Projecto CVP: “Integrar em REDE” (Reforço, Educação, Disseminação e
Envolvimento) - PT/2018/FAMI/399
Financiamento: FAMI - Fundo Asilo, Migração e Integração
Comparticipação: 146.761,20€ (taxa de co-financiamento de 75%)
Duração: 2 anos com início em 1/1/2019 e conclusão em 31/12/2020

No âmbito do Aviso de Abertura n.º 48/FAMI/2018, com a dotação de Fundo de
1.918.350,00€, foram submetidas 17 candidaturas, das quais 3 tiveram parecer
favorável, tendo sido aprovado o montante total de 422.796,48€.
O FAMI - Fundo Asilo, Migração e Integração tem por objectivo geral contribuir
para a gestão eficiente dos fluxos migratórios e para a execução, reforço e
desenvolvimento da política comum em matéria de asilo, da protecção subsidiária
e da protecção temporária e da política comum em matéria de migração, no pleno
respeito dos direitos e princípios consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia.
Um dos 3 projectos aprovados, no dia 11 de Janeiro de 2019, foi apresentado pela
Cruz Vermelha Portuguesa, o “Integrar em REDE” (Reforço, Educação,
Disseminação e Envolvimento) - PT/2018/FAMI/399. Este projecto tem como
objectivo contribuir para a melhoria das estratégias e respostas do processo de
integração de migrantes e/ou refugiados, através do Reforço, Educação,
Disseminação e Envolvimento (R.E.D.E.), na promoção da integração dos NPT a
nível local.

Neste âmbito, serão produzidos e validados materiais sobre Migração e
Interculturalidade, sob a forma de um livro com um jogo associado para crianças
do ensino básico, com histórias que promovem o conhecimento de outras
nacionalidades, culturas e contextos históricos; e também um documentário para
adultos para desmistificar e criar imagens positivas sobre o fenómeno dos
movimentos migratórios. Será ainda desenvolvida uma acção de Responsabilidade
Social das Empresas, onde se irá trabalhar a sensibilização de potenciais
empregadores, convidando e fomentando práticas de responsabilidade social
associadas ao conhecimento sobre diferentes culturas. Pretende-se que
localmente as empresas e o comércio se sintam seguros e sensibilizados para a
contratação e integração de refugiados e migrantes e que ambos conheçam e
respeitem as suas diferenças.
O projecto terá a duração de 2 anos, com início em 1 de Janeiro de 2019 e
conclusão em 31 de Dezembro de 2020.
O valor do investimento total elegível aprovado é de 195.681,60€, a que
corresponde uma comparticipação de 146.761,20€ (taxa de co-financiamento de
75%).
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