Casa F - Acolhimento para Refugiados - Centro para as Migrações do Fundão

Financiamento Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) (euros): Investimento Total: 1 577 689,86 €
A Casa F constitui-se enquanto projeto por excelência do recém-criado Centro para as Migrações do Fundão, com gestão

assegurada pela equipa técnica do Gabinete para a Inclusão e Diversidade Cultural (GID) para o acolhimento, integração
e autonomização dos grupos de refugiados acolhidos, assegurando necessidades básicas tais como o alojamento, a
alimentação adequada, o apoio de saúde, a educação e formação profissional, a aprendizagem da língua e cultura
portuguesas e a ajuda na integração laboral dos adultos. Assim, propomos o financiamento de ações que potenciem a
integração, nomeadamente o
acompanhamento técnico, o apoio jurídico, saúde (medicação, consultas de especialidade não abrangidas pelos SNS
ou urgentes), formação profissional, serviços de Tradução e Interpretação e, ponto fulcral, a remodelação e
equipamento do edifício
para proporcionar a maior dignidade neste acolhimento.
O que fazemos?

• Acolhimento
Alojamento, fornecimento de bens essenciais
Acompanhamento e encaminhamento para as respostas especializadas na área da saúde;
• Integração
Curso de Português Língua de Acolhimento – IEFP
Integração no mercado de trabalho, integração escolar e formação profissional
Apoio nos processos SEF
Apoio burocrático/ social
Atividades lúdicas, culturais e desportivas
• Autonomização
Elaboração de Planos de Vida
Formação em autonomia financeira e social
Apoio na procura e mudança de casa – Bolsa de Casas
Vistorias e acompanhamento semanal a todos os alojamentos para avaliar o processo de autonomização
Objetivos
• Responder aos pedidos de admissão de requerentes de proteção internacional, encaminhados pelo Alto Comissariado

para as Migrações, realizando o acompanhamento e apoio dos requerentes e refugiados.
• Oferecer condições de alojamento com dignidade e uma dieta alimentar equilibrada.
• Prestar apoio integrado e especializado na fase do acolhimento e integração na sociedade portuguesa, com especial
enfoque no acesso aos cuidados de saúde, educação, orientação para a formação profissional e para o emprego, com
promoção de programas específicos de aprendizagem da língua e cultura portuguesas.
• Prestar aconselhamento jurídico e social direto aos refugiados reinstalados em Portugal através de um acolhimento
com dignidade e uma integração plena na sociedade de acolhimento.

