nomeadamente para missões de controlo de fronteiras e cooperação transfronteiriça. O 
projeto tem como objetivos: (1) aumentar os níveis de segurança interna nacional e da UE; (2) reduzir a probabilidade da util iza-
ção da fronteira nacional como plataforma de entrada/saída de imigrantes ilegais, ou qualquer outra atividade ilícita; (3) reforçar a 
participação da GNR nas operações conjuntas Frontex; (4) incrementar as capacidades operacionais, tecnológicas e de apoio 
operacional do SIVICC e do CNC-EUROSUR; (5) reforçar o patrulhamento terrestre de vigilância marítima e controlo da costa, de 
forma a dissuadir as atividades criminosas e dotar os recursos humanos da GNR dos conhecimentos técnicos necessários para 
intervenções qualificadas no SIVICC e no EUROSUR 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/087 
Título do projeto: Programa de reforço do EUROSUR 

Entidade beneficiária: Guarda Nacional Republicana 
Área de implementação: Todo o território nacional e mar territorial 
Período de execução –  
Investimento: 

1 961 837,64 € (FSI) 
2 615 783,52 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto permite adquirir um conjunto de equipamento diversificado para operação dos sistemas de controlo de fronteiras. Esse 

equipamento permite aumentar a operacionalidade dos meios da GNR, aumentando assim a cooperação, designadamente por 

via de empenhamento das embarcações, viaturas e equipamento informático e técnico na atividade operacional, não apenas em 

contexto nacional, mas também no contexto das operações das agências europeias (ex: FRONTEX). 

Para além do equipamento também foi ministrado o  

primeiro curso de instrutores caninos com a matriz 

FRONTEX, tendo participado 12 formandos (10 GNR, 1 

PSP e 1 Guardia Civil), um dos quais obteve certifica-

ção de nível europeu.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/091 
Título do projeto: Melhoria dos meios operacionais utilizados na vigilância, 
gestão e controlo de fronteiras  

Entidade beneficiária: Guarda Nacional Republicana 
Área de implementação: Todo o território nacional e mar territorial 
Período de execução –  
Investimento: 

1 293 096,64 € (FSI) 
1 724 128,86 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
A GNR – Guarda Nacional Republicana, através da sua Unidade de Controlo Costeiro, tem como missão a vigilância, patrulha-
mento e interceção terrestre ou marítima em toda a costa e mar territorial Português, sendo a costa Portuguesa parte integrante 
da fronteira externa da União Europeia. O projeto consiste na aquisição e montagem de um veículo com câmaras de visão térmi-
ca e integra duas componentes distintas: (1) a aquisição de uma viatura e (2) a aquisição e montagem de equipamento técnico 
(câmara de visão térmica). 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/094 

Título do projeto: Mobile Surveillance Vehicle 

Entidade beneficiária: Guarda Nacional Republicana 

Área de implementação: Todo o território nacional e mar territorial 
Período de execução –  
Investimento: 

234 000,00 € (FSI) 
312 000,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos 
O projeto visa assegurar e reforçar a operacionalidade da GNR em meio marítimo, por meio: (1) da manutenção das embarca-
ções LVI – Lanchas de Vigilância e Interseção, (2) da aquisição de novo equipamento operacional, adquirindo uma embarcação 
cabinada e um MSV – Mobile Surveillance Vehicle; (3) do fornecimento a longo prazo do combustível necessário para o cumpri-
mento das missões em meio marítimo. 

Garantidas as necessidades referidas, assegura-se o cumprimento dos objetivos das missões em meio marítimo, nomeadamen-
te: (1) aumentar os níveis de segurança interna no âmbito da União Europeia; (2) reforçar a presença e fiscalização das ativida-
des no mar territorial; e (3) incrementar as capacidades marítimas de patrulhamento, vigilância e controlo costeiro, utilizando a 
imagem recolhida através do SAR – Synthetic Aperture Radar (Radar de Abertura Sintética). 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FSI/137 

Título do projeto: Aquisição e manutenção de equipamento operacional

 Entidade beneficiária: Guarda Nacional Republicana 

Área de implementação: Todo o território nacional e mar territorial 

Período de execução: 01.01.2017 – 30.11.2019 

Investimento: 

1 413 749,00 € (FSI) 

1 413 749,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a aquisição de equipamentos para prolongar o tempo de operacionalidade do sistema SIVICC – Sistema Integrado 
de Vigilância, Comando e Controlo já existente, bem como programar e realizar ações de formação e certificação dos recursos 
humanos utilizados na vigilância e patrulhamento da fronteira externa da União Europeia. A atualização do sistema SIVICC au-
menta a capacidade de resposta às ameaças emergentes, reduzindo a utilização das fronteiras interna nacional e externa da 
União Europeia, como plataforma de entrada/saída de imigrantes ilegais, ou qualquer outra atividade ilícita. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FSI/138 
Título do projeto: Aquisição de material para controlo fronteiriço 

Entidade beneficiária: Guarda Nacional Republicana 
Área de implementação: Todo o território nacional e mar territorial 
Período de execução –  
Investimento: 

833 299,00 € (FSI) 
1 111 065,33 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto está centrado na aquisição de meios para aumentar a capacidade operacional da GNR e a disponibilização dos mes-
mos à AEGFC, tendo como objetivos: (1) reforçar a gestão integrada das fronteiras; (2) desenvolver a capacidade para enfrentar 
os desafios futuros, incluindo ameaças e pressões presentes e futuras nas fronteiras externas; (3) reduzir a probabilidade da 
utilização da fronteira nacional como plataforma de entrada/saída de droga, imigrantes ilegais ou qualquer outra atividade il ícita; 
(4) reforçar a participação da GNR nas operações conjuntas Frontex. Já foi realizado intercâmbio em Espanha, no Rio Miño e 
Rio Segura, tendo participado seis militares da UCC – Unidade de Controlo Costeiro. O intercâmbio em Itália foi realizado em 
Catânia, tendo participado dois militares. Ambas as formações contribuíram significativamente para o enriquecimento técnico-
profissional dos militares ligados à componente marítima da UCC, permitindo que a UCC comece a preparar doutrina de empre-
go de uma CPV e também ministre a formação necessária aos militares que a irão guarnecer. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/306 
Título do projeto: Aquisição de embarcações (ações específicas) 

Entidade beneficiária: Guarda Nacional Republicana 
Área de implementação: Todo o território nacional e mar territorial 
Período de execução –  
Investimento: 

6 682 433,18 € (FSI) 
8 909 910,91 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dotar os postos de fronteira aéreos e marítimos com novas valências e capacidades, potenciando a sua eficiência, 
eficácia e fiabilidade, com recurso à modernização tecnológica, em conformidade com as normas comuns da União Europeia. 
Pretende-se assegurar e reforçar a segurança e os níveis de qualidade no controlo da fronteira, face ao aumento exponencial 
(+10% de crescimento anual, ultrapassando os 3 milhões de controlados em 2017) de movimentos de passageiros com recurso 
ao controlo automatizado. Para esse objetivo, é de importância determinante a colocação de 100 e-gates, representando um 
aumento na capacidade de processamento e posições de controlo de 25%. O sistema é interoperável com os sistemas SEF e 
assegura os processos de autenticidade documental e de verificação de identidade do utilizador autorizado, conforme guidelines 
da Frontex. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/394 
Título do projeto: RAPID – Última Geração 

Entidade beneficiária: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

3 890 176,35 € (FSI) 
5 186 901,80 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
Em resposta às recomendações europeias, o projeto está centrado na prossecução da implementação do SIVICC – Sistema 
Integrado de Vigilância, Comando e Controlo, tendo como objetivos: (1) ampliar as potencialidades SIVICC, implementando-o na 
Região Autónoma da Madeira e preparando a sua introdução na Região Autónoma dos Açores; (2) aumentar os níveis de segu-
rança interna nacional e da UE, através da atualização das diversas componentes do SIVICC, a fim de fazer face às ameaças 
emergentes e tendo em vista diminuir a probabilidade da utilização da fronteira nacional como plataforma de atividades ilícitas; 
(3) incrementar as capacidades operacionais, tecnológicas e de apoio operacional do SIVICC e do NCC – National Coordination 
Centre – EUROSUR, procurando assegurar os meios necessários, para que os atores envolvidos na vigilância das fronteiras 
possam cooperar e trocar informação entre si, através de Conhecimento Situacional único. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/410 
Título do projeto: Programa de atualização e expansão do EUROSUR 

Entidade beneficiária: Guarda Nacional Republicana 
Área de implementação: Todo o território nacional e mar territorial 
Período de execução –  
Investimento: 

3 249 348,00 € (FSI) 
4 332 464,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a garantia de três componentes fundamentais ao funcionamento do serviço prestado pelo SEF: (1) cumprimento 
das boas práticas na salvaguarda da informação; (2) apoio aos sistemas a nível nacional e europeu; e 3) garante do funciona-
mento permanente dos sistemas. Assim contempla: (1) a disponibilização de plataforma de gestão e monitorização, dotando a 
sala técnica do SEF de equipamento de controlo de acessos e de infraestrutura, sensores de temperatura, humidade, inunda-
ções e câmaras de vídeo vigilância; (2) a reabilitação de espaços adjacentes de suporte à sala técnica; (3) a evolução da infraes-
trutura de armazenamento e salvaguarda de informação que suporta o SI do SEF, atendendo a que a atual infraestrutura está no 
final do seu ciclo de vida útil; (4) a otimização das infraestruturas de apoio ao funcionamento da sala técnica, infraestrutura de 
rede de comunicação e dados e de AVAC, com a aquisição de unidade redundante e a implementação de redundância e autono-
mia de sistemas de suporte às infraestruturas físicas, instalação de dois quadros elétricos, um inversor e um de serviços auxilia-
res, garantindo assim a redundância e independência de suporte energético da sala técnica. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/078 
Título do projeto: Programa Data Center - Consolidação em sala técnica 

Entidade beneficiária: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução: 01.01.2016 - 31.12.2018 
Investimento: 

258 249,29 € (FSI) 
344 332,39 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto objetiva o desenvolvimento, comunicação e articulação entre os vários sistemas de informação e de controlo de frontei-
ras. O projeto visa promover o acesso a diretórios de chave pública que são essenciais para a segurança, gestão e controlo de 
fronteiras através da implementação da plataforma NKPD. Passa, ainda, pela atualização dos equipamentos do Sistema RAPID, 
de forma a aumentar a capacidade do sistema. Desta forma, consolida-se um modelo de gestão integrada, aumentando o contro-
lo, a vigilância e a segurança das fronteiras. 

Este projeto contempla um upgrade tecnológico no sistema de segurança da gestão e controlo das fronteiras, contribuindo assim 
para o conceito de fronteiras inteligentes, reforçando a imagem positiva e de vanguarda tecnológica do país.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FSI/142 
Título do projeto: Fronteira Segura 

Entidade beneficiária: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

585 811,21 € (FSI) 
781 081,61 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
Este projeto baseia-se na conceção, implementação e difusão de um novo modelo de Passaporte Eletrónico Português, atenden-
do às recomendações internacionais de que um documento de identidade e viagem deve ser renovado periodicamente nas suas 
componentes física e lógica. Pretende, ainda, reforçar a implementação de um Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça na 
União Europeia e diminuir a tendência de fraude na documentação nacional e reforçar a cadeia de identidade. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/066 
Título do projeto: PEP – Património 

Entidade beneficiária: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

71 153,01 € (FSI) 
94 870,68 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Com o objetivo de prevenir a imigração 
irregular, de reduzir os riscos de segu-
rança e de facilitar as deslocações le-
gítimas a Portugal e à UE (seja por tu-
rismo, negócios ou trocas comerciais), 
o FSI apoiou  cuja interven-
ção incide, essencialmente, nos se-
guintes domínios: 

Capacitação dos postos emissores 
de vistos; 

Uniformização de métodos e proce-
dimentos de atribuição de vistos 
Schengen; 

Apoio operacional. 
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Descrição do projeto e objetivos 

O projeto visa a aquisição de equipamentos informáticos, designadamente a aquisição de 20 servidores para os postos consula-
res e de duas máquinas físicas e dois armários de storage para os serviços centrais do MNE, bem como os complementares 
serviços de instalação, configuração e formação. Esta aquisição prende-se com o facto de o RPV – Sistema Rede de Pedido de 
Vistos ser o IT System utilizado por Portugal para a gestão informática dos pedidos de visto e que permite a ligação eletrónica 
entre os serviços centrais, os postos consulares e o VIS. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/120 
Título do projeto: Renovação do equipamento operacional da infraestrutura da rede de pedidos de 
vistos do MNE  

Entidade beneficiária: Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros  
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

114 159,38 € (FSI) 
152 212,50 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
No quadro da política de vistos, o MNE, através deste projeto de investimento, obteve o apoio do Fundo para a manutenção dos 
sistemas que suportam a rede de pedidos de visto e a recolha de dados biométricos e dos equipamentos associados, bem como 
a monitorização da qualidade do seu desempenho, tendo por objetivo assegurar o cumprimento dos requisitos resultantes da 
aplicação do Código de Vistos e um padrão de resposta fiável, segura e constante. Este projeto abrangeu a contratação de ser-
viços de manutenção dos sistemas aplicacionais que suportam a rede consular de pedidos de visto e a manutenção da rede de 
recolha de dados biométricos e equipamentos associados à sua captação, indispensável à operacionalidade da rede consular e 
do sistema VIS – Visa Information System, no período de 01-01-2014 a 31-12-2018. O Sistema RPV – Rede de Pedido de Vis-
tos do Ministério dos Negócios Estrangeiros é o único sistema que permite efetuar a gestão de pedidos, sua análise, consulta e 
emissão de vistos solicitados junto da rede consular portuguesa com celeridade e segurança, estando adaptado aos requisitos 
impostos quer pela lei nacional, quer pela legislação comunitária sobre a matéria.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/055 

Título do projeto: Apoio operacional aos sistemas informáticos da rede de pedidos

de vistos do MNE  

Entidade beneficiária: Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros  

Área de implementação: Todo o território nacional 

Período de execução: 01.01.2014 – 31.12.2018 

Investimento: 

1 036 418,21 € (FSI) 

1 036 418,21 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
A RPV é o sistema de informação utilizado por Portugal para a gestão informática dos pedidos de visto, sendo, por esse motivo, 
um sistema crítico onde os pedidos de vistos são registados e processados. O Sistema RPV tem uma arquitetura tecnológica 
com bastante complexidade que se baseia em várias instalações centrais (RPV Central, RPV Micro Postos, Vistos Online), insta-
lações locais em cerca de 20 postos consulares (RPV Postos) e que implementa a ligação eletrónica entre os serviços centrais 
do MNE em Lisboa, os postos consulares espalhados pelo mundo, o VIS, os parceiros Schengen, o Serviço de Informações de 
Segurança (SIS), o Sistema de Informações Schengen (SIS), a empresa de externalização de vistos (VFS Global), o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o VISMail e o VISMailII. O projeto abrange, para além do desenvolvimento da solução aplicacio-
nal, a aquisição de equipamento, licenciamento e serviços técnicos especializados de informática para a modernização funcional 
e tecnológica e apoio à produção da RPV e dos seus sistemas conexos. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/368 
Título do projeto: Modernização da infraestrutura da rede de pedidos de vistos do MNE 

Entidade beneficiária: Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros  
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

967 979,25 € (FSI) 
1 290 639,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem por objetivo promover e reforçar a capacitação, no domínio da aplicação do Código VIS, dos recursos humanos 
dos postos consulares relevantes na procura e emissão de pedidos de visto. Para o efeito, o projeto promove a deslocação, por 
períodos de tempo variáveis entre 1 e 8 semanas, de técnicos superiores do mapa de pessoal do MNE especialistas na área dos 
vistos que, no decurso da sua permanência no posto consular, assegurem o apoio e o acompanhamento na aplicação do Código 
de Vistos e sua interação com a legislação nacional, a par da atualização dos conhecimentos e da adoção de boas práticas na 
análise de documentos de suporte aos pedidos de visto, deteção de documentos de viagem e de identidade falsos e resolução 
de situações com que os funcionários dos postos consulares são confrontados no decurso do seu trabalho diário. Para o efeito o 
MNE delineou uma calendarização de 18 ações de capacitação e atualização de conhecimentos de funcionários consulares para 
o período 2018-2020, que irão abranger funcionários de 28 postos consulares e, sempre que possível, funcionários dos postos 
consulares próximos do posto onde está a decorrer a ação de capacitação.  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/369 
Título do projeto: Capacitação dos recursos humanos dos postos consulares da rede 
no domínio do MNE 

Entidade beneficiária: Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros  
Área de implementação: Rede consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
Período de execução –  
Investimento: 

86 250,00 € (FSI) 
115 000,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Com o desiderato de fazer face a fenó-
menos cada vez mais complexos de 
terrorismo e da criminalidade organiza-
da e transfronteiriça, o FSI apostou já 
em  cuja intervenção incide, 
sobretudo, nos seguintes domínios: 

Prevenção e combate a crimes 
económicos e financeiros, de ciber-
crime, de tráfico de droga e de cri-
minalidade organizada; 

Intercâmbio de informações ao ní-
vel interno e internacional; 

Formação e capacitação dos profis-
sionais e dos serviços; 

Avaliação de ameaças e riscos. 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dotar a Alfândega de Leixões (instalada dentro do perímetro do porto 
marítimo de Leixões) com um equipamento de controlo não intrusivo, que permite a 
inspeção do conteúdo de veículos e contentores em situações de descarregamento 
à chegada ou de carregamento à saída, com vista a reforçar as capacidades de 
fiscalização das autoridades e serviços aduaneiros. Este novo equipamento contribuirá, por um lado, para um nível mais elevado 
de proteção e segurança na execução das respetivas atividades inspetivas e, por outro lado, para uma maior proteção e segu-
rança da fronteira externa do território nacional e da União Europeia. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/409 

Título do projeto: Aquisição de equipamento não intrusivo de controlo de

 contentores 

Entidade beneficiária: Autoridade Tributária e Aduaneira 

Área de implementação: Leixões 
Período de execução –  
Investimento: 

1 000 000,00 € (FSI) 
1 333 333,33 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dotar a DGRSP de um sistema de simulação para treino dos operadores de equipamentos de inspeção de volu-
mes por Raio-X. O objetivo é disponibilizar aos serviços prisionais um instrumento que funciona como medida preventiva na de-
teção de armas e outros objetos proibidos e que possam pôr em causa a segurança no interior dos estabelecimentos prisionais. 
Pretende-se, também, criar um grupo de formadores na operação e manuseio desses equipamentos, de forma a assegurar no 
tempo e no local, a formação da guarda prisional, responsável pela organização do sistema de segurança e manutenção da or-
dem e disciplina. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/280 
Título do projeto: Sistema de treino de operadores de equipamentos de inspeção por Raio X 

Entidade beneficiária: Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

44 280,00 € (FSI) 
59 040,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a elaboração e implementação de uma plataforma de simulação que permita o desenvolvimento de novas estraté-
gias de aprendizagem pessoal, a partilha de informação e a interação entre diferentes forças, serviços e organismos de seguran-
ça nacionais e da CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O projeto tem por objetivo criar uma rede inter- e pluri-
ativa integrando as instituições nacionais e da CPLP com funções de segurança, capacitando os respetivos recursos humanos 
nas áreas da prevenção, investigação e combate às atividades do tráfico de estupefacientes, de armas e de seres humanos. As 
atividades formativas têm como primeiros destinatários os quadros das polícias nacionais e dos PALOP. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/282 
Título do projeto: SimoPol – Aprendizagem através de plataforma de formação por simulação 

Entidade beneficiária: Polícia de Segurança Pública 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

51 842,25 € (FSI) 
69 123,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto compõe-se de um conjunto de atividades de formação, nomeadamente, curso MMA&T, workshop FIEP – Movimento 
Transfronteiriço de Resíduos workshop Uso da Força e a realização de uma Conferência Internacional sob o lema Modelos 
Integrados de Intervenção Policial As ações de formação dirigem-se, conforme a temática, a elementos pertencentes às Law 
Enforcement Agencies, nacionais e internacionais, de todos os níveis operacionais e de decisão. Estas atividades visam criar 
redes, divulgar as melhores práticas e permitir a troca de informações entre as diversas estruturas e organismos nacionais, euro-
peus e internacionais, o que representa uma execução de novas atividades a desenvolver pela GNR, pelo que apresenta compo-
nentes inovadoras face à sua atividade normal. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/010 
Título do projeto: Programa de formação e treino 

Entidade beneficiária: Guarda Nacional Republicana 
Área de implementação: Todo o território nacional e mar territorial 
Período de execução –  
Investimento: 

76 729,50 € (FSI) 
102 306,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto consiste na aquisição de novos meios de investigação criminal, materiais e tecnológicos, e no reforço e renovação dos 
equipamentos atualmente existentes, prosseguindo os seguintes objetivos: (1) consolidar a qualidade da ação policial no âmbito 
da atividade de investigação criminal; (2) aumentar a capacidade de desenvolver ações de prevenção, de deteção e de investiga-
ção de crimes económicos e financeiros, de tráfico de droga e de criminalidade organizada; (3) rentabilizar a vertente da fiscali-
zação no âmbito da circulação de mercadorias, enquanto fonte de informação com relevância criminal; (4) capacitar tecnicamen-
te a Unidade de Ação Fiscal ao nível da integração, análise e cruzamento de informação. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/088 
Título do projeto: Programa de aquisição e implementação de meios tecnológicos 

Entidade beneficiária: Guarda Nacional Republicana 
Área de implementação: Todo o território nacional e mar territorial 
Período de execução –  
Investimento: 

286 083,20 € (FSI) 
381 444,27 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa assegurar à GNR o incremento da cooperação bi- e multilateral, do intercâmbio de informação entre as diversas 
estruturas nacionais, europeias e internacionais, reforçando a formação e a capacitação dos profissionais e o estabelecimento 
de redes, permitindo o aprofundamento da confiança, do entendimento e aprendizagem mútuos, o incremento do intercâmbio e a 
divulgação de conhecimento e experiências, nomeadamente de boas práticas e de abordagens inovadoras. A cooperação com 
os PALOP e com os países da orla mediterrânica merecerá uma atenção particular. O projeto contempla a realização de seminá-
rio, conferências, workshops e ações específicas de formação, como vetores essenciais na capacitação e dinamização para a 
interoperabilidade, partilha de informação e conhecimentos, tendo como público-alvo os elementos das forças e serviços de se-
gurança nacionais e internacionais. As formações ministradas foram de âmbito nacional, em que o grupo-alvo foram os militares 
da GNR (visando a sua especialização em áreas fulcrais, tais como a criminalidade tributárias, as ciências forenses, a cibersegu-
rança/cibercriminalidade e a investigação criminal), e de âmbito internacional, com ações de formação e de especialização no 
quadro da CPLP. Até dezembro de 2018 foram realizadas sete ações de formação e oito reuniões/seminários/workshops, totali-
zando 309 formandos. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FSI/143 
Título do projeto: Programa de formação e treino – Fase II  

Entidade beneficiária: Guarda Nacional Republicana 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

442 332,00 € (FSI) 
589 776,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem por objeto a prevenção e o combate ao crime, centrando-se na disponibilização de meios materiais e tecnológicos 
ao serviço do SICPSP - Sistema e Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública, habilitando a PSP a enfrentar desafi-
os e ameaças, numa realidade cada vez mais complexa, como é o caso da criminalidade itinerante de cariz organizado. A sofisti-
cação que apresentam alguns destes grupos criminais organizados, seja em meios materiais, organizacionais e tecnológicos, só 
pode ser superada dispondo de meios materiais e tecnológicos similares, habilitando a PSP a enfrentar e investigar esse tipo de 
criminalidade. Nesta medida, o projeto envolve a atividade do SICPSP, equipando as viaturas afetas à investigação criminal com 

equipamento técnico mais moderno e eficaz. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/071 

Título do projeto: National Criminal Prevention and Investigation 

(DIC1) 

Entidade beneficiária: Polícia de Segurança Pública 

Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

955 027,44 € (FSI) 
1 273 369,92 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa intensificar a cooperação policial aprofundando as capacidades de partilha e análise de informação policial, refor-
çando o desenvolvimento dos serviços de backoffice e aumentando a interoperacionalidade do sistema. Com essa finalidade, 
pretende-se reforçar a ligação com os dispositivos de segurança privada e com a sociedade civil, perspetivando a criação de 
uma base de dados, que permite ampliar o nível de prevenção do crime e agilizar o tempo de resposta a atos criminosas nas 
ações preparadas a nível de comando e direção. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/111 
Título do projeto: SIGESP+  

Entidade beneficiária: Polícia de Segurança Pública 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

205 799,77 € (FSI) 
274 399,69 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto prevê melhorar as competências técnicas e operacionais da PSP, para uma maior eficácia no desempenho das suas 
competências, com particular incidência na prevenção, combate e investigação de crimes. Os objetivos pretendidos são: (1)  
criação de novas competências técnicas e operacionais para a PSP, enquanto polícia de natureza integral e concomitantemente 
uma maior eficácia no combate ao crime; (2) maior eficácia no combate ao crime transnacional contra a propriedade; (3) redução 
do empenhamento humano para a produção de prova criminal; (4) maior celeridade na identificação de suspeitos, particularmen-
te na área da criminalidade transnacional; (5) maior capacidade de coordenação das investigações criminais; e (6) melhor qual i-
dade na produção de prova nos julgamentos judiciais. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/308 
Título do projeto: Apoio operacional e forense à investigação criminal 

Entidade beneficiária: Polícia de Segurança Pública 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

883 500,00 € (FSI) 
1 178 000,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa desenvolver e promover ações de formação para aprofundar as competências teóricas, técnicas e operacionais, 
assim como intensificar o intercâmbio de informações policiais dos efetivos afetos às áreas da prevenção e combate: (1) ao ter-
rorismo; (2) ao tráfico de estupefacientes; (3) ao tráfico de armas; e (4) ao crime organizado. Para estas atividades formativas, 
pretende-se criar um espaço dedicado à formação de treino em ambiente de simulação/realidade virtual, que permita desenvol-
ver capacidades específicas para assegurar a partilha de conhecimentos com organizações policiais no espaço Europeu, nas 
áreas acima identificadas. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/307 

Título do projeto: Formação técnica e profissional – Centro de Simulação e Realidade

 Virtual da PSP  

Entidade beneficiária: Polícia de Segurança Pública 

Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

497 025,00 € (FSI) 
662 700,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto tem por objetivo a aquisição de uma solução informática - iEye – que, ao trabalhar detalhadamente imagem e vídeo, 
permite, ao mesmo tempo, o armazenamento, processamento e análise de grandes volumes de dados e informações, recorren-
do automaticamente a ambos os suportes, isto é, de imagem e de vídeo. O projeto potencia a aceleração do processo de com-
paração e reconhecimento de pessoas, objetos e locais através da sua correlação com outros repositórios que contenham ima-
gens de locais de crimes, dos seus autores ou vítimas, bem como de pessoas desaparecidas. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/108 
Título do projeto: iEye  

Entidade beneficiária: Polícia Judiciária 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

319 185,00 € (FSI) 
425 580,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a aquisição e operacionalização de um novo sistema tecnológico, para aumentar a capacidade de recolha, trata-
mento e análise de informação financeira, reportada, nos termos legais, por entidades a isso obrigadas. Pretende-se, com esta 
nova ferramenta tecnológica, melhorar a eficácia da prevenção e do combate a fenómenos criminais, detetando riscos, ameaças 
e práticas criminosas, nomeadamente nas áreas financeira, corrupção, branqueamento de capitais e financiamento do terroris-
mo. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/115 
Título do projeto: SIFPJ – Sistema de Informação Financeira da Polícia Judiciária 

Entidade beneficiária: Polícia Judiciária 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

200 000,00 € (FSI) 
266 666,67 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a aquisição de equipamento e software informáticos com o objetivo de promover e reforçar a prevenção e o com-
bate à criminalidade grave e organizada e à proteção dos sistemas de informação da Policia Judiciária, melhorando o desempe-
nho da sua missão, nomeadamente contra as redes criminosas e terroristas e de cibercrime, apetrechadas com sofisticados mei-
os tecnológicos. 

O projeto é constituído por seis componentes: CyberINTELL; Componente IT; Cryptanalise; Digital Investigation; Redes Anonimi-
zadas; e Moeda virtual  

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/117 
Título do projeto: Apetrechamento tecnológico  

Entidade beneficiária: Polícia Judiciária 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

798 747,55 € (FSI) 
1 064 996,73 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dotar a Polícia Judiciária de uma solução tecnológica capaz de proceder à pesquisa e potenciar a análise de gran-
des volumes de informação, relevando a capacidade de identificação de novas tendências em matéria de criminalidade organiza-
da, terrorismo e cibercriminalidade, contribuindo para uma melhor capacitação na investigação criminal em curso, assim como na 
planificação de programas de prevenção e sensibilização. Neste contexto, a disponibilidade de novos e mais avançados meios 
tecnológicos aumentará a capacidade e a eficácia das medidas orientadas para a prevenção e a redução da criminalidade, mini-
mizando os riscos associados e contribuindo para o aumento do sentimento de segurança na população. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/090 
Título do projeto: Projeto WebINTELL 

Entidade beneficiária: Polícia Judiciária 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

872 809,54 € (FSI) 
1 163 746,05 € (Investimento total elegível aprovado) 



Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 para a área dos Assuntos Internos 

240 

Descrição do projeto e objetivos  
Este projeto visa dotar as unidades de vigilância da Polícia Judiciária, em todo o território nacional, com os equipamentos mais 
modernos no mercado, apetrechados com tecnologia de elevada sofisticação, destinados a ações de vigilância eletrónicas. Pers-
petiva-se um significativo incremento de novos sistemas de partilha de informação, traduzido num aumento da capacidade de 
resposta em ações preventivas e de combate à criminalidade grave e organizada. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FSI/269 
Título do projeto: Projeto Vigilâncias e Seguimentos de Alvos Móveis  

Entidade beneficiária: Polícia Judiciária 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

317 145,32 € (FSI) 
422 860,43 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dotar a Polícia Judiciária com um sistema de recolha e tratamento de informação, bem como de produção de pro-
va pericial, em matéria de crime de tráfico de estupefacientes, nomeadamente de cocaína. Implementar uma análise sistemática, 
complementar às de rotina, dos perfis químicos de todos os casos de cocaína a nível nacional, ou seja de todo material que che-
ga ao Laboratório de Polícia Científica (Lisboa e Porto) da Polícia Judiciária, e o seu tratamento estatístico - profiling - permite 
uma visão global das relações entre as mesmas, isto é, um mapeamento das redes de tráfico e eventual determinação de ori-
gem. O profiling constitui uma ferramenta poderosa quer em termos probatórios, mas também, em termos de intelligence para a 
investigação criminal no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes. A harmonização do método com outros laboratórios 
congéneres a nível europeu poderá permitir comparações transnacionais, incrementando necessariamente a cooperação policial 
internacional. 

 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FSI/266 
Título do projeto: Projeto Profiling Cocaína 

Entidade beneficiária: Polícia Judiciária 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

160 287,75 € (FSI) 
213 717,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dotar o LPC – Laboratório da Polícia Científica, integrado na estrutura orgânica da Polícia Judiciária, com novas e 
inovadoras ferramentas tecnológicas, que permitirão o desenvolvimento, implementação e otimização do desempenho do LPC 
nos domínios intrinsecamente ligados às técnicas e metodologias matemáticas, estatísticas e computacionais. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/311 
Título do projeto: Identificação biométrica e análise de áudio  

Entidade beneficiária: Polícia Judiciária 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

410 176,93 € (FSI) 
546 902,57 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto de cooperação entre as forças policiais de Portugal e Brasil responsáveis pelo combate ao tráfico internacional de estu-
pefacientes, com especial enforque na cocaína, tem como objetivo assegurar um maior entrosamento e consolidação da rede de 
contatos entre as duas forças congéneres: a Policia Judiciária de Portugal, incidindo com particular atenção nos funcionários 
afetos à UNCTE – Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, e a Polícia Federal do Brasil. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/286 
Título do projeto: Projeto CARAVELA – Cooperação Portugal–Brasil no domínio do 
combate ao tráfico de estupefacientes 

Entidade beneficiária: Polícia Judiciária 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

98 157,56 € (FSI) 
130 876,75 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa o desenvolvimento das capacidades e competências dos intervenientes na investigação, prevenção e combate à 
corrupção e demais criminalidade económico-financeira, de forma a responder às novas ameaças, garantindo, assim, a seguran-
ça dos cidadãos e do espaço na UE. Para tal, realizam-se um conjunto de ações de formação e de técnicas de aprendizagem de 
nível elevado, de modo a capacitar os magistrados do Ministério Público e outros intervenientes relacionados com o crime econó-
mico-financeiro. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/040 
Título do projeto: Criminalidade económico-financeira e corrupção 

Entidade beneficiária: Procuradoria-Geral da República 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

159 750,00 € (FSI) 
213 000,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dotar o LPC – Laboratório da Polícia Científica, integrado na estrutura orgânica da Polícia Judiciária, com os equi-
pamentos específicos para a recolha de vestígios de ADN, que permitem a criação de um workflow de trabalho para utilização de 
novos método em cenários de investigação, permitindo responder com maior celeridade e eficácia na identificação e localização, 
quer de vítimas, quer de suspeitos, em cenários de criminalidade violenta e organizada. Com este projeto, a Polícia Judiciária 
aumentará a sua capacidade de resposta ao mais alto nível, podendo participar em ações internacionais.   

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/314 
Título do projeto: DVI – Tipagem de perfis integrada em equipa multidisciplinar de 
identificação humana 

Entidade beneficiária: Polícia Judiciária 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

387 646,49 € (FSI) 
516 861,99 € (Investimento total elegível aprovado) 



Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 para a área dos Assuntos Internos 

246 

Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a expansão das funcionalidades e das ferramentas da PIIC – Plataforma para o Intercâmbio da Informação Crimi-
nal, com o objetivo de: (1) melhorar a coordenação e da cooperação policial nacional e internacional; (2) reduzir o tempo de pes-
quisa e resposta; (3) aumentar os níveis de eficiência e do rigor da informação; (4) alargar o âmbito de utilização e acesso a ou-
tras fontes de informação; (5) habilitar e especializar os principais intervenientes da PIIC (técnicos, administradores, analistas, 
auditores, utilizadores finais, formadores, etc.); (6) trabalhar em conjunto com outras plataformas – SIS II, EUROSUR, EURO-
DAC, entre outros – e bases de dados complementares de avaliação do valor adicional conferido pela utilização da PIIC. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/370 
Título do projeto: Expansão Modular da PIIC – PIIC-MX 

Entidade beneficiária: Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

601 842,00 € (FSI) 
802 456,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a criação e implementação de uma plataforma informática, com vista ao intercâmbio de dados no âmbito da inves-
tigação criminal em vários cenários da atividade criminal. A plataforma informática permitirá o tratamento e a partilha da informa-
ção, recolhida nas investigações da polícia criminal, entre as várias forças policiais nacionais e internacionais, sobretudo no qua-
dro da União Europeia. O projeto enquadra-se na política da UE, que visa contribuir para assegurar maiores níveis de segurança 
no interior das suas fronteiras. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/089 
Título do projeto: SIC-MP  

Entidade beneficiária: Procuradoria-Geral da República  
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

749 574,00 € (FSI) 
999 432,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Com o objetivo de elevar os níveis de 
preparação para fazer face às amea-
ças e riscos, bem como aumentar a 
capacidade de antecipar os impactos 
de crises e atos criminosos, o FSI 
apoiou  cuja intervenção 
privilegia os seguintes domínios: 

Proteção de infraestruturas críticas; 

Intercâmbio de informações; 

Formação e capacitação dos profis-
sionais e dos serviços; 

Apoio de testemunhas e de vítimas 
de crimes; 

Infraestruturas para a prevenção de 
riscos e de ameaças; 

Alerta rápido e crises. 
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Descrição do projeto e objetivos  
Até ao presente, a CPVC – Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes não dispunha de qualquer sistema de informação de 
suporte à sua atividade. O projeto visa a criação de uma plataforma tecnológica de suporte à atividade da CPVC. Esta plataforma 
permitirá a desmaterialização de todos os procedimentos respeitantes a cada processo referente a uma vítima, desde a informa-
ção inicial, até ao seu fecho e arquivamento, gerindo melhor os recursos humanos e materiais, acelerando os procedimentos e 
reduzindo as pendências e evitando a duplicação de processos. O objetivo da CPVC é capacitar a instituição para dar uma res-
posta mais rápida a solicitações indemnizatórias às vítimas de crime em tempo útil, aumentando o seu nível de proteção, permi-
tindo também, que iniciem um novo projeto de vida. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/313 
Título do projeto: SIAVC – Sistema de Informação de Apoio às Vítimas de Crimes 

Entidade beneficiária: Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes  
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

120 386,25 € (FSI) 
160 515,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto pretende dotar a rede de instalações prisionais com os meios e instrumentos que possam melhorar os mecanismos de 
prevenção necessários, para responder com maior eficácia a situações de radicalização ou ameaças, inclusive de extremismo 
violento e militante. O projeto inclui um programa com cursos de formação em áreas temáticas específicas, direcionado para 
todos os profissionais da DSRSP, com vista a dotá-los dos conhecimentos e técnicas que assegurem uma resposta eficaz e ade-
quada a cada situação. Para a gestão do acompanhamento preventivo e da prontidão e eficácia na resposta será elaborado e 
implementado o projeto-piloto Sistema Integrado de Gestão direcionado para os casos considerados de risco de radicalização. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/366 
Título do projeto: Prevenção e combate de fenómenos de radicalização 

Entidade beneficiária: Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

109 350,00 € (FSI) 
145 800,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto permitiu criar uma unidade OSINT no Centro de Informações da GNR tornan-

do possível, de uma forma automatizada, aceder a um manancial de dados, notícias e 

informações de forma sistemática e sistematizada. Com a criação do Centro implemen-

tou-se uma estrutura funcional dedicada à área das informações que se assegura a pro-

dução de: (1) anexos de informações às diretivas operacionais do Comando Operacional, para apoio à decisão; (2) relatórios de  

notícia vertendo a componente alarmística, que permite sinalizar a ocorrência de incidentes, eventos ou outros, 

que, pela sua originalidade/emergência, repetição, match ou complementaridade, aconselhem a tratamento dife-

renciado e/ou aprofundado, em consciência operacional; (3) relatórios de informações orientados para a produção 

de informações transversais ao dispositivo da GNR, com recurso a uma ferramenta que permite otimizar recursos 

em linha com o aumento exponencial de dados e notícias em fontes abertas. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/109 
Título do projeto: Centro OSINT da Guarda 

Entidade beneficiária: Guarda Nacional Republicana 
Área de implementação: Todo o território nacional e mar territorial 
Período de execução –  
Investimento: 

240 276,42 € (FSI) 
320 368,56 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
Implementação de um Banco de Provas, com capacidade de certificação da qualidade e segurança de armas de fogo e seus 
componentes e munições, permitindo o seu rastreio, potenciado a capacidade da entidade policial na prevenção da criminalida-
de, melhorando a prevenção e a resposta de práticas criminosas, com recurso a arma fogo, através de uma rede de partilha de 
informação com outras entidades com competência na matéria, no espaço nacional e da União Europeia. Este Banco de Provas 
está alinhado com o Programa Nacional do Fundo para a Segurança Interna, nomeadamente nos objetivos definidos nas orienta-
ções estratégicas nacionais, assegurando que Portugal tenha uma efetiva contribuição no combate ao tráfico de armas, elevan-
do o nível de segurança no espaço da União Europeia. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FSI/264 
Título do projeto: Banco de Provas 

Entidade beneficiária: Polícia de Segurança Pública 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

816 463,00 € (FSI) 
1 088 617,33 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
Dotar o DAE – Departamento de Armas e Explosivos com equipamentos e novas tecnologias que preencham as condições téc-

nicas e de segurança, necessárias ao cabal desempenho de funções e tarefas em termos de identificação, caraterização, corre-

lação e rastreabilidade dos componentes dos percursores de explosivos. Com estes mei-

os materiais e tecnológicos, o pessoal afeto ao DAE, bem como outro pessoal com fun-

ções de prevenção e/ou investigação e combate à criminalidade associada ao recurso de 

percursores de explosivos, estarão habilitados das competências técnicas e materiais 

necessárias para responder eficazmente à evolução da sofisticação dos crimes e dos mei-

os utilizados pelos seus autores, nomeadamente os diversos tipos de substâncias passí-

veis de serem utilizadas como percursores de explosivos. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FSI/267 

Título do projeto: Rastreabilidade dos componentes percursores de

 explosivos 

Entidade beneficiária: Polícia de Segurança Pública 

Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

29 841,75 € (FSI) 
39 789,00 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa, no espaço de três anos, dotar o CSP – Corpo de Segurança Pessoal, de meios de transporte, material de prote-
ção pessoal e equipamentos técnicos, que permitam melhorar os procedimentos táticos e operacionais na segurança prestada 
às testemunhas. No que concerne os objetivos de formação e capacitação operacional, serão constituídas equipas de monitori-
zação e vigilância para situações de acompanhamento vigilância e avaliação de risco associado às testemunhas. Serão, ainda, 
realizadas ações de formação conjuntas com equipas destacadas (a nível nacional) e com outras forças congéneres, no âmbito 
da UE. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FSI/273 
Título do projeto: Proteção policial a testemunhas 

Entidade beneficiária: Polícia de Segurança Pública 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

161 585,36 € (FSI) 
215 447,15 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
A digitalização dos processos físicos pretende transformar a informação em papel para digital e pesquisável em sistema central 
de informação, através da digitalização das LDD, da informação das armas destruídas e dos processos na área dos explosivos. 
Pretende-se, ainda, a captura de metadados, a junção da informação no RIDAP – Repositório de Informação Digital sobre Armas 
e Proprietários e a sua disponibilização à PSP e outras forças e serviços de segurança. A criação de um Centro de Testes de 
armas e explosivos permitirá a realização de testes e exames funcionais a armas, explosivos e fogos-de-artifícios, aferindo da 
respetiva conformidade com normas comunitárias. Portugal, através da PSP, poderá assim colocar-se na vanguarda das melho-
res práticas comunitárias. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2018/FSI/388 
Título do projeto: Digitalização de processos e campo de testes de pirotecnia  

Entidade beneficiária: Polícia de Segurança Pública 
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

169 680,00 € (FSI) 
226 240,00 € (Investimento total elegível aprovado) 



Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 para a área dos Assuntos Internos 

257 

Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a aquisição de ferramentas tecnológicas (hardware, software e software aplicacional) visando dotar o Centro de 
Comando e Controlo (C2) de uma maior capacidade e agilidade nas respostas a situações de alerta, nomeadamente, quando se 
está sujeito a ciberameaças, ou mesmo a ataques de cibercrimes, cibersegurança e de ciberterrorismo. O tipo de equipamentos 
a adquirir permitirá uma maior eficácia na recolha, tratamento e análise de malware, que podem ter como alvos infraestruturas 
críticas de segurança nacional. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/093 

Título do projeto: CyberThreat Response 

Entidade beneficiária: Polícia Judiciária  

Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

785 000,00 € (FSI) 
1 046 666,67 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa dotar o Laboratório da Polícia Científica, afeto à Polícia Judiciária, com um sistema (aquisição de equipamentos 
hardware e software de tratamento de espectros e respetiva base de dados forense) de recolha e tratamento de informação, as-
sim como de produção de prova pericial em matéria de explosivos, nomeadamente: (1) melhorar a resposta pericial em termos 
qualitativos e quantitativos; (2) aumentar a eficácia e eficiência da atividade operacional; (3) proporcionar a obtenção de maiores 
índices de informação útil para efeitos operacionais; (4) produzir um maior número de informação de partilha em articulação entre 
os vários órgãos de polícia criminal nacional e transnacional. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FSI/268 
Título do projeto: Projeto Explosivos 

Entidade beneficiária: Polícia Judiciária  
Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

578 121,59 € (FSI) 
770 828,78 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  
O projeto visa a criação de um centro de recuperação de desastres. Pretende-se para este centro a aquisição de equipamento 
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação e de serviços especializados, com o intuito de construir um plano de continui-
dade e de sustentabilidade do respetivo centro. Este centro permitirá, em caso de catástrofe, recuperar em pouco tempos todos 
os sistemas de informação do SEF. O grande objetivo do projeto é reforçar a capacidade de gestão de riscos do Estado Portu-
guês, bem como através deste desenvolver e melhorar os sistemas de articulação e troca de informação entre os serviços. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2017/FSI/135 

Título do projeto: Disaster Recovery / Centro de Recuperação de Desastres 

Entidade beneficiária: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras  

Área de implementação: Todo o território nacional 
Período de execução –  
Investimento: 

86 243,04 € (FSI) 
114 990,72 € (Investimento total elegível aprovado) 
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Descrição do projeto e objetivos  

O projeto tem por objetivo incrementar a interoperabilidade de sis-

temas no âmbito do MAI, nomeadamente, a gestão e racionaliza-

ção de recursos, a criação de estatísticas harmonizadas e a obten-

ção de informação estruturada para a prevenção e combate à cri-

minalidade. Os principais objetivos do projeto são enquadráveis 

nas seguintes funcionalidades: (1) informação sistematizada de 

ocorrências e meios operacionais; (2) utilização de inteligência 

para análise das ocorrências; e (3) comando e controlo. 

Identificação do projeto:  
Referência: PT/2016/FSI/121 
Título do projeto: GeoMAI – Alargamento-Comando e Controlo / 
Análise estatística / Inteligência e Previsão 

Entidade beneficiária: Secretaria-Geral do Ministério da Administração 
Interna 
Área de implementação: Todo o território nacional e mar territorial 
Período de execução –  
Investimento: 

784 000,01 € (FSI) 
1 045 333,35 € (Investimento total elegível aprovado) 
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O Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 para a área dos Assuntos Internos tem como objetivo apoiar 
os Estados-Membros na prossecução de uma política europeia que privilegia, por um lado, a imigração 
legal, a integração dos nacionais de países terceiros e o acolhimento de beneficiários de proteção inter-
nacional e que, por outro lado, aposta na prevenção e no combate à criminalidade transnacional grave e 
organizada e na gestão e controlo de fronteiras. Com este desiderato, foi disponibilizado para Portugal 
um montante total de 133,04 milhões de euros, distribuído por dois fundos: o FAMI com 75,86 milhões de 
euros e o FSI com 57,18 milhões de euros. 

Decorridos três anos desde o momento em que se mostrou legalmente possível a abertura de avisos ao 
Quadro Financeiro Plurianual dedicado aos Assuntos Internos, as autoridades de gestão nacionais con-
seguiram assegurar uma taxa global de compromisso bastante significativa, na ordem dos 77% da dota-
ção inicial. Este quantitativo percentual traduz bem o alinhamento das prioridades estratégicas dos Pro-
gramas Nacionais com as necessidades de investimento do Estado Português e dos seus parceiros, pú-
blicos e privados, que se constituem como atores chave na execução dos referidos fundos. 
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Aliás, nesta matéria importa sublinhar o princípio de parceria que orienta a execução dos Programas 
Nacionais. Foi, desde o primeiro momento, ponto assente que o sucesso dos Programas Nacionais de-
penderia de um forte compromisso de cooperação entre o Estado Português e a Sociedade Civil, maté-
ria cuja verificação material está sustentada na diversidade e no elevado número de projetos aprovados.  

Outra questão que releva desta publicação prende-se com o esforço desenvolvido pelas autoridades de 
gestão em assegurar os devidos pagamentos aos beneficiários dos fundos, no estrito respeito pelas nor-
mas nacionais e europeias. Foi assim possível assegurar, até ao momento, uma taxa de fundo pago na 
ordem dos 44%, se considerarmos o montante global de fundo aprovado em candidaturas.  

Pese embora o balanço francamente positivo que é possível desenvolver até ao momento, existem na-
turalmente constrangimentos que importa reconhecer e superar nos anos vindouros de modo a garantir 
que o Estado Português e os seus parceiros absorvem o montante de fundo alocado a Portugal. Apesar 
deste objetivo ser da maior relevância, é certo que não constitui um fim em si mesmo, mas antes um 
meio para fazer cumprir os objetivos das políticas públicas cofinanciadas pelo FAMI e pelo FSI. Trata-
se, sobretudo, de rentabilizar uma oportunidade ímpar de financiamento comunitário para dimensionar e 
qualificar os recursos, as infraestruturas e os sistemas nacionais ao serviço de um País e de uma Euro-
pa que se pretende mais coesa, mais justa e mais segura.  
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Siglas e Acrónimos

AT Autoridade Tributária 

ACM Alto Comissariado para as Migrações, I.P. 

CPR Conselho Português para os Refugiados 

CPVC Comissão de Proteção às Vítimas de Crime 

CVP Cruz Vermelha Portuguesa 

DGRSP Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

FAMI Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 

FSI Fundo de Segurança Interna 

GNR Guarda Nacional Republicana 

IGAI Inspeção-Geral da Administração Interna 

IGF Inspeção-Geral de Finanças 

IGFEJ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da 
Justiça  

JRS Serviço Jesuíta aos Refugiados 

NPT Nacionais de Países Terceiros 

OIM Organização Internacional para as Migra-
ções 

PGR Procuradoria-Geral da República 

PJ Polícia Judiciária 

PSP Polícia de Segurança Pública 

QFP Quadro Financeiro Plurianual 

SEF Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

SGMAI Secretaria-Geral do Ministério da Adminis-
tração Interna  

SGMJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 

SGMNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros  

SGPCM Secretaria-Geral da Presidência do Conse-
lho de Ministros 

UE União Europeia 
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