
Projecto CVP: “NEAR – Novo Espaço de Acolhimento a Refugiados” - PT/2019/FAMI/466 

Financiamento: FAMI - Fundo Asilo, Migração e Integração  

Comparticipação: 695 323,48€ (taxa de co-financiamento de 75%)  

Duração: 3 anos com início previsto em 1/10/2019 e conclusão em 31/12/2022 

 

 
 

No âmbito do Aviso de Abertura n.º 70/FAMI/2019, com a dotação de Fundo de 
3.873.799,00€, a CVP submeteu 1 candidatura tendo obtido parecer favorável. O FAMI (Fundo 
Asilo, Migração e Integração) tem por objectivo geral contribuir para a gestão eficiente dos 
fluxos migratórios e para a execução, reforço e desenvolvimento da política comum em 
matéria de asilo, da protecção subsidiária e da protecção temporária e da política comum em 
matéria de migração, no pleno respeito dos direitos e princípios consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
 
O projecto NEAR – Novo Espaço de Acolhimento a Refugiados - PT/2019/FAMI/466 foi 
aprovado no dia 15 de Novembro de 2019 e será desenvolvido pela Delegação de Vila Viçosa. 
A CVP pretende aumentar a capacidade de resposta do sistema de acolhimento, integrando as 
melhores práticas identificadas para este domínio de intervenção e numa perspectiva de 
adaptação local. O projecto estrutura-se em 3 momentos diferentes: Requalificação do 
edifício, Recepção/acolhimento e Capacitação. 
 
O Projecto irá potenciar a capacidade de resposta e a melhoria da sua eficácia, num domínio 
de intervenção em que a CVP já trabalha, e não se esgota no período de tempo em que 
decorre o financiamento passando a ser uma resposta permanente da CVP, inserida no seu 
planeamento de actividades anuais. O trabalho que este projecto pretende desenvolver irá 
permitir à CVP ficar dotada de maior e regular capacidade de acolhimento e recursos que 
poderão garantir um melhor processo de integração e a continuidade do projecto após o 
período de financiamento. 
 
Num país em mutação, a diferentes níveis sociais e financeiros, o papel das entidades com 
responsabilidade social deve ser reforçado ajustado e adequado às novas realidades. É o 
momento para a audácia, para a (re)educação e construção de um trajecto de progresso 
sustentável e inclusivo.  
 
Propomo-nos com este projecto adaptar um edifício cedido pela Câmara Municipal de Vila 
Viçosa de forma a permitir em continuidade o acolhimento de 17 pessoas em simultâneo (7 
Mulheres e 10 Homens).  
 
O projecto tem a duração de 3 anos, com início previsto a 1 de Outubro de 2019 e conclusão a 
31 de Dezembro de 2022. 
O valor do investimento total elegível aprovado é de 927.097,97 €, a que corresponde uma 
comparticipação de 695.323,48€ (taxa de co-financiamento de 75%). 
 
 


