
Projecto CVP: “F.I.R.M.E. - Facilitar a Integração dos Refugiados e Migrantes em 

Emprego” - PT/2017/FAMI/241 

Financiamento: FAMI - Fundo Asilo, Migração e Integração  

Comparticipação: 139.214,62€ (taxa de co-financiamento de 75%)  

Duração: 1 ano com início em 1/07/2017 e conclusão em 30/06/2018  

 
 

 
 
No âmbito do Aviso de Abertura n.º 31/FAMI/2017, com a dotação de Fundo de 
1.500.000,00€, foram submetidas 9 candidaturas, tendo todas parecer favorável. O FAMI 
(Fundo Asilo, Migração e Integração) tem por objectivo geral contribuir para a gestão eficiente 
dos fluxos migratórios e para a execução, reforço e desenvolvimento da política comum em 
matéria de asilo, da protecção subsidiária e da protecção temporária e da política comum em 
matéria de migração, no pleno respeito dos direitos e princípios consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
 
Um dos projectos aprovados, no dia 26 de Julho de 2017, foi apresentado pela Cruz Vermelha 
Portuguesa, o F.I.R.M.E. - Facilitar a Integração dos Refugiados e Migrantes em Emprego - 
PT/2017/FAMI/241, tem como objectivo contribuir para a melhoria das estratégias e respostas 
do processo de integração de migrantes e/ou refugiados através da aproximação entre estes e 
o mercado de trabalho. Pretende Facilitar a Integração dos Refugiados e Migrantes em 
Emprego (F.I.R.M.E.), com o recurso a estratégias de sensibilização de potenciais 
empregadores e a divulgação das capacidades, competências e características dos Refugiados 
e Migrantes. 
 
O “F.I.R.M.E.” está construído em 5 componentes, que asseguram a execução das actividades 
que permitirão a concretização dos objectivos específicos que identificámos neste projecto.  
Este projecto integra-se na Estratégia 2020 da Cruz Vermelha “Salvar vidas, mudar 
mentalidades”, que promove a inclusão social e uma cultura de não-violência e de paz, através 
da utilização da diplomacia humanitária para prevenir e reduzir vulnerabilidades, contribuindo 
para a defesa da vida e da dignidade humanas. A facilitação dos processos de integração das 
comunidades migrantes e de refugiados é essencial para a promoção da integração multinível 
dos NPTs em Portugal.  
 
 
O projecto tem a duração de 1 ano, com início em 1 de Julho de 2017 e conclusão a 30 de 
Junho de 2018. 
O valor do investimento total elegível aprovado é de 185.619,50€, a que corresponde uma 
comparticipação de 139.214,62€ (taxa de cofinanciamento de 75%). 
 
 


