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Nota de Abertura 

A situação que as comunidades ciganas hoje ainda vivem, nomeadamente em domínios 

como a educação, formação e trabalho, são bem reveladoras do “fosso” entre os direitos legalmente 

consagrados e as condições efetivas de exercício desses direitos. Importa não esquecer que é, desde 

logo, a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 13º (Princípio da igualdade), que 

estabelece que: 

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 

2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou 

isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação 

sexual. 

A nível europeu, as instituições da União Europeia tem vindo a salientar a necessidade de 

assegurar que as comunidades e pessoas ciganas (a maior minoria europeia) “sejam objeto de um 

tratamento equitativo no que diz respeito aos seus direitos fundamentais, tal como consagrados na 

Carta dos Direitos Fundamentais da EU” (FRA:8).1  

Apesar da elaboração e ratificação pelos diferentes países europeus de importantes 

instrumentos legais que visam a garantia do respeito pelos direitos humanos das minorias (por 

exemplo, a Diretiva do Conselho 2000/43/EC) tanto a nível europeu, como a nível nacional, é 

reconhecida a relativa inoperância de muitas disposições legais quando as situações de 

desfavorecimento social se interlaçam com a persistência de preconceitos e de estereótipos em 

relação a certas pessoas e comunidades.  

É, pois, com a tomada de consciência das limitações de dispositivos de carácter única e 

exclusivamente legal que, em 2011, uma Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité da Regiões recomenda um quadro 

europeu que permita o enquadramento de estratégias nacionais de integração dos ciganos até 2020. 

Em Portugal, a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 2013 – 2020 (ENICC) 

                                                           

1
 European Union Agency for Fundamental Rights, 2018, Segundo Inquérito sobre Minorias e Discriminação, na UE. Ciganos 

– Resultados Selecionados, Luxembourg, Publications Office of the European Union. Disponível em:  
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_pt.pdf. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_pt.pdf
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foi aprovada em 2013. Em 2017/2018, foi encetado um processo de revisão da ENICC e alargada a 

sua vigência até 2022 (Resolução do Conselho de Ministros 154/2018 de 29 de novembro) com a 

intenção de ajustar os seus objetivos e metas e, consequentemente, potenciar um maior impacto na 

melhoria das condições de vida das pessoas e comunidades ciganas. 

Os Planos Locais para a Integração das Comunidades Ciganas assumem-se como um dos 

instrumentos de concretização da ENICC, pretendendo-se, genericamente, promover a intervenção 

local e a participação democrática das comunidades ciganas; promover parcerias para desenhar e 

implementar estratégias de aproximação entre as comunidades ciganas e a sociedade maioritária. 

Em Matosinhos desde há muito que a intervenção social, a promoção da participação das 

populações e o estabelecimento de parcerias estratégicas ao desenvolvimento local se constituem 

como linhas de orientação ao funcionamento da autarquia. 

Tendo participado no Programa Rede Social desde a sua fase de projeto piloto, no início do 

século XXI, a Câmara de Matosinhos adotou, desde então, procedimentos de planeamento 

estratégico e participado que se consubstanciam na elaboração/revisão periódica do diagnóstico 

social do concelho e respetivo Plano de Desenvolvimento Social (PDS). 

A quando da última atualização do diagnóstico social do Concelho, as comunidades ciganas 

residentes no concelho foram ouvidas, participando na identificação dos problemas prioritários. Na 

elaboração do PDS 2016-2020 foram definidas finalidades que surgem agora como importantes para 

o próprio Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas (PLICC) que aqui se desenha. 

Assim, numa lógica de articulação com documentos já existentes as finalidades do PLICC devem 

corresponder às seguintes finalidade do PDS do Concelho: 

- Melhorar a atuação das organizações através de um sistema de formação contínua. 

- Aumentar os níveis de qualificação da população adulta. 

- Aumentar as competências de empregabilidade. 

- Promover o direito ao sucesso educativo. 

- Promover o acesso ao emprego. 

- Garantir o acesso aos cuidados de saúde. 

- Promover hábitos de vida saudáveis. 
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- Promover uma cidadania ativa respeitadora das diferenças e da dignidade de todos os seres 

humanos. 

Neste sentido, a Câmara Municipal de Matosinhos vê-se empenhada na elaboração e 

implementação do Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas, enquanto instrumento 

que contribui para a prossecução da visão do PDS: fazer de Matosinhos um concelho de referência, a 

nível nacional e internacional, em matéria de coesão social o que implicará o desenho de políticas 

que perspetivem a minimização de obstáculos que se colocam a pessoas e grupos de população no 

acesso a direitos humanos fundamentais; fomentem a participação ativa e o sentimento de pertença; 

concorram para uma governação integrada e melhorem, em geral, a qualidade de vida de cidadãos e 

cidadãs. 
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 1. O Diagnóstico Local 

 1.1. Introdução 

A diversidade cultural é, certamente, um dos grandes desafios que hoje se colocam às 

sociedades, em geral, e aos serviços públicos, em particular. Os fluxos migratórios que, a partir da 

década de 90 do século passado, tiveram Portugal como destino constituíram-se como um 

importante contributo para o incremento de uma pluralidade cultural, tanto pelo número de pessoas 

envolvidas, como pela diversificação das suas origens. 

Mas não é apenas a origem geográfica, ou a nacionalidade, que confere um caráter plural às 

sociedades. Com efeito, esse caráter remete para a (co)existência de uma multiplicidade de valores, 

conceções, modos de pensamento, modelos de comportamento, crenças e mitos. A presença de 

comunidades ciganas no seio da sociedade portuguesa gera, por si só, uma tal dimensão 

multicultural. 

Apesar da interação “entre diferentes” ser um pressuposto da vida em conjunto e de a 

diversidade cultural ser, em si, entendida como uma mais-valia tal diversidade pode ser também um 

fator gerador de tensões e de conflitos.  

A relação entre a sociedade portuguesa maioritária e as comunidades ciganas portuguesas 

ilustra bem as tensões que podem emergir. A noção do “outro”, do “diferente de nós” definido por 

atributos depreciativos está muito presente o discurso do senso comum sobre as comunidades 

ciganas.  

No Relatório do Comissário Europeu para os Direitos Humanos, efetuado na sequência da 

sua visita a Portugal, em maio de 2012, salienta-se a preocupação do Comissário em relação a este 

aspeto: “ he notes with concern that prejudices and stereotypes against the Roma seem to be 

widespread in the everyday behaviour of members of Portuguese society and in the media that often 

portray the Roma as abusing social benefits at the expense of other categories of the population”.  

Apesar das comunidades ciganas estarem radicadas em Portugal há mais de quinhentos 

anos, apenas a Constituição de 1822 reconhece a cidadania às pessoas ciganas nascidas em território 
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nacional e só as alterações introduzidas ao Código Penal em 1852 fazem com que ser cigano deixe de 

ser considerado crime. 

A exclusão das pessoas ciganas tem, pois, uma origem jurídico-legal e ao longo de cerca de 

quatro séculos a perseguição e condenação das pessoas ciganas, apenas por serem ciganas, 

empurra-as para a fuga e, consequente, para o nomadismo, para a exclusão e para processo de 

autoexclusão que ainda hoje se fazem sentir. 

Discriminação, exclusão e pobreza são, pois, processos que, nas comunidades ciganas surgem 

intensamente ligados – “ They [as pessoas ciganas] are confronted with particularly serious 

difficulties in the areas of housing, education and access to employment, resulting in the persistence 

of their social exclusion and poverty” (Relatório de Nils Muižnieks: 10).  

Consciente deste processo, a equipa da Câmara Municipal de Matosinhos, em colaboração 

com o CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social, elaborou o diagnóstico e construiu uma 

primeira proposta de plano de modo a envolver um conjunto alargado de atores com intervenção no 

concelho e presença na Rede Social. 

Tendo como ponto de partida o Diagnóstico Social do concelho e o Plano de 

Desenvolvimento Social 2016-2020, a metodologia de trabalho cruzou a recolha (da escassa) 

informação já existente em fontes disponíveis com o fomento da reflexão conjunta e participação de 

pessoas e entidades. 

Assim, foram já organizados três grupos de discussão com profissionais de diferentes áreas: 

diversos serviços do município; juntas de freguesia; segurança social; CPCJ; serviços de emprego; 

escolas; serviços de saúde; serviços municipais de habitação.  

Por outro lado, fomentou-se a participação das próprias comunidades ciganas através da 

realização de três grupos de discussão: um apenas com mulheres; um grupo misto; um grupo com 

crianças e jovens. Estes grupos tiveram, em primeiro lugar, um carácter informativo – relembrar a 

existência da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas; anunciar a intenção da 

Câmara Municipal de elaborar um plano local, também específico, para as comunidades ciganas e 

discutir a sua pertinência. Nesta sequência os grupos de discussão visaram, ainda, ter o olhar das 

comunidades sobre a existência e o tipo de problemas que enfrentam no seu dia-a-dia e, 

concretamente, no seu relacionamento com a sociedade maioritária. 
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Tendo em conta a ausência de informação de natureza quantitativa sobre as pessoas ciganas, 

decidiu-se, ainda, aplicar um questionário, com recurso a entrevista presencial, junto de um número 

de famílias, estimadas em cerca de 10% das famílias residentes. 

Foi discutida a possibilidade de as entrevistas serem realizadas por pessoas ciganas, mas 

dado o tempo de execução do trabalho, as opções metodológicas foram as seguintes: 

- Entrevistas aplicadas de modo aleatório a partir de um sistema de bola de neve. 

- Entrevistas a serem realizadas por técnicas da ADEIMA (Associação de Desenvolvimento 

Integrado de Matosinhos) (assistentes sociais e psicólogas) em territórios que não conhecem. 

- Entrevista aplicada a um elemento da família que se presta a representá-la. 

- Procurar equilíbrio entre mulheres e homens sem forçar nenhum elemento para a resposta. 

- Entrevista a ser realizada em lugar neutro onde a pessoa entrevistada se possa sentir à 

vontade. 

- Explicar bem os objetivos da entrevista e informar sobre a preparação do Plano Municipal 

para a Integração das Comunidades Ciganas. 

Para a realização deste trabalho contactou-se a grande maioria das famílias ciganas 

residentes no concelho. A maior parte recusou responder; foi possível obter a colaboração de 49 

pessoas. Para a equipa, a informação recolhida não pretende ser representativa do universo das 

famílias e pessoas ciganas do concelho,2 até porque se reconhece a sua grande diversidade no 

entanto, os dados são reveladores de tendência já que foi possível estabelecer algum termo de 

comparação com um trabalho desenvolvido no início dos anos 90 do século passado. 

O processo que resulta neste documento síntese é, para a equipa, um processo ainda em 

construção. Antes de o Plano para a Integração das Comunidades Ciganas ser aprovado em Plenário 

do Conselho Local de Ação Social, em junho próximo, devem ainda ser realizadas as seguintes 

sessões de trabalho: 

- Dois grupos de discussão com profissionais para verificação dos problemas priorizados, 

objetivos e ações inscritas, Nestes grupos devem estar presentes os elementos que dinamizam as 

Comissões Sociais de União de Freguesia; 

                                                           

2
 Esta informação está referida no texto como “Questionário às Comunidades Ciganas de Matosinhos, 2019”. 
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- Duas sessões com pessoas ciganas; 

- Uma sessão de trabalho com o Núcleo Executivo da Rede Social.  

 1.2. As comunidades ciganas em Matosinhos  

Segundo dados atuais dos serviços municipais de habitação de Matosinhos (Empresa 

Municipal MatosinhosHabit), residem em habitação social 426 pessoas da comunidade cigana, 

pertencentes a 103 agregados. A sua distribuição acontece essencialmente em dois conjuntos 

habitacionais (Biquinha e Seixo) onde estão concentradas cerca de 70% destes agregados. 

Por outro lado, é conhecida também a existência de, pelo menos, 23 agregados (95 pessoas) 

que não residem em habitação social mas são candidatas ao PMAA (Programa Municipal de Apoio ao 

Arrendamento) que tem como objetivo apoiar indivíduos que revelem dificuldade no pagamento dos 

seus arrendamentos privados. 

As famílias residentes em habitação social foram realojadas na primeira metade dos anos 90 

do século passado.3 Na segunda metade da década de 80 os serviços da Segurança Social decidem, 

antes do início dos processos de realojamento, decidem intervir junto de uma população que 

habitava, então, um terreno baldio situado na fronteira entre Porto de Matosinhos. “As condições 

habitacionais eram precárias, alojando-se em tendas/barracos fabricados de madeira, lona, plástico, 

lata, sem qualquer tipo de infra-estrutura (água, luz, saneamento). (…) O seu interior, decorado com 

festões coloridos e posters variados, apresentava-se normalmente muito limpo e arrumado, sendo 

característica a existência de ‘cacharros’, objetos decorativos, sobretudo louças, que as mulheres 

gostam de exibir, constituindo a sua posse um sinal de prestígio. 

O escasso mobiliário era quase exclusivamente composto pelas camas e arcas, enfeitadas 

com pilhas de mantas e cobertores (…) As famílias que possuíam cozinha, construíram-na no exterior 

anexo ao barroco. A grande maioria continuava no entanto a utilizar a fogueira, quer para 

cozinharem, quer para se aquecerem. 

No espaço onde os barracos estavam situados, abundavam as lixeiras, apresentando-se o 

terreno árido, sem qualquer vegetação, à excepção de silvados. Era nestes que as mulheres secavam 

                                                           

3
 Os primeiros realojamentos no conjunto habitacional da Biquinha datam de março de 1993.  
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a roupa, uma vez que a prática do estendal, não era comum. Da mesma forma só poucas mulheres 

utilizavam o tanque para a lavagem da sua roupa, continuando a maioria a fazê-lo num riacho 

existente nas redondezas ” (Pinto, 1995: pp.109).4 

Apesar das dificuldades hoje ainda vividas, algumas pessoas recordam aquela época 

tomando consciência das diferenças: “A vida naquele tempo era muito dura, muito dura. Agora, não 

há dúvida que estamos muito melhor” (Mulher cigana, participante num grupo de discussão).5 

Com o objetivo de conhecer melhor a vida destas pessoas na atualidade e, para além dos 

grupos de discussão organizados, foram realizadas entrevistas a pessoas ciganas residentes, e não 

residentes, nos conjuntos habitacionais, num total de 49 (17 homens; 32 mulheres). Algumas 

comparações serão feitas com os dados apresentados no trabalho realizado por Fátima Pinto, em 

1990. 

As pessoas agora entrevistadas, correspondem a 49 agregados familiares, na sua maior parte famílias 

nucleares. No entanto, as famílias alargadas têm grande expressão, como se pode ver pela figura 

seguinte. As famílias alargadas correspondem a situações em que filhos já casados, por vezes com 

filhos/as, se mantêm a viver com as suas famílias de origem, onde com frequência, existem também 

irmãos ou irmãs.  

  

                                                           

4
 Pinto, Fátima, 1995, A Cigarra e a Formiga – Contributos para a reflexão sobre o entrosamento da etnia cigana na 

sociedade portuguesa, PUC/SP. 

5
 22 de março. 
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Figura 1 | Tipologia de família (%) 

 
                                                                  Fonte: Questionário às Comunidades Ciganas de Matosinhos, 2019. 

Estas dinâmicas familiares fazem com que a dimensão média dos agregados familiares seja 

de 5,4 pessoas, num total de 264 pessoas. 28,6% das famílias têm quatro elementos, sendo esta a 

situação mais frequente; duas famílias são compostas por 12 elementos; uma por nove elementos e 

cinco por 8. 

Esta é uma população que se caracteriza por uma estrutura etária muito jovem, quando 

comparada com a população em geral – 38,4% são crianças com menos de 15 anos; 22% são 

adolescentes e jovens adultos, com idades entre os 15 e os 24 anos. Note-se que, em 2017, o peso 

das crianças no total da população residente no concelho é de 13,4%6 e o dos jovens, cerca de 10%.  
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Figura 2 | Estrutura etária da população (%) 

 

 

Fonte: Questionário às Comunidades Ciganas de Matosinhos, 2019. 

 

Apesar da população cigana entrevistada continuar a apresentar-se muito jovem, verifica-se 

uma alteração profunda na sua estrutura etária se tivermos em conta os dados de 1990. Assim, 

verifica-se que a percentagem de crianças diminuiu expressivamente (de quase 60% para menos de 

40%). Por outro lado, a população com mais de 49 anos era composta por 6 pessoas (num total de 

222), sendo que a mais velha não tinha mais de 65 anos. Atualmente, nas famílias das pessoas 

entrevistadas, contam-se 18 pessoas (6,8%) com 50 ou mais anos; a mais velha tem 78 anos. 

Estas alterações são, certamente, resultado, da introdução de métodos de planeamento 

familiar – o trabalho realizado pelas equipas de protoloco de RSI da ADEIMA e a presença da APF no 

bairro da Biquinha têm contribuído nesse sentido. Por outro lado, a melhoria das condições de vida e 

de saúde desta população tem reflexos no aumento da esperança de vida e longevidade. 

 

Havendo 29 crianças com menos de quatro anos, nenhuma delas está na creche mas são 10 

(com idades dos 4-5 anos) aquelas cujos pais, ou mães, afirmam que estão a frequentar o ensino pré-

escolar. Estes dados são coerentes com o que foi expresso por profissionais, nos grupos e discussão, 

acerca da resistência, por parte das famílias, em “entregarem” as suas crianças aos cuidados dos 
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equipamentos. Tem havido uma evolução em relação à frequência do ensino pré-escolar, sobretudo 

porque esta é uma dimensão inscrita nos programas de inserção do RSI, quando há crianças de idade 

correspondente. No entanto, em relação às crianças em idade de frequentarem a creche, a opinião 

geral das famílias ciganas é a de que as “são demasiado pequenas para estarem sem a família” e de 

que “ficam melhor em casa”. A ideia de que a frequência de equipamentos pré-escolares pode 

facilitar, mais tarde, a integração das crianças no meio escolar ainda não está suficientemente claro.   

Tendo em consideração o número de pessoas em idade de cumprimento da escolaridade 

obrigatória, entre os elementos que integram os agregados familiares entrevistados, mais de 10% já 

não está na escola.  

Alargando o espetro de análise aos/às jovens com menos de 24 anos que saíram a escola, o 

nível de instrução mais elevado que completaram é o 12º ano (2 pessoas do sexo masculino). Em 

relação aos restantes, a maior parte concluiu o 2º ciclo do Ensino Básico (9), seguindo-se o 3º ciclo 

(6), o 1º ciclo (4) e Secundário (3). 

Quanto aos meninos e meninas que ainda estão a frequentar o sistema de ensino, e de 

acordo com as pessoas adultas entrevistadas, a maioria gosta da escola. O gosto pela escola das 

crianças ciganas é também referido por profissionais do sistema educativo que se referem ao um 

crescente interesse das famílias em relação à escola das suas crianças ainda que nem sempre saibam 

como gerir esse interesse e manifesta-lo na escola. 

Mas independentemente de gostarem, ou não, para cerca de metade a frequência escolar 

não está isenta de problemas. 
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Figura 4 | Principais problemas identificados pelas pessoas adultas respondentes em relação à frequência 
escolar das suas crianças (%) 

 

Fonte: Questionário às Comunidades Ciganas de Matosinhos, 2019. 

 

Como se pode verificar pela figura anterior, os três problemas identificados por mais pessoas 

prende-se com o facto de as crianças não gostarem das suas professoras, ou professores; a existência 

de insucesso escolar (reprovações) e o desconhecimento e incompreensão que o pessoal docente 

revela em relação à cultura cigana.  

Em relação ao insucesso escolar seria importante que estas respostas fossem 

complementadas por uma informação de natureza quantitativa recolhidas pelas próprias escolas. No 

entanto, como é sabido, e nos termos da lei, não é possível recolher informação sobre os/as 

alunos/as que identifique também a sua origem étnica, por isso, os dados constantes do ‘Perfil 

Escolar da Comunidade Cigana’, para a região Norte,7 servem de importante referência: 139 crianças 

ciganas, matriculadas em escolas públicas do Ministério da Educação da região Norte, abandonaram 

                                                           

7
 Disponível em: http://www.dgeec.mec.pt/np4/906.html. 
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a escola no ano letivo 2016/2017; no mesmo ano letivo 47,7% das 2 505 crianças a frequentarem 

escolas públicas da região Norte, no ensino básico, já tinham conhecido, pelo menos, uma retenção.  

Por outro lado, as situações de crianças ciganas sinalizadas na CPCJ de Matosinhos referem-

se, sobretudo, a situações de absentismo e/ de abandono escolar sendo em que, alguns casos, tal se 

relaciona com casamentos precoces.  

O desconhecimento pela cultura cigana, e dos aspetos que a dita cultura cigana tem de 

comum com traços da cultua maioritária, foi outro dos problemas identificados. Para além do que as 

próprias pessoas ciganas referem nas entrevistas esta é uma questão que fica patente na discussão 

com profissionais. Perante tal desconhecimento, e face a uma dificuldade mais alargada de saber 

lidar em contextos de diversidade e de multiculturalidade, as/os profissionais tendem a adotar 

atitudes paternalistas / maternalistas que não favorecem necessariamente a inclusão de alunos e 

alunas, ou usam as especificidades culturais como explicação dominante para certas práticas, nem 

sempre assim contribuindo para o acesso das crianças ciganas aos seus direitos. 

A quando da atualização do Diagnóstico Social do concelho, em 2016/17, e perante algumas 

dificuldades de inserção escolar por de crianças e jovens ciganos, elementos da comunidade local 

propõem a existência de mediadores:  

“se houvesse um mediador cigano nas escolas, as crianças e as famílias reagiriam de 

maneira diferente” (participante no workshop com pessoas ciganas / Diagnóstico 

Social de Matosinhos).  

“ Imagine que eu tenho dez anos, se vier um cigano falar comigo eu já tenho mais 

respeito. Parecendo que não, ajuda. É porque nós somos assim. Era mais fácil para 

todos”  (participante no workshop  com pessoas ciganas / Diagnóstico Social de 

Matosinhos). 

 

Porém, no grupo de discussão com as entidades do Núcleo Executivo foi evidenciada por 

responsáveis da Câmara Municipal de Matosinhos as dificuldades para encontrar alguém que, sendo 

aceite pelas comunidades, tivesse perfil para servir de interlocutor entre os serviços e as pessoas e 

famílias ciganas. 

Uma outra questão aflorada nas entrevistas diz respeito às expetativas das pessoas adultas 

face á escolaridade das suas crianças. O que se torna por demais evidente é que tais expetativas 

estão fortemente dependentes do sexo das crianças. 
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Ou seja, se, por um lado, existem já pessoas cujas expetativas em relação às suas filhas é que 

estas alcancem o ensino universitário, por outro, verifica-se que são muito mais as pessoas que 

desejem isso para os seus rapazes (31%), do que para as suas raparigas (14%). E o mesmo se verifica 

em relação às expetativas de se concluir o ensino secundário – perto de 48% se for rapaz; 18% se for 

rapariga. Por outro lado, o cumprimento do mínimo obrigatório8 e a referência à idade de 

casamento, como referência limite para a frequência escolar são razões apenas evocadas para as 

raparigas.  

Figura 5 | Expetativas em relação à escolaridade dos/as filhos/as – “até quando gostaria que o seu filho ou filha 
estudasse” (%) 

 

 

Fonte: Questionário às Comunidades Ciganas de Matosinhos, 2019. 

 

Ainda que as respostas possam ter sido dadas em função daquilo que as pessoas 

entrevistadas pensam ser o esperado, a maior parte, quando diretamente questionadas, afirma 

                                                           

8
 As respostas que se referem ao cumprimento da escolaridade obrigatória muito provavelmente não tiveram 

em consideração o facto de a escolaridade obrigatória ser, atualmente, até ao 12º ano. 
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concordar com a escolaridade obrigatória até ao 12º ano/18 anos – mais os homens (76,5%) do que 

as mulheres (71,9%). 

O mais interessante destas respostas não será, porém, o número de pessoas que concorda 

mas as razões enunciadas para tal concordância. Assim, a consciência de que a escola é importante 

para uma melhor inserção laboral e a noção de futuro (numa cultura que é essencialmente vivida no 

dia a dia) emergem do discurso das pessoas entrevistadas como dimensões importantes de 

mudanças futuras, ainda que, no presente, continue a ser difícil agir em conformidade com o que se 

diz e/ou pensa. 

“A escola é importante não só para aprender a ler e a escrever, mas também para 

terem um futuro melhor e um bom trabalho.” 

“Bom para o futuro. Sem estudos é pior.” 

“Concordo pois é há mais oportunidades para ter trabalho.” 

“Porque é necessário ter estudos para tudo e cada vez vai ser mais difícil.” 

“Devem estudar para progredir na vida.” 

A importância do conhecimento em si mesmo é um outro elemento que surge nos discursos: 

“Para saberem mais e terem um futuro.” 

“A escola é importante sobretudo para ser alguém na vida. Quanto mais saber, 

melhor.” 

“Para terem cultura, formação…” 

Especificamente para uma das pessoas entrevistadas o atingir uma escolaridade mais 

prolongada é também uma forma de afirmação junto da sociedade maioritária: “Quanto mais 

estudarem melhor serão aceites na sociedade. É para os racistas verem a cultura cigana de forma 

mais positiva.” 

Do lado daqueles/as que discordam, há quem afirme que a escolaridade não devia ser obrigatória:  

“As pessoas não devem ser forçadas a estudar. Devem ir até onde quiserem.”  

“Porque podem não quere estudar e não se deve obrigar.” 

A questão de as crianças terem que ir à escola com regularidade e de o absentismo ser 

prejudicial ao seu desempenho escolar é algo, por vezes difícil de aceitar: “e quando está a chover?” 

e “quando dizem que não querem ir?” foram questões colocadas nos grupos de discussão com 

pessoas ciganas e que denotam, ainda, dificuldades de enquadrar, nas suas vidas, ritmos rotineiros e 

de não contrariar a vontade das crianças, reis e rainhas nas suas famílias. 
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Ainda do lado dos discordantes há um discurso que se contrapõe às opiniões de que com 

mais escolaridade vêm mais oportunidades e que reforça a noção utilitária da escola: 

“A escolaridade obrigatória apenas se for associada a oportunidades efetivas. Como 

não existem, não vale a pena o investimento.” 

“Para a venda não é preciso ter muita escolaridade.” 

“São muitos anos a estudar, para aprender o básico, não é necessário tanto tempo.” 

Por outro lado, está também presente um certo conflito entre uma escolaridade obrigatória, 

prolongada no tempo, e as tradições ciganas e com a idade considerada como de entrada na vida 

adulta e de participação na economia da família: 

“Oh filha! É muito tempo!…aos 18 anos já são umas mulheres!…” 

“Concordo com o 9º ano. Aos 18 anos já têm idade para arranjar trabalho.” 

“Para os rapazes devia ser obrigatório só até aos 16 anos. A partir dessa idade já são 

maiores.” 

“Para as raparigas até aos 16 anos mas só se não estivessem casadas e só com a 

autorização dos pais.” 

“Para as meninas é muito complicado porque arranjam namoros.” 

“Quanto mais tempo andam na escola, mais tarde casam.” 

 

Mas há também já quem se posicione por alguma mudança a este nível: “Os ciganos casam 

muito cedo. Acho que está errado. Acho que deviam estudar mais e casar mais tarde. É muito 

importante aprender uma profissão.” 

Em relação às pessoas adultas, que diretamente responderam ao questionário por 

entrevista,9 verifica-se que mais de 40% não tem nenhum nível de ensino completo. 

 

 

 

                                                           

9
 Estas pessoas têm idades compreendidas entre os 22 e os 78 anos. 
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Figura 6 | Respondentes por nível de instrução completado (%) 

 

Fonte: Questionário às Comunidades Ciganas de Matosinhos, 2019. 
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menos de 40 anos, sejam muito baixos, importa referir que o estudo realizado em 1990, por Fátima 

Pinto, aponta para “uma percentagem de 100% de analfabetismo relativamente à população jovem e 

adulta e uma não inserção das crianças no sistema escolar” (Pinto:122). Por outro lado, comparando 

com o Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas (Mendes, et al, 2014) verifica-se que em 

Matosinhos é mais elevada a percentagem das pessoas sem nível de escolaridade mas é também 

maior a proporção de quem concluiu o 3º ciclo (16,3% em Matosinhos; 6% no Estudo Nacional). 
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contabilizar, de iliteracia entre esta população. Projetos como o Biquinha em Ação e + Literacia têm 
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formação/educação. 

Os curtos percursos escolares que a maior parte da população adulta em idade ativa 

conheceu, o modo como tais percursos foram vividos e, ainda, uma certa desresponsabilização da 

escola pelo (in)sucesso escolar destas pessoas, faz com que as dificuldades na leitura, escrita e 
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de trabalho como uma compressão das possibilidades de um pleno exercício de cidadania e uma 

limitação dos círculos onde estas pessoas se movem (ou podem mover) e se relacionam. 

Com níveis de escolaridade genericamente baixos, estas pessoas, mais os homens do que as 

mulheres, revelam alguma pena pelo facto de não terem ido mais longe nos seus percursos 

escolares. À pergunta “gostava de ter continuado a estudar” 76.5% dos homens e 56,3% das 

mulheres, responderam que sim. 

As razões para a não continuidade dos estudos são diversificadas mas remetem para três 

questões fundamentais: i) uma pressão social exercida, quer seja diretamente pelos pais, ou pela 

comunidade, e cumprimento daquele que é entendido como sendo o seu desígnio social enquanto 

elementos da comunidade cigana (casar, ter filhos…); ii) desvalorização da escola; iii) desvalorização 

de si próprio/a face à aprendizagem; iv) necessidade de contribuir para a vida da família (cuidar dos 

irmãs, ir trabalhar…). 

Em relação às atividades económicas desenvolvidas por estas comunidades, em 1990 Fátima 

Pinto escrevia: “Actividades cíclicas e múltiplas diversificam as rendas no interior das famílias: 

recolha e venda de ferro, fabrico de cestaria artesanal, negócio de compra e venda de equídeos, 

venda ambulante de porta a porta, ou em feiras. O facto de não terem uma ocupação fixa que lhes 

permita um rendimento regular leva-os, frequentemente, a recorrer à mendicidade e a expedientes 

de natureza mais ou menos ilegal. Torna-se difícil uma população com estas características resistir a 

proposta de actividades ilícitas, como o tráfico de roga que, proporcionando lucros avultados e 

imediatos, não alteram o seu ‘modus vivendi’” (Pinto:143). 

Num grupo de discussão onde estiveram envolvidas as entidades parceiras da Rede Social de 

Matosinhos, com acento no seu Núcleo Executivo, dava-se conta de quanto a venda de droga, 

atividade que terá entrado, nos anos 90 do século passado, terá não só desestabilizou internamente 

as próprias famílias e comunidades, como alterado o relacionamento com a sociedade maioritária. 

Atualmente, as maiores preocupações por parte dos/as profissionais, no que diz respeito a atividades 

ilícitas, têm que ver com a prática de atos de agiotagem por parte de pessoas ciganas junto de outros 

ciganos/as e não ciganos/as. 

Atualmente, entre as pessoas com 15 e mais anos, 14% identificou-se como estando a 

trabalhar. Tal como no passado, as atividades económicas são exercidas maioritariamente sem que 

se tenha estabelecido uma relação salarial mas há já pessoas a desempenhar trabalhos por conta de 

outrem (6), como motorista, assistente administrativa, lojista ou trabalhador da construção civil. A 
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venda em feiras, ou a venda ambulante continua, no entanto, a ser predominante, numa época em 

que tal, como foi reconhecido por pessoas que participaram nos grupos de discussão, “as feiras já 

não dão”, devido à concorrência das grandes superfícies e do comércio de pessoas chinesas, sendo 

que as novas regras de venda em feira, o pagamento das licenças e algumas estratégias comerciais 

também não são favoráveis: 

 “Há ciganos que chegam a ir comprar às lojas dos chineses para terem o que vender”. 

“A feira está vazia”. 

“Somos muitos a vender o mesmo”. 

“Às vezes não compensa porque é preciso pagar a licença do espaço da feira e muitas 

vezes vimos embora sem vender.” 

O número de pessoas que se consideraram desempregadas é elevado (quase 60% das 

pessoas com 15 e mais anos), facto a que não é alheio a intervenção associada á atribuição de RSI. 

Mais de 50% das pessoas entrevistadas desempregadas procuram emprego e a maior parte 

enfrentou dificuldades. A falta de experiência profissional e as baixas qualificações escolares jogam a 

seu desfavor. Mas a principal razão evocada foi a discriminação – “ninguém dá trabalho a ciganos” é 

uma ideia quase generalizada. Nos grupos de discussão com elementos das comunidades foram 

relatados casos de pessoas a quem uma oferta de emprego foi negada a partir do momento em que 

o empregador soube que a pessoa candidata é cigana. Uma das participantes nos grupos 

testemunhou que durante uma dezena de anos trabalhou numa fábrica do concelho, ocultando a sua 

pertença étnica e quando a sua chefia direta descobriu que ela é cigana esteve para ser despedida. 

Ocultar a pertença étnica parece ser uma estratégia cada vez mais comum entre as pessoas mais 

jovens – “os jovens são mais espertos e disfarçam que são ciganos” mas há clamor: “Não acha que é 

um direito meu não esconder que sou cigana? Não tinha pena se tivesse que esconder que é 

portuguesa?”.  

Do lado de quem pode mediar a integração de pessoas desempregadas no mercado de 

trabalho, há a concordância de que o mercado de trabalho não é favorável a certas diferenças. Neste 

sentido, a aparência física, o modo de vestir (em particular nos momentos de luto) e de estar de 

algumas pessoas ciganas são reconhecidos como elementos que podem não facilitar a sua 

integração, sendo esta uma possível dimensão de intervenção. 

Há entre as pessoas entrevistadas, e entre as consultadas nos grupos de discussão, uma 

grande consciência em relação à importância do trabalho. “Nós queremos trabalhar”, diz com enfase 
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uma participante nos grupos, “Muitas pessoas ciganas aqui querem trabalhar. Nós fazemos qualquer 

coisa: trabalhamos nas limpezas, nas obras…, para isso não é preciso estudos”.  

Há ainda a consciência de que o futuro (noção que começa a impor-se) se constrói através do 

trabalho mas as dificuldades afiguram-se grandes para serem ultrapassadas e a incapacidade para 

enfrentar obstáculos pode, de facto, constituir-se como um fator inibidor das mudanças que as 

próprias comunidades consideram ser importantes.  

“O futuro vai ser igual. Não dão trabalho aos ciganos…” 

“Está tudo igual. Existem muitas dificuldades, Devia haver mais emprego para a 

comunidade cigana mas se souberem que é ciganos já não dão trabalho.” 

“Há muito preconceito. Ninguém quer dar emprego a um cigano. Para já acho que 

essa mudança vai demorar muito tempo. Já não é para mim”. 

“Se não houver alguém que faça a diferente, alguém que ofereça verdadeiras 

oportunidades, vai ser igual. Só oportunidades de trabalho é que vão fazer a 

mudança”. 

No entanto, trabalhos pouco qualificados, ajustados às suas habilitações são cada vez mais 

escassos.  

“Mesmo com estudo o futuro será pior. Antigamente arranjava-se mais trabalho, 

mesmo sem estudo, agora não.” 

Talvez por isso a relação entre escola, trabalho e futuro emerge, de novo, no discurso das 

pessoas entrevistadas: 

“Acho que vai ser mais fácil para os mais novos mas têm que ter mais estudos.” 

“Acho que vai ser melhor. Os ciganos evoluíram. Antigamente não se pensava na 

escola. Hoje incutimos a necessidade de estudar. Tinha que haver uma lei que 

obrigasse mesmo a ficar na escola, a não haver abandono.” 

“Os meus filhos, se estudarem, podem ter uma profissão e viverem do seu dinheiro. A 

forma de olhar dos outros para os ciganos não vai mudar. O cigano tem é que estudar 

mais para ter mais oportunidades. Acho que os ciganos se devem integrar”. 

 

A maioria dos agregados familiares abrangidos neste processo de consulta através de um 

questionário por entrevista, é beneficiária de RSI e apenas 8% referem não ter dificuldades em fazer 

chegar o dinheiro até ao fim do mês. Note-se que o estudo realizado, em 2011, pela Agência 

Europeia para os Direitos Fundamentais (FRA) em 11 países da União Europeia onde se inclui 
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Portugal, aponta no sentido de 97% das famílias ciganas portuguesas disporem de rendimentos mais 

baixos do que a linha de pobreza considerada para o país (FRA, 2014:35).  Estes dados são de grande 

importância sobretudo quando se tem em conta a forte presença das crianças nestas famílias e se 

percebe os impactos da carência económica e dos sentimentos de discriminação no seu processo de 

socialização. 

A discriminação de que as pessoas ciganas são alvo, em várias dimensões das suas vidas, tem 

vindo a ser mencionado ao longo do texto. Esta é uma questão que surge com grande força em todos 

os grupos de discussão realizados, inclusivamente no grupo composto apenas com crianças e jovens.  

No contexto das entrevistas realizadas, e quando questionadas diretamente sobre se, 

durante os últimos 12 meses, alguma vez se sentiram discriminadas, a maior parte das pessoas 

(59,2%) referiu nunca, o que face ao calor que este tema gerou nos grupos de discussão parece ser 

uma percentagem mais baixa do que o esperado. Comparando com os dados do estudo realizado 

pela FRA, as percentagens referentes à existência de situações de discriminação, são também um 

pouco mais baixas: 44% face a 47% (FRA, 2018:41). 

Atitudes discriminatórias, por parte da sociedade maioritária, são mais sentidas pelas 

mulheres do que pelos homens, tal como se pode ver na figura em baixo. 

Figura 7 | Existência de situações de discriminação durante os últimos 12 meses, por sexo (%) 

 

Fonte: Questionário às Comunidades Ciganas de Matosinhos, 2019. 
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Ainda segundo as pessoas entrevistadas, a discriminação de que foram alvo aconteceram, 

fundamentalmente a quando da utilização de serviços públicos e na procura de emprego. 

Ainda nas entrevistas, as pessoas ciganas foram questionadas sobre o seu estado de saúde. 

Foram sete as mulheres (16%) que consideraram o estado da sua saúde como mau ou muito mau. 

Oito pessoas (um homem e sete mulheres – 16,3% do total de pessoas entrevistadas) afirmam 

sentirem-se limitadas nas suas atividades diárias devido a problemas de saúde. Estes números 

assemelham-se aos do estudo realizado pela FRA, segundo o qual 14% dos homens e 18% das 

mulheres ciganas responderam no mesmo sentido. 

Nos grupos de discussão realizados com profissionais do concelho, a saúde das pessoas 

ciganas foi uma das áreas consideradas como conhecido maiores progressos, ao nível dos cuidados 

de saúde primários e da saúde materno-infantil. 

No Diagnóstico Social de Matosinhos, porém, as mulheres ciganas foram identificadas como 

um dos grupos com maior dificuldade no acesso à saúde, nomeadamente ao planeamento familiar. 

Apesar de se registar uma evolução positiva a este nível também a AFP, com intervenção no bairro 

da Biquinha, refere tal dificuldade.  

Ainda no Diagnóstico Social de Matosinhos, os próprios serviços de saúde identificam 

problemas ao nível da comunicação com certos grupos de população, nomeadamente com pessoas 

ciganas. Há a consciência da utilização de uma linguagem que nem sempre é passível de 

descodificação por parte de pessoas menos escolarizadas e para quem a doença e a morte estão 

fortemente associadas. 

“Um dos aspetos que eu acho mais complicado no acesso à saúde tem que ver com a 

disponibilidade dos profissionais – técnicos, médicos, enfermeiros - para informar 

devidamente os utentes. (…) Nós temos que estar preparados para descodificar as 

mensagens (participante no workshop da saúde/ Diagnóstico Social de Matosinhos). 

 

Fátima Pinto, no seu trabalho refere “as situações de hospitalização são extremamente 

perturbantes quer para o doente, quer para a própria comunidade. Os familiares mais próximos 

entram num estado de luto que só termina quando o doente regressa a casa. (…) Nos períodos em 

que as visitas não são permitidas, a família permanece à porta do hospital onde vão recebendo 

manifestações de solidariedade de outros familiares e amigos, só o abandonando quando a situação 

do doente estabiliza” (Pinto:131). Apesar das mudanças ocorridas nas comunidades ciganas este é 
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panorama que permanece, sendo que, tal como ficou explícito no grupo e discussão com os 

elementos do Núcleo Executivo da Rede Social, esta é uma dimensão que contribui para uma 

imagem negativa da população cigana junto dos não ciganos na medida em que suporta a ideia da 

dificuldade de cumprimento das regras da sociedade e, mais concretamente dos serviços que serão 

para todos, por parte da primeira. 

No que diz respeito a hábitos de vida saudável (alimentação, exercício físico…) a população 

cigana, de acordo com as/os profissionais de saúde, não se distingue muito da população em geral. 

No entanto, será preciso não ignorar que nas comunidades ciganas se morre mais cedo o que deixa 

antever a necessidade de um maior investimento ao nível da saúde preventiva.  

 1.3. Síntese dos principais problemas 

Do trabalho de auscultação de pessoas ciganas, e de profissionais das instituições que 

integram a Rede Social de Matosinhos, cujos principais resultados foram anteriormente 

apresentados é possível fazer uma síntese dos principais problemas sobre os quais o Plano Local para 

a Integração das Comunidades Ciganas (PLICC) se deve debruçar. 

Estes problemas, considerados como prioritários, são organizados em função dos objetivos 

estratégicos da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC). 

- Melhorar a eficácia na implementação da ENICC e reforçar o conhecimento sobre pessoas 

ciganas 

Invisibilidade dos problemas das comunidades ciganas entre a sociedade maioritária e, 

mais especificamente entre profissionais de diferentes serviços e entidades. 

 - Promover uma cidadania inclusiva e de não discriminação

Existência de atitudes discriminatórias para com as pessoas ciganas (sobretudo nos 

serviços públicos, em geral e no emprego, incluindo no acesso ao mercado de 

trabalho) e forte sentimento de discriminação por parte destas. 

Dificuldade de cumprimento de regras instituídas por parte de algumas pessoas 

ciganas. 

Desconhecimento da cultura cigana por parte de atores chave. 

- Reforçar a intervenção em mediação intercultural 
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Necessidade da figura de mediador/a sentida pelas comunidades ciganas e pelo 

Município. 

Dificuldades na identificação de uma pessoa com perfil ajustado ao desempenho da 

mediação. 

- Promover a igualdade entre mulheres e homens nas medidas de integração de pessoas 

ciganas 

A discriminação é mais sentida pelas mulheres. 

As mulheres têm níveis de instrução inferiores ao dos homens. 

O casamento e as tradições continuam a ser fator inibidor de percursos escolares mais 

prolongados, sobretudo para as mulheres. 

As expetativas das famílias em relação à escolaridade das raparigas são mais baixas. 

Persistência de dificuldades por parte das mulheres ciganas no acesso à saúde e, em 

particular, ao planeamento familiar.  

- Garantir condições efetivas de acesso à educação sucesso educativo e aprendizagem ao 

longo da vida de pessoas ciganas 

Iliteracia. 

Baixos níveis de escolaridade. 

 Absentismo escolar.  

Insucesso escolar e abandono. 

Baixas expectativas da escola em relação às crianças ciganas. 

- Garantir as condições para uma participação plena e igualitária de pessoas ciganas no 

mercado de trabalho e na atividade profissional 

Presença muito forte de pessoas em situação de desemprego. 

Dificuldades de inserção no mercado de trabalho (baixas qualificações; preconceitos 

/discriminação). 

Atividades tradicionais em declínio. 

- Garantir as condições para uma efetiva igualdade de acesso a uma habitação adequada por 

parte de pessoas ciganas 

Concentração de pessoas ciganas em certos espaços habitacionais. 

Sobreocupação das habitações. 

Dificuldades de acesso ao mercado de arrendamento por atitudes discriminatórias. 
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- Garantir condições efetivas de ganhos em saúde ao longo dos ciclos de vida de pessoas 

ciganas 

Persistência de dificuldades por parte das mulheres ciganas no acesso à saúde e, em 

particular, ao planeamento familiar.  

Dificuldades de comunicação, por parte dos serviços. 

Esperança de vida mais curta. 

 

 1.4. Recursos para a integração das comunidaes ciganas no concelho  de 
Matosinhos 

O Municipio de Matosinhos sempre se orientou por um trabalho em rede dirgido às 

populações mais desfavorecidas residentes no concelho, como é o caso das comunidades ciganas.  

A primeira intervenção de que se dá conta foi levada a cabo por equipa de Ação Social dos 

serviços da Segurança Social, em meados da década de 80, do século passado tendo como objetivo a 

promoção económica e social das comunidades ciganas que aí residiam em alojamentos muito 

precários. 

O período que se segue ao seu realojamento, juntamente com outras famílias não ciganas, 

corresponde a uma fase de  implementação e desenvolvimento de projetos de luta contra a pobreza. 

Estes projetos, promovidos pela ADEIMA, estendem-se pela década de 90 do século passado, e 

inícios do seculo XX; envolveram uma parceria alargada a um conjunto diversificado de entidades 

públicas;  desenvolveram estratégias de intervenção que garantiram a proximidade  das equipas 

técnicas com as populações, seus problemas, necessidades  especificidades; orientaram-se para uma 

intervenção integrada e holística. 

Atualmente, o concelho dispõe de um instrumento estratégico que orienta a intervenção de 

todos os atores sociais – o Plano de Desenvolvimento Social 2016-2020 (PDS). No PDS podem ser 

identificados alguns recursos que serão, eles próprios, fundamentais para a implementação do Plano 

Local para a Integração das Comunidades Ciganas: 

- Atendimento Social nos conjuntos habitacionais do concelho (em parceria com a REAPN). 

- Gabinetes de animação junto da população jovem cigana, anteriormente apoiados pelo 

Programa Escolhas. 
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- Equipa de protocolos de acompanhamento de famílias beneficiárias de RSI com vocação e 

experiência em trabalho de grupo e intervenção comunitária. No âmbito desta equipa foram 

dinamizados alguns grupos de trabalho com mulheres ciganas. 

- Desenvolvimento de projetos no âmbito do FAPE procurando-se divulgar uma imagem 

positiva da população cigana. 

- Iniciativas de alfabetização da população adulta.  

- Existência de uma rede de Gabinetes para a Inserção Profissional. 

- Conhecimento anteriormente adquirido por via do desenvolvimento de projetos com as 

comunidades cigana, de que é exemplo a iniciativa “Romani” que permitiu uma demonstração 

pública, num espaço nobre, de espetáculos de música e dança com base na cultura cigana. 

- Realização de algumas ações de formação para profissionais sobre cultura cigana. 

- Existência da Escola de Segunda Oportunidades de Matosinhos. 

- Vontade, por parte da autarquia em experimental um novo modelo de escola, baseada na 

experiência da Escola da Ponte que se organiza por uma lógica de projeto e de equipa.  

 2. Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas 

 2.1. Dimensão Estratégica  

O Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas ambiciona ser um documento 

estratégico para a criação de uma sociedade mais coesa e capaz de um relacionamento saudável 

entre pessoas ciganas e não ciganas. Pretende-se que o PLICC de Matosinhos contribua 

decisivamente para a melhoria das condições de vida das comunidades ciganas que residem no 

concelho e para a eliminação das barreiras que ainda sentem no acesso a direitos. 

 Subjacentes à construção e implementação deste Plano estão as seguintes estratégias 

transversais que são, também, as estratégias definidas para o Plano de Desenvolvimento Social. 

. Garantir o acesso de cidadãos e cidadãs aos direitos - Consagração de direitos

constitucionalmente consignados.  
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Todas as organizações locais, todos os - Responsabilização e mobilização de todos os atores. 

recursos devem ser mobilizados para a resolução dos problemas das comunidades locais.  

 Orientar a ação para uma maior integração significa: Identificar e eliminar - Integração.

redundâncias, ou seja, identificar ações semelhantes a serem desenvolvidas por várias equipas 

desnecessariamente e/ou sem interligação entre si; Identificar lacunas da intervenção; Pôr fim a 

eventuais incoerências e objetivos conflituantes da intervenção. 

 Pode considerar-se que, em si mesmo, o PLICC é uma ação positiva na - Ação positiva.

medida em que identifica as comunidades ciganas como um dos grupos mais fragilizados da 

população do concelho e procura criar as condições para que sejam eliminados os fatores que 

conduziram a uma situação de desigualdade 

Considerar, em todas as ações, os (diferentes) obstáculos que se - Igualdade de género. 

colocam a homens e a mulheres no acesso a direitos e na sua vida social e familiar. Ter em 

consideração que a cultura cigana é, ainda hoje, muito marcada por papéis sociais de género que 

colocam as mulheres em situação particularmente vulnerável em certas áreas da vida.  

Valorizar o território e as organizações locais numa proximidade com a - Territorialização. 

população. 

- Prevenção. Acionar estratégias de atuação de natureza preventiva. 

. A população entendida como elemento da parceria para a implementação de - Participação

medidas e ações. 

 Estabelecimento de coerência e - Articulação com outros instrumentos de planeamento.

articulação com outros documentos estratégicos de âmbito nacional e local. 

No seguimento deste último princípio estratégico importa ressaltar que o PLICC se inspira e 

pretende ser um contributo para o cumprimento de documentos estratégicos tão importantes como: 

i) A nível internacional 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável que, sob o lema “Ninguém pode ficar para trás”, 

estabelece um plano de ação assente nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e nas 

respetivas metas.  

Os ODS integram, de forma transversal, um conjunto alargado de metas relevantes no quadro do  

PLICC. Nomeadamente:  
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• ODS 1 - Erradicar a pobreza: 1.2 Até 2030, reduzir pelo menos para metade a 

proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as 

suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. 1.4 Até 2030, garantir que todos os homens 

e mulheres, particularmente os mais pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais no acesso aos 

recursos económicos, bem como no acesso aos serviços básicos, à propriedade e controle sobre a 

terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias e serviços 

financeiros, incluindo microfinanciamento.  

• ODS 3 - Saúde e Bem-Estar: 3.4 Até 2030, reduzir num terço a mortalidade prematura 

por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-

estar. 3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, 

incluindo o planeamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde 

reprodutiva em estratégias e programas nacionais. 

• ODS 4 - Educação de qualidade: 4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e 

meninos completam o ensino primário e secundário que deve ser de acesso livre, equitativo e de 

qualidade, e que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. 4.2 Até 2030, garantir 

que todas as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira 

fase da infância, bem como cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam preparados/as 

para o ensino primário. 4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e 

mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo à 

universidade. 4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e pessoas adultas que 

tenham habilitações relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, 

trabalho decente e empreendedorismo. 4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de género na 

educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional 

para as pessoas mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e crianças 

em situação de vulnerabilidade. 4.6 Até 2030, garantir que todos/as os/as jovens e uma substancial 

proporção das pessoas adultas, homens e mulheres, sejam alfabetizados/as e tenham adquirido o 

conhecimento básico de matemática. 4.7 Até 2030, garantir que todos/as os/as alunos/as adquiram 

conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, 

entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 

sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura de paz e da não 

violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 

desenvolvimento sustentável 
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• ODS 5 - Alcançar a Igualdade de Género e Empoderar todas as mulheres e raparigas: 

5.1. Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e raparigas em toda a 

parte; 5.2. Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e raparigas nas esferas 

pública e privada, incluindo o tráfico e a exploração sexual e de outros tipos; 5.3. Erradicar todas as 

práticas nefastas, como os casamentos precoces, forçados e envolvendo crianças, bem como as 

mutilações genitais femininas; 5.5. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade 

de oportunidades na liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, económica 

e pública; e 5.6. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos 

em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes das suas 

conferências de revisão; 5a) Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 

económicos, bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de 

propriedade, serviços financeiros, herança e recursos naturais; 5b) Aumentar o uso de tecnologias de 

base, em particular as tecnologias da informação e comunicação para promover o empoderamento 

das mulheres; 5c) Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da 

igualdade de género e o empoderamento de todas as mulheres e raparigas, a todos os níveis. 

• ODS 8 - Trabalho Digno e Crescimento Económico: 8.5 Até 2030, alcançar o emprego 

pleno e produtivo, e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os/as jovens 

e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor. 8.6 Até 2020, reduzir 

substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação.  

• ODS 10 - Reduzir as Desigualdades: 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão 

social, económica e política de todas as pessoas, independentemente da idade, género, deficiência, 

raça, etnia, origem, religião, condição económica ou outra. 10.3 Garantir a igualdade de 

oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive através da eliminação de leis, 

políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este 

respeito. 

• ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis: 11.1 Até 2030, garantir o acesso de 

todas as pessoas à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos, e melhorar 

as condições nos bairros de lata.   
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• ODS 17 - Parcerias para a Implementação dos Objetivos: 17.17 Incentivar e promover 

parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil que sejam eficazes, a partir da 

experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.                                            

ii) A nível nacional 

Refira-se os compromissos e metas de Portugal 2020, consignados no Plano Nacional de 

Reformas, sobretudo no que concerne os eixos 4 e 6, respetivamente «Crescimento inteligente» - 

objetivo «mais e melhor educação» com «meta de redução da saída precoce do sistema de ensino e 

formação» - e «Crescimento Inclusivo» - objetivos de «aumentar o emprego» e «combate à pobreza 

e às desigualdades sociais». 

Refira-se, ainda, a própria Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 

nos seus objetivos estratégicos anteriormente enunciados: 

- Melhorar a eficácia na implementação da ENICC e reforçar o conhecimento sobre pessoas 

ciganas. 

- Promover uma cidadania inclusiva e de não discriminação. 

- Reforçar a intervenção em mediação intercultural. 

- Promover a igualdade entre mulheres e homens nas medidas de integração de pessoas ciganas. 

- Garantir condições efetivas de acesso à educação sucesso educativo e aprendizagem ao longo 

da vida de pessoas ciganas. 

- Garantir as condições para uma participação plena e igualitária de pessoas ciganas no mercado 

de trabalho e na atividade profissional. 

- Garantir as condições para uma efetiva igualdade de acesso a uma habitação adequada por 

parte de pessoas ciganas. 

- Garantir condições efetivas de ganhos em saúde ao longo dos ciclos de vida de pessoas ciganas. 

iii) A nível local 

- Plano Estratégico Municipal, em particular, no que diz respeito aos seguintes objetivos 

estratégicos e operacionais: Promover a cidadania ativa / Melhorar a qualidade de vida no concelho. 

- Plano de Desenvolvimento Social do Concelho, em particular no que concerne as seguintes 

finalidades: 

- Melhorar a atuação das organizações através de um sistema de formação contínua. 
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- Aumentar os níveis de qualificação da população adulta. 

- Aumentar as competências de empregabilidade. 

- Promover o direito ao sucesso educativo. 

- Promover o acesso ao emprego. 

- Garantir o acesso aos cuidados de saúde. 

- Promover hábitos de vida saudáveis. 

- Promover uma cidadania ativa respeitadora das diferenças e da dignidade de todos 

os seres humanos. 

 Estabelecimento da articulação entre a ENICC e o Plano de Desenvolvimento Social 

Plano de Desenvolvimento Social Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 

Eixo Estratégico: Qualificação das 
pessoas e das organizações 

Finalidade: Melhorar a atuação das 
organizações através de um sistema de 

formação contínua 

Objetivo geral: 3.1. Criar um sistema de 
formação contínua para agentes 

económicos e/ou sociais (profissionais e 
dirigentes) 

5.4 - Capacitar profissionais da segurança social e de 
proteção de crianças e jovens 

8.2 - Capacitar profissionais de saúde dos Cuidados de 
Saúde Primários e dos Cuidados Hospitalares 

 

Eixo Estratégico: Qualificação das 
pessoas e das organizações 

Finalidade: Aumentar os níveis de 
qualificação da população adulta 

 

Finalidade: Aumentar as competências 
de empregabilidade  

5.1 - Promover e reforçar a capacidade dos agrupamentos 
de escolas e das escolas não agrupadas para a integração e 

o sucesso educativo das crianças e jovens ciganas/os no 
ensino básico e secundário 

5.3 - Reforçar as competências básicas de homens e 
mulheres ciganos/as iletrados/as 

6.1 - Garantir condições de acesso das pessoas ciganas ao 
emprego por conta de outrem e à criação do próprio 

emprego 

6.2 - Informar e sensibilizar as entidades empregadoras 
para a contratação de pessoas ciganas 
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Eixo Estratégico: Cidadania e 
participação ativa 

Finalidade: Promover uma cidadania 
ativa respeitadora das diferenças e da 
dignidade de todos os seres humanos 

 

Objetivo geral: 6.1. Criar campanhas e 
iniciativas públicas de combate a 

preconceitos e estereótipos em função 
da idade, do sexo, da pertença étnica e 

da orientação sexual 

Objetivo geral: 6.2. Promover uma 
cultura de igualdade entre mulheres e 

homens 

Finalidade: Criar mecanismos de coesão 
social  

Objetivo geral: 6.8. Promover cultura de 
mediação 

2 - Promover uma cidadania inclusiva e de não 
discriminação 

2.1 - Promover medidas de não discriminação e de 
combate ao anticiganismo 

2.2 - Promover a participação cívica, política, cultural e 
associativa, e o voluntariado de pessoas ciganas 

3.1 - Reconhecer e reforçar a intervenção em mediação 
intercultural 

4.1 - Incentivar e apoiar a participação na vida profissional, 
cívica e política de raparigas e mulheres ciganas 

4.2 - Reforçar a prevenção e o combate a todas as formas 
de violência contra as mulheres e raparigas ciganas 
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 3. Modelo de monitorização e avaliação 

A avaliação tem sido considerada como “um conjunto de procedimentos para julgar os méritos de 

um programa e fornecer uma informação sobre os seus fins, as suas expectativas, os seus resultados 

previstos e imprevistos, os seus impactes e os seus custos” (Fink,A, 1982 in Guerra, 2000). A 

avaliação é, pois, o processo através do qual se obtém informações que dão conta dos resultados 

alcançados, da eficácia da intervenção, dos obstáculos que se colocam à implementação da 

intervenção, possibilitando uma melhor elaboração de projetos futuros. 

Nesta fase de definição do Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas de Matosinhos, 

como em qualquer fase de planeamento de uma intervenção, deve estar contemplado um plano de 

avaliação. 

Da responsabilidade direta da Câmara Municipal de Matosinhos, no contexto do Núcleo Executivo da 

Rede Social, a avaliação assumirá, sobretudo, um carácter de “autoavaliação” orientada pelos 

seguintes princípios: 

- Participação e envolvimento de todos ainda que a Câmara Municipal assuma um papel de 

dinamização do processo. 

- Dinâmica e interação entre os diferentes elementos da equipa no sentido de uma partilha da 

informação que fomentará o processo de avaliação. 

- Reflexão em torno da informação recolhida. 

Esta dinâmica de “autoavaliação” terá como objetivo final produzir mais e melhor conhecimento 

sobre a intervenção e o meio social em que se atua e contribuir para uma maior eficácia das ações.  

Quanto ao momento em que se irá realizar a avaliação, deve apostar-se numa avaliação on-going, 

concretizada através da realização de semestrais do Núcleo Executivo. 

Para além das reuniões semestrais do Núcleo, no final de cada ano (civil) de execução do PLICC deve 

ser elaborado um relatório de avaliação intercalar, o qual será de avaliação final no último ano.  

A avaliação do plano será feita em torno dos seguintes critérios e questões-chave: 
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Critérios Questões chave 

Pertinência O plano continua a intervir nas variáveis estratégicas para produzir a mudança? Não haverá outras 
áreas ou problemáticas sobre as quais se possa intervir que produzam a mudança de forma mais 

eficaz? 

Sinergia A utilização dos recursos está a ser pensada de forma a potenciar os já existentes e /ou criar 
outros? 

Adequação As ações implementadas estão conforme o que foi enunciado no plano?  

Participação Os parceiros estão a ser devidamente mobilizados para a intervenção? Os potenciais beneficiários 
estão a ser dinamizados? 

Aderência As pessoas e organizações a quem são destinadas as ações estão a aderir a elas? 

Eficácia Os objetivos que se procuraram obter através das ações estão a ser conseguidos? 

 

No final do período de execução do PLICC será realizado novo processo de entrevista às 

comunidades, com o objetivo de identificação novas linhas de tendência.  
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 4. Modelo de governação 

O Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas em Matosinhos será monitorizado no seio 

do Conselho Local de Ação Social da Rede Social com uma participação mais ativa do Núcleo 

Executivo. De seis em seis meses será apresentada ao Núcleo Executivo elementos que devem 

permitir ir respondendo às questões de uma avaliação continua. Um relatório de avaliação anual será 

produzido apresentado, discutido e aprovado no plenário Conselho Local de Ação Social, presidido 

pela Câmara Municipal de Matosinhos, na pessoa da sua presidente.  

A dinamização deste processo, numa ótica de autoavaliação, ficará a cargo da Câmara Municipal de 

Matosinhos, entidade também responsável pela gestão do plano. 

Considera-se que o Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas é instrumento da Rede 

Social, pelo que os seus objetivos e medidas estão em estreita articulação com o PDS. 

À semelhança do que tem acontecido em relação ao PDS, no final de cada ano, e antes da realização 

do Plenário do Conselho Local de Ação Social da Rede Social de Matosinhos, o relatório de avaliação 

do PLICC será ainda levado à discussão nas Comissões das Uniões Sociais de Freguesia a quem podem 

também ser solicitados elementos para a avaliação. 
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 5. Dimensão Operacional 
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Eixo Estratégico 1 – Para uma governação integrada   

Finalidade: Coordenar e monitorizar a intervenção social no concelho de modo a evitar sobreposições e a direcionar as políticas para as necessidades 

priorizadas 

Objetivo geral: 1.1. Promover o funcionamento em rede e a coordenação das respostas  

 

Objetivos específicos Ações /Medidas  Responsável Indicadores 
Dinamizar a a avaliação do Plano Local para a 
Integração das Comunidades Ciganas em 
Matosinhos 

Realização de reuniões 
semestrais 

CMM/DPSS Número de reuniões realizadas  
(Fonte: Convocatórias e Atas das reuniões) 
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Eixo Estratégico 1 – Para uma governação integrada  

Finalidade: Coordenar e monitorizar a intervenção social no concelho de modo a evitar sobreposições e a direcionar as políticas para as necessidades 

priorizadas 

Objetivo geral: 1.2. Produzir informação constante sobre a realidade local 

Objetivos específicos Ações /Medidas  Responsável Indicadores 
Promover informação sobre as 
comunidades ciganas residentes 
no concelho 

Entrevistas à população cigana residente no concelho no 
final do período de execução do PLICC 

CMM/DPSS 
 

Número de entrevistas realizadas 
Diagnóstico atualizado 
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Eixo Estratégico 2 – Comunicação e divulgação 

Finalidade: Dar visibilidade à Rede Social de Matosinhos e promover identificação dos parceiros com a mesma 

Objetivo geral: 2.1. Criar e implementar Plano de Comunicação e Divulgação da Rede Social 

Objetivos específicos Ações /Medidas  Responsável Indicadores 
Divulgar o PLICC Sessões de divulgação do PLICC junto de 

diferentes entidades da Rede Social – Total 
de 10 sessões 

 Núcleo Executivo da 
Rede Social 

Número de sessões realizadas 
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Eixo Estratégico 2 – Comunicação e divulgação 

Finalidade: Dar visibilidade à Rede Social de Matosinhos e promover identificação dos parceiros com a mesma 

Objetivo geral: 2.2. Promover uma dinâmica de encontros no âmbito da Rede Social 

Objetivos específicos Ações /Medidas  Responsável Indicadores 
Realizar encontros 
temáticos da Rede Social 

Realização de 1 Encontro Temático aberto 
ao exterior sobre as comunidades 
ciganas  e sobre a implementação do 
PLICC , com a participação ativa de 
pessoas ciganas 

CMM/DPSS, enquanto 
parte integrante do NE 

Número de pessoas participantes 
Número de pessoas ciganas envolvidas na organização 
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Eixo Estratégico 3 – Qualificação das Pessoas e Organizações 

Finalidade: Melhorar a atuação das organizações através de um sistema de formação contínua 

Objetivo geral: 3.1. Criar um sistema de formação contínua para agentes económicos e/ou sociais (profissionais e dirigentes)  

Objetivos específicos Ações /Medidas  Responsável Indicadores 
Realizar ações de formação sobre 
Direitos Humanos 

Realização de duas ações/ano de formação sobre 
Diversidade Cultural e Cultura Cigana 
(Referencial de 30 horas) dirigidas a profissionais 
do concelho de várias áreas – 2 grupos por ano X 
15 pessoas (áreas da Educação; Segurança Social; 
Forças de Segurança, CPCJ; Emprego:Saúde) 

CMM Número de ações de formação realizadas 
Número de pessoas inscritas 
Número de certificados 
Satisfação dos participantes 
Implicações da formação na intervenção dos 
profissionais 
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Eixo Estratégico 3 – Qualificação das Pessoas e Organizações 

Finalidade: Aumentar os níveis de qualificação da população adulta  

Objetivo geral: 3.5. Dinamizar a rede local de aprendizagem ao longo da vida 

Objetivos específicos Ações /Medidas  Responsável Indicadores  

Contribuir para o aumento dos níveis 
de literacia básica da população do 
concelho de Matosinhos 
 

Implementação do Projeto + Literacia 
 

ADEIMA Nº de pessoas abrangidas – 
 
Nº de pessoas que aumentaram o seu nível de instrução 

Alfabetização de adultos – Projeto 
Biquinha em ação 

ADEIMA) Nº de pessoas abrangidas – 
 
Nº de pessoas alfabetizadas -  

Atividade Oficinas de Capacitação à 
Medida (Projeto Abordagens 
Integradas) 

ADEIMA  Nº de pessoas abrangidas – 
 
Nº de pessoas capacitadas -  

Ações de formação em TIC (Cruz de 
Pau em Ação e Guarda em Ação) - 
SEGAE6G. 

ADEIMA  
 

Nº de pessoas abrangidas – 
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Eixo Estratégico 3 – Qualificação das Pessoas e Organizações 

Finalidade: Aumentar os níveis de qualificação da população adulta  

 
 
Objetivo Geral: 3.6 Dinamizar medidas de desenvolvimento de competências de pessoas desempregadas 
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Objetivos específicos Ações /Medidas  Responsável Indicadores 

Dinamizar ações de 
desenvolvimento de competências 
sociais e pessoas junto de pessoas 
desempregadas 

Ações de desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais  
dirigidas a pessoas ciganas 

ADEIMA - Loja de Emprego Nº de pessoas abrangidas - 
 
Nº de pessoas que desenvolveram competências -  

Realização 5 sessões /ano para 
pessoas ciganas desempregadas 
sobre competências pessoais e 
sociais 

IEFP/ GIP Nº de sessões realizadas -  
 
Nº de pessoas abrangidas - 
 
Nº de pessoas que desenvolveram competências - 

Dinamização de um grupo de 10 
mulheres desempregadas 
beneficiárias de RSI, com défice 
de competências pessoais e 
sociais residentes no conjunto 
habitacional da Biquinha 
  

ADEIMA (Protocolos RSI) em 
colaboração com a Loja de Emprego 

Nº de sessões realizadas -  
 
Nº de mulheres abrangidas - 
 
Nº de pessoas que desenvolveram competências – 
 
Nº de pessoas beneficiárias integradas em 
mercado de trabalho -  

Integrar pessoas desempregadas em 
Contratos de Emprego Inserção 
 

Integração anual de duas pessoas 
ciganas (desempregadas, 
beneficiárias de subsídio de 
desemprego e de RSU)  em 
instituições locais ao abrigo de 
Contratos de Emprego Inserção 
 

União de Freguesias de Perafita, Lavra 
e Sta. Cruz do Bispo 

Nº de pessoas integradas em Contratos de 
Emprego Inserção 
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Eixo Estratégico 4 – Garantia do acesso a direitos 

Finalidade: Promover o direito ao sucesso educativo 

Objetivo geral: 4.2. Dar continuidade à política de promoção do sucesso educativo 

Objetivos específicos Ações /Medidas  Responsável Indicadores  

Desenvolver iniciativas 
promotoras do sucesso 
educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades de apoio ao estudo para 

crianças e jovens em risco de abandono 

escolar - Projeto Cruz de Pau em Ação 

ADEIMA 
 

Nº de crianças / jovens abrangidas/os – 
 
Taxa de sucesso escolar entre o grupo -  

Implementação do Guião para as 

escolas - Promover a inclusão e o 

sucesso educativo das comunidades 

ciganas em três escolas do concelho 

CMM 

Nº de crianças / jovens abrangidas/os – 
 
Taxa de sucesso escolar entre o grupo - 

Canalização de jovens ciganas que 
abandonaram a escola para a Escola de 
segunda oportunidade de Matosinhos 
(ESOM) 

ESOM 

Nº de jovens abrangidos – 
 
Taxa de sucesso escolar entre os/as alunos/as 
abrangidos/as 

Desenvolvimento de atividades de 
animação dos recreios da escola - 
RECREAR 
 

ADEIMA – Projetos “Guarda em Ação”; 
“Cruz de Pau em Ação”; “Biquinha em 
Ação” e SIGA 

Nº de escolas envolvidas –  
 
Incidentes de indisciplina antes e depois das ações -  
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Eixo Estratégico 6 – Cidadania e participação ativa 

Finalidade: Promover uma cidadania ativa respeitadora das diferenças e da dignidade de todos os seres humanos 

Objetivo geral: 6.1. Criar campanhas e iniciativas públicas de combate a preconceitos e estereótipos em função da idade, do sexo , da pertença étnica e da 

orientação sexual 

Objetivos específicos Ações /Medidas  Responsável Indicadores 

 
Dar a conhecer a cultura 
cigana e promover a 
interação entre pessoas 
ciganas, serviços e pessoas 
não ciganas combatendo 
estereótipos mútuos 

Conceção de materiais informativos com 
a participação das pessoas ciganas com 
vista à desconstrução de estenótipos  

CMM/DPSS Número de materiais concebidos 
Número de pessoas ciganas que participaram 

Recursos de divulgação 

Desconstruir preconceitos 
de género 
 

Dinamização de 2 tertúlias / anos 
subordinadas ao tema igualdade de 
género na etnia cigana (30 crianças e 
jovens de etnia cigana) 

ADEIMA - 
Protocolos RSI 

Nº de pessoas abrangidas pelas sessões (H e M) -  
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Eixo Estratégico 6 – Cidadania e participação ativa 

Finalidade: Promover uma cidadania ativa respeitadora das diferenças e da dignidade de todos os seres humanos 

Objetivo geral: 6.2. promover uma cultura de igualdade entre  mulheres e homens 

Objetivos específicos Ações /Medidas  Responsável Indicadores 

Promover o associativismo feminino  Criação de dois grupos de mulheres 
ciganas  

CMM/DPSS Número de pessoas ciganas abrangidas 
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Eixo Estratégico 6 – Cidadania e participação ativa 

Finalidade: Criar mecanismos de coesão social  

Objetivo geral: 6.8. Promover cultura de mediação  

Objetivos específicos Ações /Medidas  Responsável Indicador 

Criar a figura do mediador 
cigano local 
 

Identificação e formação do/a 
mediador/a 

CMM Existência do/a mediador/a 

 

 


