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DIMENSÃO
INTERVENÇÃO

Conhecimento

Habitação

Habitação

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Melhorar a
informação e o
conhecimento
da situação das
pessoas ciganas

Garantir as
condições para
uma efetiva
igualdade de
acesso a uma
habitação
adequada por
parte das
famílias ciganas

ATIVIDADE
1.Ação de informação
sobre conceitos,
princípios de atuação,
critérios de
acompanhamento da
URIDI
2.Sistematização de
informação sobre
comunidade cigana
local, tendo por base
os dados resultantes
da intervenção do NLI,
visitas domiciliárias da
Habévora e os pedidos
de licença para
acampamento
ocasional
3.Elaborar diagnóstico
caracterizador das
comunidades ciganas
do concelho
4.Realização de ciclo
de competências
pessoais e sociais para
inquilinos da Habévora
Esta ação será
desenvolvida em
parceria com a
AMUCIP
5.Incentivar o acesso
das famílias ciganas ao
mercado de
arrendamento livre
com recurso à
mediação intercultural

META
Realizar uma sessão
de trabalho até ao
final de fevereiro de
2020

Sistematizar a
informação durante
o 1º semestre do
ano.
Apresentar relatório
à URIDI em setembro
2020

Definir estrutura e
metodologia de
trabalho até final de
2020
Realizar um ciclo de
competências
pessoais e sociais até
final de 2020

Identificar duas
famílias com
condições de aceder
ao mercado de
arrendamento livre e
construção de
processo de procura
ativa e autónoma de
habitação

INDICADORES DE
EXECUÇÃO
- Nº de entidades da
UR presentes
. Nº de técnicos e
dirigentes presentes

RESPONSÁVEIS

ARTICULAÇÃO
PDS 19-21

RECURSOS

CALENDÁRIO

- Sala para a
reunião
- Equipamento
informático

Até ao final do
1º trimestre de
2020

CME

- Nº de agregados que
solicitam autorização
para acampamento
ocasional
- Nº de licenças
emitidas

Equipamento
informático

Até junho 2020

CME

PDS AÇÃO 35

Apresentação de
documento à URIDI até
final de 2020

A definir por
equipa de
trabalho própria

Ao longo do ano

URIDI

PDS AÇÃO 35

- Nº de elementos
participantes
- Avaliação de
competências
adquiridas
- Satisfação dos
participantes

A definir pela
entidade
formadora

Ao longo de
2020

Habévora
Parceiros:
ADBES

Nº de famílias
abrangidas

Não aplicável

AMUCIP

Ao longo de
2020

Habévora
ADBES

1

UNIDADE DE REDE PARA A INCLUSÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL | PLANO DE AÇÃO 2020
DIMENSÃO
INTERVENÇÃO

Educação

Educação

Educação

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Garantir
condições de
acesso à
educação,
sucesso
educativo e
aprendizagem
ao longo da
vida de pessoas
ciganas
Aumentar o
conhecimento
sobre a cultura
cigana junto da
comunidade
educativa
Aumentar o
nível de
frequência da
educação préescolar por
parte das
crianças e etnia
cigana

Promover
atividades de
Educação Não
Formal

ATIVIDADE

META

6.Desenvolver
mediação intercultural
em contexto escolar
(EB Cruz da Picada),
qualificando a relação
das famílias com a
escola e fomentado o
diálogo intercultural

Desenvolver
mediação com 10
famílias de etnia
cigana da escola
identificada

7.Realizar um
momento de trabalho
com docentes e não
docentes sobre cultura
cigana

Realizar um
momento de
informação/sensibiliz
ação até ao final de
outubro

8.Construção de kits de
educação pré-escolar

Disponibilização dos
kits até ao final do 1º
semestre de 2020

9.Criação de um forúm
de discussão sobre o
absentismo e
abandono escolar dos
estudantes de etnia
cigana
10.Ações de
sensibilização dirigida
às crianças, jovens e
respetivas famílias

INDICADORES DE
EXECUÇÃO
- Nº de famílias
abrangidas
- Avaliação do docente

RECURSOS

CALENDÁRIO

RESPONSÁVEIS

Não aplicável

Até 31 de março
de 2020

CME

- Nº de docentes
participantes
- Nº de não docentes
participantes
- Avaliação de
satisfação
- Nº de inscrições em
educação pré-escolar
até final de 2020

- Sala para o
encontro
- Equipamento
informático

Até final de
outubro

URIDI
ACM,IP

- Caixas
- Jogos
- Brinquedos

Até final de
junho 2020

Ludoteca
ADBES
CVP

Criação e início da
discussão da
problemática até
final do ano letivo
2019/2020

Número de entidades
envolvidas no forúm e
número de utentes a
intervir

Equipamento
informático e
espaço para
reunião

Junho 2020

ADBES
Agrupamento
Escolas
URIDI
União Freguesias
Horta/Malagueira

Realização de três
ações de educação
não formal

Número de utentes
envolvidos

Instalações e
técnicos

Trimestral

ADBES
União Freguesias
Horta/Malagueira

ARTICULAÇÃO
PDS 19-21
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DIMENSÃO
INTERVENÇÃO

Saúde

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Garantir
condições
efetivas de
ganhos de
saúde ao longo
dos ciclos de
vida de pessoas
ciganas
Distribuição
Kits
Higienização
Promover uma
cidadania
inclusiva de não
discriminação

Solidariedade e
resposta social

Atribuição de
endereço de
morada para
correio a
famílias
nómadas
Incentivar e
apoiar a
participação na
vida
profissional,
cívica e política
de raparigas e
mulheres
ciganas

ATIVIDADE

META

11.Desenvolvimento
do projeto “Capacitar e
Vincular” da APF
Alentejo

Sinalizar 3 mulheres
ciganas para o
projeto.

12.Distribuição de kits
de limpeza das mãos e
higiene oral para
famílias nómadas
13.Realização de ação
de formação para
técnicos da rede social
pela AMUCIP

Atribuição dos Kits a
todos os nómadas
existentes no
território
Realizar uma ação de
formação até final de
2020

14.Oficialização, por
parte de entidades
aderentes, da
atribuição de morada
às respetivas famílias

Realização da
proposta até Abril
2020

15.Ação de formação
para mulheres ciganas

Realizar um
momento formativo
até final de 2020

INDICADORES DE
EXECUÇÃO
- Nº de sinalizações
- Nº de mulheres
acompanhadas
- Avaliação de impacto
do promotor
- Avaliação de
satisfação das
beneficiárias
Número de Kits
distribuídos

RECURSOS

CALENDÁRIO

RESPONSÁVEIS

Não aplicável

Ao longo de
2020

APF Alentejo

Kits
transporte

Ao longo de
2020

Direção Regional
Saúde
ADBES

- Nº de
organizações/entidade
s participantes
- Nº de técnicos
participantes
- Avaliação de
satisfação
Número de famílias
beneficiárias

A definir pela
entidade
formadora

Ao longo de
2020

URIDI
AMUCIP

Morada das
Instituições

Abril 2020

ADBES
Segurança Social

- Nº de mulheres
ciganas participantes
- Avaliação de
satisfação

A definir pela
entidade
formadora

Ao longo 2020

URIDI
AMUCIP

ARTICULAÇÃO
PDS 19-21
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DIMENSÃO
INTERVENÇÃO

Sensibilização
da opinião
pública

Emprego e
Formação

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Facilitar o
diálogo
intercultural
Promover
eventos
multiculturais
Disponibilizar
plataforma
digital que
centralize e
facilite a
pesquisa de
ofertas de
emprego e
formação
profissional
Promover a
ocupação e
integração
profissional

ATIVIDADE

META

16.Assinalar dia
Mundial do Cigano (8
maio)
17.Participação e
organização de
eventos multiculturais

Realizar uma tertúlia
radiofónica

18.Divulgação de
ofertas de emprego e
formação, atualizadas,
na plataforma para a
população alvo

Criação da
Plataforma e
disponibilização de
conteúdo

19.Estruturação de
oferta de comunitário
para beneficiários de
RSI, previamente
selecionados
atividades de trabalho

Dois beneficiários RSI
em trabalho
comunitário

Realização de dois
eventos

INDICADORES DE
EXECUÇÃO
Nº de elementos da
comunidade cigana
envolvidos
Número de
participantes
envolvidos

RECURSOS

CALENDÁRIO

RESPONSÁVEIS

Não aplicável

Até final de
maio

AMUCIP
Rádio local

A definir

São Martinho e
Santos
Populares

Número de utilizações

Plataforma e
recursos
humanos

Ao longo de
2020

União Freguesia
Horta/Malagueira
ADBES
Habévora
ADBES
URIDI

Cumprimento das
atividades por parte
dos envolvidos

A definir

2020

ARTICULAÇÃO
PDS 19-21

ADBES
União Freguesia e
Segurança Social
URIDI
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