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Alto Comissariado para a Imigração vai ter 6 
milhões para 2008 e Programa Escolhas mais de 11 ME 

 O Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) vai dispor de 
um orçamento global para 2008 de 6,097 milhões de euros enquanto o Programa 
Escolhas terá mais de 11 milhões de euros, transferidos de três ministérios 
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O montante do orçamento global do ACIDI - tutelado pela Presidência do Conselho de Ministros - 

representa um aumento de 13 por cento em relação à estimativa de execução deste ano. 

De acordo com a informação complementar sobre o Orçamento de Estado para 2008 enviada pelo 

Governo à Assembleia da República, este valor global inclui o Orçamento de Funcionamento para o 

ano que vem (5,497 milhões de euros) e o montante relativo ao Programa de Investimentos e 

Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC), que é de 600 mil euros. 

Entre as actividades que o ACIDI pretende desenvolver no próximo ano, especifica o documento, 

conta-se a campanha de informação sobre a Nova Lei de Imigração (em vigor desde Agosto deste 

ano), a «implementação e divulgação do Plano para a Integração dos Imigrantes», o 

alargamento da rede dos Centros Locais de Apoio ao Imigrante e a criação de um gabinete no 

Porto para dar apoio à aquisição de nacionalidade. 

Também será dado um maior foco à «integração e combate à discriminação das 

comunidades ciganas», no seguimento das recomendações de um relatório da Comissão 

Europeia Contra o Racismo e a Intolerância (ECRI). 

Por outro lado, será dada «particular prioridade à 3ª fase do Programa Escolhas», que 

decorre até 2009 e tem como metas principais a promoção da inclusão social de crianças e jovens 

em contextos socio-económicos mais vulneráveis. 

Dos mais de 11 milhões de euros do orçamento do Escolhas para 2008, a maior fatia (7,583 

milhões de euros) é transferida por organismos tutelados pelo Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social: o Instituto de Segurança Social (5,75 milhões de euros), Programa 

Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social, POEFDS (1,5 milhões de euros) e do 

instituto do Emprego e Formação Profissional (333 mil euros). 

O segundo ministério que mais dinheiro transfere para o Programa Escolhas é o Ministério da 

Educação (2 milhões de euros), seguido do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (1,5 

milhões de euros). 

A estes valores ainda acrescem fundos comunitários destinados ao Programa Escolhas no âmbito 

do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN). 

Na 3º fase do Programa Escolhas serão financiados 121 projectos, que decorrem de Dezembro de 

2006 a Novembro de 2009. 
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Relacionados 

25 OUT 07   Ministério da Cultura aumenta apoio financeiro ao CCB 

25 OUT 07   Grande fatia do MAI vai para ordenados de guardas e polícias 

25 OUT 07   Despesas consultoria do Estado aumentaram 64% 

25 OUT 07   53 milhões de euros para obras em estabelecimentos 

prisionais 
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