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Es�ma-se que haja necessidade de um apoio público a rondar os 505 euros por
cada pessoa acolhida.
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Marinha Portuguesa

par�cipa em resgate de

imigrantes em Espanha

Crise no Mediterrâneo.

Recorde de migrantes em

Julho

Canal da Mancha e

Mediterrâneo: águas

diferentes, o mesmo

problema

Portugal vai receber 1.400

refugiados

A Misericórdia do Porto está disponível para receber 20
refugiados no âmbito da actual crise de migrantes no

Mediterrâneo.

Esta é a primeira iniciativa para acolhimento de migrantes em
Portugal, depois dos mais recentes tragédias que têm ocorrido
no Mediterrâneo.  

Em Julho, o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, admitiu

que Portugal poderá receber cerca de 1.400 refugiados. Nesse
sentido, o provedor da Misericórdia do Porto, António Tavares,

mostra total disponibilidade para acolher estas pessoas, mas
admite que o processo é complexo.

O número de 20 é apenas um número inicial, mas poderá aumentar em função dos

apoios públicos que possam vir a ser disponibilizados. Estima-se que haja necessidade
de um apoio público a rondar os 505 euros por cada pessoa acolhida.

"Teremos condições para receber 20 pessoas, um número que poderá crescer", diz à
Renascença António Tavares.

"Estamos a falar de habitação, actividade profissional e de apoio escolar, e de

aprendizagem da língua. Essas situações vão depender muito dos apoios dados aos
estados no âmbito da União Europeia. Por exemplo, para habitação não é fácil ter

espaços disponíveis para estas pessoas."

PARTILHAR

Misericórdia do Porto pronta para receber 20 refugiados do
Mediterrâneo
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Comentários (1)

» Observador, Centro, 21-08-2015 11:45 ^ topo

O Sr. Presidente da Misericórdia do Porto, de seu nome, António Tavares, ao dizer que a sua ins�tuição

está pronta para receber 20 refugiados ou talvez mais, revela boa intuição e parece olhar de forma

inteligente para os problemas, em matéria de alojamento e apoio aos necessitados que Portugal já tem,

ou seja, os seus cidadãos nacionais! é assim mesmo.....As consequências vem depois.
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