
Vitality & Engagement – Developing Communities (VE)  
ESTUDO DE CASO 4: Projeto 

Co-financiado pelo Fundo para o Asilo,  
Migrações e Integração da União Europeia 

 
 

PROJETO LAR  
 
 

“O PROJETO TEM COMO OBJETIVO DESCONSTRUIR 
OS PRECONCEITOS PARA COM AS PESSOAS E AS 
SUAS CULTURAS, COMBATER A DESINFORMAÇÃO E 
TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO” 
 
  

O projeto Lar é um projeto de base 
comunitária que integra migrantes e 
refugiados com a ajuda de toda a 
comunidade. O projeto é desenvolvido 
pela AIIR - Associação para a Integração 
de Migrantes e Refugiados numa 
pequena aldeia chamada Ima, na 
Guarda, tendo surgido para responder a 
alguns desafios atuais como: a situação 
migratória a nível mundial; o 
envelhecimento; e a diminuição 
populacional, associado ao abandono 
das terras rurais. 
O projeto visa a integração de famílias 
migrantes e a revitalização das 
comunidades rurais do interior de 
Portuga, que desde outubro de 2020 
acolheu duas famílias de imigrantes. 
Após a chegada, as famílias são 
acolhidas e apoiadas em todos os 
aspetos da inclusão, desde a 
aprendizagem do português até à 
integração dos adultos no trabalho 
agrícola.  
A habitação foi um grande desafio, por 
isso a associação fez parceria com 
organizações como a Habitat for 
Humanity para ajudar a revitalizar as 
casas locais. O projeto segue a 
abordagem do patrocínio comunitário, 
sendo de e para a comunidade.  

Todos os elementos da família são 
capacitados e apoiados para entrarem 
no mercado de trabalho. 
Após a chegada das famílias, um centro 
de migrantes foi inaugurado na aldeia 
como um primeiro passo para uma 
comunidade multicultural que acolhe e 
ajuda migrantes. 
 
 
 
 
 
 
A integração sociocultural das famílias 
permite que elas estejam mais próximas 
da comunidade e do campo. O projeto 
implementa diversas atividades para as 
famílias e para a comunidade 
trabalharem em conjunto, com um foco 
na interculturalidade e na 
intergeracionalidade. 
Como parte da regeneração ambiental, 
as famílias cultivam produtos de forma 
sustentável e vendem-nos nos mercados 
locais. Também são promovidas 
atividades de educação ambiental. 
O projeto está a trabalhar para integrar 
mais famílias e expandir-se para as 
aldeias vizinhas, como um modelo a ser 
replicado para a inclusão de migrantes e 
refugiados. 
 

“OFERECEMOS OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO E INTEGRAÇÃO 
SUSTENTÁVEIS QUE SÃO, AO 

MESMO TEMPO, SOLUÇÕES PARA O 
REPOVOAMENTO RURAL”  


