Designação: Plataforma Integração e Multiculturalidade de Cascais

Breve Descrição: A plataforma foi criada para monitorizar e avaliar as medidas que constam do Plano
Municipal para a Integração de Imigrantes 2015-2017, discutir temas ligados à temática das migrações
no concelho e contribuir para uma melhor compreensão do fenómeno migratório ao nível local,
garantir a participação dos migrantes nas políticas locais a respeito das migrações, nas diferentes
vertentes, promover a articulação entre parceiros locais, incluindo a administração central e local,
instituições e empresas, potenciar iniciativas facilitadoras da boa execução do plano, nomeadamente
através da mobilização das pessoas singulares e coletivas que sejam fundamentais para a sua
concretização, contribuir para a divulgação do plano e da respetiva implementação, a nível local, seja
junto da opinião pública, seja dos profissionais das diferentes organizações que, de forma direta ou
indireta, desenvolvem competências em prol das migrações.

Entidades Parceiras: Cáritas Diocesana de Lisboa, Centro Paroquial do Estoril, Fundação O Século,
Ser+ Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à Sida, ACES de Cascais, Agrupamento de
Escolas de Alcabideche, Agrupamento de Escolas de Carcavelos, Agrupamento de Escolas de Cascais,
Agrupamento de Escolas Ibn Mucana, Associação 24 de Setembro, Associação Apoio Sem Limites
(ASLI), Associação de Beneficência Luso-Alemã (ABLA), Associação de Naturais e Amigos de Caió (GuinéBissau) (ANAC), Associação de Respostas Educativas e Social à Comunidade (ARESC), Associação dos
Filhos e Amigos da Ilha de Jeta, Casa do Brasil de Lisboa, Cascais Envolvente, Centro Cultural Moldavo,
CERCICA - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais, Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens de Cascais (CPCJC), Junta de Freguesia de Alcabideche, Junta de
Freguesia de Carcavelos e Parede, Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, Junta de Freguesia de São
Domingos de Rana, Nicolai Lalov (individual), Revelina Tigna (individual),Sandra Fernandes (individual),
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Tese – Associação para o Desenvolvimento

