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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 51/2013
de 17 de abril

O Decreto-Lei n.º 213/2009, de 4 de setembro, instituiu, 
sob proposta da Câmara Municipal de Cascais, a Fundação 
Paula Rego com o fim de promover a divulgação e o estudo 
das obras da artista Paula Rego e do pintor Victor Willing e 
subsidiariamente divulgar a arte moderna e contemporânea. 
O mesmo Decreto-Lei aprovou os estatutos da fundação e 
reconheceu a sua utilidade pública.

O património da Fundação integra quinhentas e vinte 
e quatro obras da autoria da artista, doadas por esta ao 
Município de Cascais, bem como o direito de usufruto 
sobre o imóvel onde se encontra instalado o Museu Casa 
das Histórias Paula Rego, que consubstanciam parte da 
contribuição do Município para a Fundação, na sua qua-
lidade de fundador. 

A fundação assumiu, assim, desde a data da sua insti-
tuição, os direitos e as obrigações que decorrem para o 
Município de Cascais do contrato celebrado entre este e 
a artista Paula Rego no que respeita à criação do Museu 
Casa das Histórias-Paula Rego.

Tendo presente que a vontade da artista Paula Rego é in-
dispensável à existência da Fundação e que esta manifestou 
o desejo de não estar ligada a uma fundação de natureza 
exclusivamente pública, nem pretender constituir uma funda-
ção de natureza privada com os mesmos fins e, tendo, ainda, 
em conta o disposto na Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 79-A/2012, de 25 de setembro, o conselho de fundadores de-
liberou pronunciar-se favoravelmente à extinção da Fundação.

No mesmo sentido, o conselho de administração da 
Fundação Paula Rego deliberou também aprovar a extinção 
da Fundação.

Conforme disposto nos respetivos estatutos as obras 
doadas pela artista ao Município de Cascais, bem como as 
obras que, por liberalidade da artista Paula Rego, tenham 
integrado o património da fundação revertem para aquele 
município e extingue-se, com a extinção da Fundação, o di-
reito de usufruto sobre o imóvel onde se encontra instalada. 

O Município de Cascais e a artista Paula Rego acor-
daram, entretanto, manter em funcionamento o Museu 
Casa das Histórias Paula Rego em condições similares 
às dos grandes museus internacionais de arte moderna e 
contemporânea, assumindo o Município de Cascais todas 
as responsabilidades inerentes ao seu funcionamento.

Foi ouvido o Município de Cascais.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 o artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei procede à extinção da Fundação 
Paula Rego, pessoa coletiva de direito privado e utilidade 
pública, instituída pelo Decreto-Lei n.º 213/2009, de 4 de 
setembro.

Artigo 2.º
Extinção 

É extinta a Fundação Paula Rego, sob proposta do con-
selho de administração e parecer favorável do conselho 
de fundadores. 

Artigo 3.º
Liquidação

Os órgãos competentes da Fundação Paula Rego pro-
movem, de acordo com os respetivos estatutos, as diligên-
cias necessárias à liquidação da Fundação, adotando os 
mecanismos legais adequados, nos termos da legislação 
aplicável.

Artigo 4.º
Norma revogatória

É revogado o Decreto-Lei n.º 213/2009, de 4 de setembro.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de 

março de 2013. — Pedro Passos Coelho.
Promulgado em 10 de abril de 2013.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 11 de abril de 2013.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2013
A União Europeia solicitou aos Estados-Membros a 

elaboração de estratégias nacionais para a integração das 
comunidades ciganas, que respondam a situações de ex-
clusão que não são compatíveis com os valores sociais ou 
com o modelo económico europeu.

O XIX Governo Constitucional, consciente da sensibi-
lidade desta matéria na sociedade portuguesa, reconhece 
as graves dificuldades de integração e marginalidade que 
vivem estas comunidades de portugueses, que constituem 
uma minoria étnica em Portugal desde há 500 anos. 

É essencial dar a esta questão uma resposta sólida, coe-
rente e transversal que permita o início de um caminho que 
se prevê lento, mas crucial para a coesão social.

A interculturalidade constitui um eixo essencial de de-
senvolvimento das comunidades contemporâneas e tem em 
Portugal conhecido sucessos, embora sejam necessários 
progressos no que toque às comunidades ciganas. 

Impõe-se, por isso, que se ultrapasse o sentimento de 
desconfiança mútua existente entre a comunidade maio-
ritária e a minoria cigana. É fundamental que, da parte 
da maioria, surja o respeito pelas tradições e valores das 
comunidades ciganas e que, da parte da minoria, haja uma 
conformação com os princípios e deveres essenciais do Es-
tado de Direito, que possa ser acompanhada do pleno gozo 
dos direitos que a cidadania portuguesa lhes atribui.

O trabalho do Alto Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural, I.P. (ACIDI, I.P.), e dos mediadores 
ciganos que, por seu intermédio, têm vindo a receber for-
mação e a ser colocados em diversos municípios do país, é 
extremamente encorajador como exemplo de intervenção 
junto das comunidades ciganas.

Da mesma forma, diversas instituições públicas e pri-
vadas têm, desde há muitos anos, desempenhado um papel 
relevante na prossecução desses objetivos de integração.

A Estratégia Nacional para a Integração das Comunida-
des Ciganas (Estratégia Nacional) enquadra, por isso, não 
só a perspetiva da Administração Pública e dos diferentes 
ministérios, mas também as sensibilidades dos ciganos 
portugueses e das organizações da sociedade civil que 
trabalham com estas comunidades no nosso país. 
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Trata-se do primeiro plano nacional que tem em vista 
a integração das comunidades ciganas, embora enquanto 
comunidades vulneráveis estejam abrangidas por uma 
série de outras medidas. Sublinhe-se, a título de exemplo, 
o Programa Escolhas, em que uma parte muito considerável 
dos projetos se dirige a crianças e jovens ciganos.

Na elaboração da Estratégia Nacional trabalhou-se a 
articulação de políticas públicas existentes mas dispersas, 
que visam corrigir problemas e desigualdades sociais e 
tentou-se ir mais além, com medidas específicas e com a 
promoção de um estudo nacional que, com pleno respeito 
pelos princípios constitucionais e legais de proibição da 
discriminação e de reserva da intimidade, dê a conhecer as 
reais necessidades das comunidades ciganas portuguesas.

A União Europeia pediu aos Estados-Membros objetivos 
de integração em quatro áreas fundamentais (educação, 
habitação, emprego e saúde) através de metas e objetivos 
delineados até 2020. 

O Governo Português, considerando ser fundamental 
para o sucesso da Estratégia Nacional uma abordagem 
global que tenha em vista questões de cidadania, justiça e 
segurança, igualdade de género, combate à discriminação e 
segurança social decidiu acrescentar à solicitação europeia 
um eixo transversal. 

A Estratégia Nacional define as entidades responsáveis 
pelo acompanhamento de cada prioridade, assim como as 
medidas e metas a atingir. Pretende-se, assim, estabele-
cer uma política concertada que se traduza numa efetiva 
integração das comunidades ciganas na sociedade maio-
ritária até 2020, com respeito pelas suas tradições e pela 
sua cultura. 

Está contemplada a intervenção não apenas da admi-
nistração central, mas também da administração local, 
que lida muito diretamente com os desafios de integração 
das comunidades ciganas. Foi também dado ênfase ao 
envolvimento das instituições privadas de solidariedade 
social, que o Governo considera terem nesta matéria um 
papel insubstituível a desempenhar.

Pretende-se que a Estratégia Nacional possa ser moni-
torizada e surtir efeitos percetíveis, estando aberta a possi-
bilidade de adaptação caso se verifique essa necessidade. 
É criada, por isso, uma estrutura de acompanhamento, o 
Grupo Consultivo para a Integração das Comunidades 
Ciganas, que permitirá não só essa monitorização, mas 
também um contacto permanente com representantes das 
comunidades ciganas e de instituições da sociedade civil.

A Estratégia Nacional para as Comunidades Ciganas foi 
elaborada pelo ACIDI, I.P., sob coordenação do Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e 
dos Assuntos Parlamentares. Contou, na sua elaboração, 
com os contributos de oito ministérios, de organizações da 
sociedade civil com trabalho reconhecido com as comu-
nidades ciganas e de elementos destas comunidades, que 
deram os seus contributos em diversos momentos.

O Governo submeteu a Estratégia Nacional a consulta 
pública no Portal do Governo e nos sítios na Internet do 
ACIDI, I.P. (www.acidi.gov.pt), e do Gabinete de Apoio às 
Comunidades Ciganas do ACIDI, I.P. (www.ciga-nos.pt). 
O documento final tem em conta contributos que chegaram 
como resultado da referida consulta pública.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 

o Conselho de Ministros resolve:
1 - Aprovar a Estratégia Nacional para a Integração 

das Comunidades Ciganas (2013-2020), que constitui 

o anexo à presente resolução e que dela faz parte in-
tegrante.

2 - Determinar que a assunção de compromissos para 
a execução das medidas da Estratégia Nacional para a In-
tegração das Comunidades Ciganas (2013-2020) depende 
da existência de fundos disponíveis por parte das entidades 
públicas competentes.

3 - Determinar que a presente resolução entra em vigor 
no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 27 de março 
de 2013. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

Preâmbulo

Os Ciganos estão em Portugal há 500 anos. Oriundos 
do Nordeste da Índia, iniciaram os seus movimentos mi-
gratórios por volta do séc. III. Fizeram longas caminhadas, 
atravessaram inúmeros países, onde muitos grupos foram 
ficando, enquanto outros continuaram essas incessantes 
viagens. Estas passagens por regiões tão diversas, bem 
como as suas fixações, trouxeram forçosamente influên-
cias e apropriações em termos culturais e linguísticos, 
proporcionando a formação de vários grupos que, sendo 
diferentes entre si, têm raízes comuns.

Este facto faz do povo cigano um conjunto heterogéneo, 
dentro das suas semelhanças.

O grupo Kalé chegou à Península Ibérica no primeiro 
quartel do séc. XV e a Portugal em meados do mesmo 
século. Pode imaginar-se a estranheza que esta gente tão 
diferente, a falar uma língua estranha, vestida de forma 
exótica e com hábitos totalmente diferentes, causou na 
sociedade de então. A sua aura de mistério atraía tanto, 
quanto afastava. E durante muito tempo esse afasta-
mento foi real, pois o desconhecido, separa. Criaram-se 
relações que não se pautaram nem pela confiança, nem 
pelo apreço. 

A discriminação e marginalização de que cedo foram 
alvo, obrigaram a um grande isolamento, tendo criado à 
sua volta uma barreira que, se por um lado lhes permitiu 
conservar a sua identidade e cultura, por outro remeteu-os 
ao esquecimento, à desconfiança da sociedade maioritária e 
à sua própria exclusão. Coesos mas insubmissos, continua-
ram, no entanto, a conservar os seus valores fundamentais 
que se prendem com o culto da família, com o respeito 
pelas pessoas mais velhas e a proteção das crianças. 

Durante séculos foram perseguidos e submetidos a leis 
repressivas que legitimaram castigos muito duros, nem 
sempre proporcionais aos delitos cometidos.

Só passados quase quatro séculos após a sua entrada 
em Portugal, a Constituição de 1822 atribui a cidadania 
portuguesa aos ciganos, que passaram a ser reconhecidos 
como portugueses de pleno direito. 

Fazendo uma retrospetiva histórica sobre as formas 
de vida das comunidades ciganas, concluímos que a sua 
situação atual ainda é bastante vulnerável. Apesar das 
transformações sociais que têm ocorrido e de algumas 
melhorias na situação dos ciganos, há ainda uma série de 
fatores que concorrem para uma grande resistência à sua 
integração: exclusão social, discriminação, dificuldade de 
mobilização, resistência à escolarização, perda de recursos 
económicos, profissões tradicionais em declínio, índice 
elevado de detenções e obediência a regras internas muito 
fortes.

No entanto, o decurso do tempo e um melhor conheci-
mento da sua história e cultura veio gerar novas dinâmicas 
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entre ciganos e não-ciganos, criando laços de respeito e 
apreço mútuos. Saber o «porquê» implica também compre-
ender, aceitar, respeitar. «Suavizaram-se» as suas relações 
que ora avançam, ora recuam. Houve, no entanto, pontos 
de viragem que levantaram barreiras e criaram pontes 
que, lentamente, têm contribuído para mudar o curso da 
história.

1. Enquadramento 
Nos últimos 40 anos, assistimos à criação de dinâmicas 

de inclusão das comunidades ciganas, através de diver-
sas iniciativas levadas a cabo por instituições públicas e 
privadas, com o objetivo comum de promover a cultura 
cigana e fazer a sensibilização para os problemas sociais 
que afetam estas comunidades. São várias e de grande 
relevo as intervenções nesta área: a Obra Nacional da 
Pastoral dos Ciganos e os seus Secretariados Diocesanos; 
a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com o Programa 
de Promoção Social dos Ciganos, pioneira na formação de 
mediadores ciganos; o Ministério da Educação e Ciência 
com a formação de mediadores ciganos escolares; o Se-
cretariado Entreculturas, com respostas pedagógicas que 
promoveram maior equidade no acesso e sucesso de todos 
os alunos, bem como a divulgação da história e cultura do 
povo cigano; o Instituto das Comunidades Educativas com 
o seu projeto «Nómada», que envolveu largas dezenas de 
docentes e ainda, mas não menos relevantes, diversos e 
numerosos projetos de associações que, a nível local, con-
tribuíram largamente para o desenvolvimento e inserção 
das comunidades ciganas. 

O Grupo de Trabalho para a Igualdade e Inserção dos 
Ciganos veio salientar a necessidade de uma intervenção 
articulada junto destas comunidades e o Rendimento Social 
de Inserção permitiu minorar algumas carências sentidas 
pelas famílias ciganas. O trabalho da Academia tem vindo 
a enriquecer substancialmente o conhecimento sobre estas 
comunidades, dando uma panorâmica de realidades durante 
muito tempo esquecidas. 

A Subcomissão para a Igualdade de Oportunidades e 
Família, da Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e 
Cultura, a propósito do Ano Europeu para o Diálogo Inter-
cultural, elaborou um relatório, apresentado em março de 
2009, onde se destaca a evidência de situações de pobreza, 
exclusão e marginalidade, de que as comunidades ciganas 
continuam a ser vítimas, elencando uma série de recomen-
dações no sentido de colmatar as carências observadas em 
diversas áreas, sobretudo ao nível da educação e habitação. 
Este relatório constituiu um marco que permitiu que esta 
problemática constasse da agenda política.

O Programa Escolhas, fundido no Alto Comissariado 
para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. (ACIDI, 
I.P.), desde 2004 e que visa promover a inclusão social de 
crianças e jovens em risco, particularmente descendentes 
de imigrantes e minorias étnicas, integra, na sua 4.ª geração 
(2010-2012), 66 projetos dirigidos às comunidades ciganas, 
traduzindo as necessidades cada vez mais sentidas a nível 
local de encontrar respostas adequadas à inclusão destas 
crianças e jovens.

A criação do Gabinete de Apoio às Comunidades Ci-
ganas, em 2007, pelo ACIDI, I.P., veio responder à neces-
sidade de um apoio mais sistemático e eficiente a estas 
comunidades, implementando dinâmicas promotoras da 
sua integração social, valorizando o seu património cul-
tural e a sua participação enquanto cidadãos portugueses, 
reduzindo estereótipos e injetando doses de autoestima, 
capazes de materializar as atitudes de reconhecimento e 

respeito pelo outro, que criam as verdadeiras oportunidades 
e são os grandes motores da mudança.

Este gabinete tem estruturado a sua missão em torno de 
três grandes linhas – o reforço do diálogo intercultural, a 
promoção da educação, da cultura e da cidadania e apoio 
à capacitação, desenvolvendo um conjunto de atividades 
orientadas para a promoção e integração social dos ciga-
nos, em articulação com entidades com responsabilidade 
nesta área, nos domínios da educação, habitação, emprego, 
formação e saúde.

Para garantir a participação dos ciganos, tanto no desen-
volvimento de algumas atividades, como no planeamento 
de outras, este gabinete passou a integrar seis consulto-
res externos das comunidades ciganas, experiência muito 
positiva que foi o prólogo do Projeto-Piloto Mediadores 
Municipais.

Assim, em abril de 2009 foi lançado o Projeto-Piloto 
Mediadores Municipais, que constituiu um marco, como 
uma das primeiras iniciativas nesta área, apoiadas por um 
Governo português.

A articulação do Estado com entidades da sociedade 
civil trouxe a este Projeto um valor acrescido, que importa 
replicar noutras situações. Sendo entidades vocacionadas 
para questões de interesse público, atuando em diversas 
áreas sociais, transportam uma experiência privilegiada, 
decorrente da sua proximidade com as populações, que 
assegura a sua complementaridade com o Estado.

Com início no dia 1 de outubro de 2009, o Projeto entrou 
no seu terceiro ano de execução em outubro de 2011, com 
15 municípios. Integra, atualmente, mais seis municípios 
e respetivos mediadores, que acabam de iniciar o seu pri-
meiro ano de atividades. São um grupo heterogéneo em 
termos de sexo, idade e habilitações académicas. 

Este projeto, que se pretende de continuidade, tem como 
objetivos promover a igualdade de oportunidades, a coe-
são social, tendo subjacente a dimensão de combate à 
discriminação, promovendo o emprego e a capacitação 
das comunidades ciganas e apostando numa intervenção 
em diversas áreas carenciadas, através da mediação e da 
resolução de conflitos, em que o mediador cigano é a 
figura principal.

1.1 Princípios orientadores
Como referido anteriormente, muitas têm sido as inter-

venções levadas a cabo ao longo dos últimos anos junto 
das comunidades ciganas. É, todavia, necessário dar um 
impulso acrescido nas áreas mais carenciadas – educação, 
habitação, saúde e emprego - a fim de reduzir a vulnerabi-
lidade de muitas destas comunidades, que continuam a ser 
grandemente afetadas em termos de exclusão social.

Com um número estimado entre 40.000 a 60.000 e com 
distribuição pelo território nacional de Norte a Sul, muitos 
ciganos portugueses carecem ainda de acesso a bens e ser-
viços fundamentais, promotores da sua integração. É, no 
entanto, certo que esta integração passa por uma postura di-
ferente por parte das comunidades ciganas e pela assunção 
das normas por que todos os portugueses se devem reger, 
em termos de direitos e deveres, exercendo a sua cidadania 
plena, de forma ativa e participada. A conciliação das suas 
regras internas com a lei geral, não é incompatível é, sim, 
desejável pois, para além de ciganos, são portugueses.

Assim, o Governo Português assumiu a responsabilidade 
de responder, não apenas às diretivas emanadas pela União 
Europeia, como às necessidades reais da população cigana 
portuguesa, sistematizadas na Estratégia Nacional para a 
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Integração das Comunidades Ciganas, doravante designada 
como Estratégia Nacional.

Norteada pelos Princípios Fundamentais (Artigo 9.º 
Alíneas d) e h)) (1), pelos Direitos e Deveres Fundamentais 
(Artigos 12.º e 13.º) (2) e pelos Direitos e Deveres So-
ciais (Artigos 64.º e 65.º) (3) consignados na Constituição 
Portuguesa e tendo em conta os 10 Princípios Básicos 
Comuns (4) e a Diretiva n.º 2000/43/CE, do Conselho da 
União Europeia, de 29 de junho de 2000 (5), a Estratégia 
Nacional estrutura a sua intervenção numa abordagem 
intercultural dos princípios da Igualdade, da Não Discri-
minação e da Cidadania que, postos em prática enquanto 
guias de atuação nas áreas mais carenciadas, são o motor 
da mudança e da integração dos ciganos, promovendo-os 
socialmente e fomentando a coesão social.

1.2 Orientações Europeias
A Estratégia, sendo nacional, teve em consideração as 

prioridades em termos nacionais, com medidas dirigidas 
aos ciganos portugueses, mas integra, igualmente, as orien-
tações europeias, consignadas no Relatório do Parlamento 
Europeu de 18 de fevereiro de 2011 (6) e nas posteriores 
recomendações contidas nos documentos emanados pelas 
diversas instâncias europeias.

Este relatório foi um passo fundamental e uma forte 
chamada de atenção aos Estados-Membros para a situação 
de vulnerabilidade das comunidades ciganas e para os 
meios e formas de a resolver.

Após a aprovação da resolução de 9 de março 2011, o 
Parlamento Europeu convidou a Comissão Europeia e o 
Conselho Europeu a adotar uma estratégia europeia para 
os ciganos. Assim, a Comissão Europeia fez a comunica-
ção «Quadro Europeu para as Estratégias Nacionais para 
a Integração dos Ciganos até 2020», em 5 de abril 2011, 
definindo as responsabilidades dos Estados-Membros, 
prioridades das estratégias nacionais, mecanismos de mo-
nitorização e fundos.

Nas conclusões do Conselho da União Europeia de 
19 de maio, a proposta foi aprovada e nas do Conselho 
Europeu de 24 de junho de 2011, que constituem o passo 
final do consenso europeu nesta matéria, apelou-se à rápida 
implementação das conclusões do Conselho da União 
Europeia, no que respeita a elaboração das estratégias 
nacionais, tendo como horizonte temporal o final de de-
zembro de 2011.

1.3 Medidas para a Estratégia Nacional
Portugal, como outros países da Europa, não integra a 

variável «etnia» nos censos, resultando daí algum desco-
nhecimento sobre o número real, localização geográfica 
e modos de vida das comunidades ciganas portuguesas, 
dados fundamentais para a criação de medidas adequadas 
de intervenção.

Consciente da importância do diagnóstico para a ela-
boração da Estratégia Nacional, o Gabinete do Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e dos Assuntos 
Parlamentares, lançou, em setembro de 2011, um inquérito 
por questionário, junto de todas as Câmaras Municipais 
de Portugal continental e ilhas, com vista a obter dados 
sobre as comunidades ciganas locais, tanto no que respeita 
a número de famílias, como à sua situação nas áreas da 
habitação, educação, saúde e emprego.

Foi criada uma plataforma eletrónica para a inserção 
desses dados, mas as respostas submetidas dizem respeito 
apenas a uma parte dos municípios. Verificou-se a dificul-
dade de muitas câmaras municipais na disponibilização 
de dados em tempo útil, pelo que não é possível, sem 

um estudo feito com mais tempo e maior proximidade, 
conhecer a dimensão real das situações.

Um estudo a nível nacional que permita a necessária vi-
são de conjunto, constitui uma das prioridades transversais 
a toda a Estratégia. No entanto, os estudos já existentes 
e os projetos e técnicos que atuam no terreno, fornecem 
informação que permite a elaboração de uma estratégia 
com linhas orientadoras concretas, que irão ao encontro 
das necessidades reais dos destinatários.

Os princípios orientadores desta Estratégia Nacional 
forneceram as bases de atuação através de direitos fun-
damentais e estão espelhados em diversos instrumentos 
concebidos para executar reformas de fundo em áreas 
basilares.

Assim, foram tidos em conta os compromissos e me-
tas de Portugal 2020, consignados no Plano Nacional de 
Reformas, sobretudo no que concerne os eixos 4 e 6, res-
petivamente «Crescimento inteligente», cujos objetivos 
«mais e melhor educação» com «meta de redução da saída 
precoce do sistema de ensino e formação» e «Crescimento 
Inclusivo», cujos objetivos «aumentar o emprego» e «com-
bate à pobreza e às desigualdades sociais», constituíram 
algumas linhas cuja filosofia subjacente dá corpo à Estra-
tégia Nacional, com vista a uma maior equidade no acesso 
às oportunidades.

Finalmente, importa realçar a transversalidade da igual-
dade género na presente Estratégia Nacional, não apenas 
contemplada como dimensão específica no eixo transversal 
e como prioridade nalgumas áreas de intervenção sectorial, 
como expressa no pressuposto da necessária desagregação 
por sexo dos resultados alcançados em todas as medidas 
propostas ao longo da mesma. Esta desagregação permitirá 
avaliar o impacto de cada medida em homens ciganos e 
mulheres ciganas, identificando, assim, áreas onde será 
necessário dispor de mais elementos para delinear estraté-
gias conducentes à aplicação de políticas de género junto 
das comunidades ciganas.

O modelo escolhido para a conceção da Estratégia Na-
cional compreende o envolvimento dos ministérios que 
tutelam as áreas que necessitam uma maior atenção, atra-
vés de seus representantes, a participação de autoridades 
regionais e locais e de instituições da sociedade civil, bem 
como de grupos alargados de elementos das comunidades 
ciganas, enquanto parte interessada na formulação das 
medidas de intervenção que lhes são dirigidas. Esta opção 
metodológica teve como objetivo não apenas correspon-
der às orientações da Europa mas, fundamentalmente, ter 
contributos realistas e abalizados por parte de instituições 
e pessoas conhecedoras das necessidades, de modo a que 
a concertação institucional, a nível nacional, regional e 
local, com a implicação ativa de todas as forças vivas, 
seja a grande força motora para a implementação da Es-
tratégia Nacional em todos os seus eixos, num horizonte 
até 2020.

2. Nota metodológica
A comunicação da Comissão Europeia, de 5 de abril 

de 2011, «Um Quadro Europeu para as Estratégias Na-
cionais de Integração dos Ciganos até 2020», convida o 
Estados-Membros a privilegiar como áreas prioritárias 
de intervenção junto das comunidades ciganas, o acesso 
à educação, ao emprego, cuidados de saúde e à habitação.

Por outro lado, as conclusões do Relatório da Comissão 
Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura, Subcomis-
são para a Igualdade de Oportunidades e Família (2009), 
referem que as principais fragilidades das comunidades 
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ciganas situam-se ao nível da educação, da habitação e 
do emprego.

Assim, em linha com os dois documentos, estabelece-
ram-se como eixos de intervenção da Estratégia Nacional 
as áreas da educação, emprego e formação profissional, 
habitação e saúde sendo que, para além das quatro áreas 
identificados pela Comissão Europeia, foi ainda criado 
um eixo transversal que abarca o conjunto de prioridades 
de caráter transversal e que pela sua natureza intersetam 
várias áreas.

Deste modo, cada eixo corresponde a uma unidade te-
mática coerente de prioridades, medidas, objetivos e ações 
referentes a uma determinada área de intervenção, sendo 
que a intervenção dentro de cada eixo está estruturada de 
acordo com dois níveis de concretização – prioridades e 
medidas.

As prioridades correspondem ao nível de concretização 
imediatamente seguinte ao eixo, e são relativas ao conjunto 
de objetivos estratégicos, centrais para a concretização da 
intervenção e em torno das quais são definidas as medidas 
que pretendem dar resposta às principais fragilidades e 
potencialidades identificadas.

As medidas correspondem ao nível de concretização se-
guinte às prioridades e referem-se ao conjunto de objetivos 
operacionais que estabelecem as linhas gerais de atuação. 
As medidas são concretizadas através da execução de vá-
rias ações /programas identificados pelos parceiros durante 
o período de implementação da Estratégia Nacional.

Por forma a monitorizar o progresso das ações a de-
senvolver, mas também a nortear a intervenção, foram 
estabelecidos metas e resultados esperados, que podem ser 
alvo de ajustes ao longo da implementação da Estratégia 
Nacional e de acordo com eventuais constrangimentos que 
venham a ser observados. São ainda identificadas as fontes 
de financiamento que sustentam a Estratégia Nacional, sem 
prejuízo da posterior alocação de fundos adicionais, e que 
podem vir a sofrer alterações por força de introdução de 
eventuais novas linhas/ programas de financiamento ou 
por limitações à execução de verbas impostas pela Lei do 
Orçamento do Estado.

Tendo em vista o desenho e a implementação da Es-
tratégia Nacional, foram mobilizados para um encontro 
alargado, os representantes das áreas correspondentes aos 
quatro eixos definidos, mas também das várias áreas a 
integrar o eixo transversal, organizações da sociedade 
civil e representantes das comunidades ciganas, por forma 
a obter uma estratégia amplamente participada por todos 
os atores-chave e definir os parceiros responsáveis por 
cada um dos eixos.

Dada a especificidade das problemáticas identifica-
das em cada uma das áreas de intervenção foram pro-
movidas, de 20 de setembro de 2011 a 26 de outubro de 
2011, diversas reuniões sectoriais com diversas entidades 
com experiên cia nas áreas da habitação, saúde, emprego 
e formação profissional, justiça, questões de género, dis-
criminação, representantes das comunidades ciganas, e 
moderadas por cada um dos parceiros responsáveis, com o 
objetivo de aprofundar os contributos dos vários parceiros 
que se traduzem nas prioridades e medidas que integram 
na Estratégia Nacional.

No sentido de monitorizar a implementação da Estratégia 
Nacional foi estabelecido um mecanismo de coordenação 
e monitorização estruturado em torno de duas dimensões e 
que tem o ACIDI, I.P., como coordenador nacional.

O primeiro, relativo à coordenação e que se centra na 
relação entre ACIDI, I.P., os parceiros responsáveis por 
cada eixo e os seus parceiros sectoriais, quer públicos quer 
da sociedade civil, estabelece o conjunto de linhas orien-
tadoras das diversas fases de implementação da Estratégia 
Nacional, garantindo o seu alinhamento com as políticas 
de âmbito europeu, nacional e sectorial.

O segundo, relativo à monitorização e avaliação, cen-
tra-se na relação inversa entre os parceiros sectoriais, o 
parceiro responsável por cada eixo e o ACIDI, I.P., refe-
rindo-se ao acompanhamento e avaliação das ações que 
traduzem as prioridades e medidas previstas, confrontando 
as metas estabelecidas e resultados esperados com os pro-
gressos alcançados e resultados observados.

Ao abrigo da Estratégia Nacional está prevista a apre-
sentação e discussão de um relatório de progresso anual 
no seio do grupo alargado de parceiros sem prejuízo da 
eventual discussão e apresentação de relatórios intercalares 
sempre que seja considerado oportuno.

Para além da monitorização e avaliação realizada pelo 
conjunto alargado de parceiros, entidades públicas e orga-
nizações da sociedade civil, a Estratégia Nacional prevê 
ainda uma avaliação externa que, apesar de responder a 
um caderno de encargos discutido e validado pelos par-
ceiros, estabelecerá parâmetros de análise e avaliação 
próprios oferecendo um olhar distanciado e independente 
que beneficiará a qualidade dos exercícios de avaliação 
da Estratégia Nacional.

Os resultados da avaliação do grupo alargado de parcei-
ros, nomeadamente dos relatórios produzidos e apresen-
tados anualmente, bem como os resultados da avaliação 
independente externa, devem ainda ser apresentados e 
discutidos junto de um Grupo Consultivo para a Integração 
das Comunidades Ciganas, composto por representantes 
dos diversos ministérios, bem como organizações da so-
ciedade civil e representantes das comunidades ciganas, 
que deverá emitir parecer acerca dos documentos produ-
zidos.

Deste modo, o mecanismo de monitorização e avaliação 
previsto reflete a capacidade da Estratégia Nacional de 
adaptar-se e ajustar-se a novos desafios e oportunidades 
que se venham a verificar ao longo do seu período de 
implementação por forma a potenciar as ações e objetivos 
definidos.

Eixo transversal
3. Eixo transversal.
Na elaboração da Estratégia Nacional para a Integração 

das Comunidades Ciganas foi considerado que, face à rea-
lidade portuguesa, é imprescindível a inclusão de um eixo 
transversal que dê resposta a um conjunto de situações que 
marcam a vida destas comunidades e a sua relação com a 
sociedade envolvente.

Nesta decisão pesou a consciência de uma acentuada 
desconfiança mútua que tem condicionado uma evolução 
significativa na integração das comunidades ciganas e um 
conjunto de indicadores que alertam para a necessidade de 
uma ação concertada das entidades públicas.

O reconhecimento da importância de dimensões, como 
justiça e segurança, igualdade de género, segurança social, 
educação para a cidadania, mediação e combate à discrimi-
nação, justifica um conjunto de prioridades que potenciam 
o sucesso global da Estratégia Nacional, na medida em que 
são dimensões profundamente marcadas pela natureza das 
relações humanas e sociais.
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Tendo a Estratégia Nacional como ponto de partida, 
acrescida da experiência e das boas práticas das entidades 
que trabalham esta problemática, cria-se a possibilidade 
de alcançar uma coesão social respeitadora da diversidade 
cultural, que promova a igualdade de oportunidades destes 
portugueses reconhecidamente marginalizados.

3.1 Dimensão – Conhecimento das Comunidades 
Ciganas e Acompanhamento da Estratégia Nacional 
para a Integração das Comunidades Ciganas.

Apesar dos estudos realizados por várias organizações e 
investigadores, por forma a recolher informação relevante 
sobre as comunidades ciganas portuguesas, nomeadamente 
quanto ao número e distribuição geográfica, e dos dados 
existentes, sobretudo ao nível local e regional, através da 
atuação no terreno de várias entidades públicas e orga-
nizações da sociedade civil, subsiste ainda uma imagem 
relativamente incompleta, ao nível nacional, da situação 
das comunidades ciganas.

Em 2009, a Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade 
e Cultura reconheceu a falta de informação relativa às 
comunidades ciganas, nomeadamente quanto à sua di-
mensão, distribuição, situação económica e social, entre 
outras, que impossibilita a obtenção de uma perceção clara 
e real da situação em que vivem estas comunidades, impe-
dindo a conceção de medidas mais adequadas à promoção 
do desenvolvimento e integração das comunidades mais 
vulneráveis.

Por outro lado, a mesma Comissão reconhece a necessi-
dade da conciliação do princípio constitucional da não-dis-
criminação e da recolha de informação ao nível nacional 
e sectorial, por forma a promover uma intervenção mais 
integrada e ajustada junto das comunidades ciganas.

Assim, apenas o conhecimento mais aprofundado destas 
comunidades poderá concorrer para a conceção e imple-
mentação de políticas inclusivas que se traduzam numa 
efetiva igualdade de oportunidades e melhoria das con-
dições de vida.

O conhecimento das comunidades ciganas, passa tam-
bém pelo acompanhamento da sua situação socioeconó-
mica, estando diretamente ligado às medidas adicionais 
adotadas na Estratégia Nacional. Estas vão pôr em curso 
uma grande diversidade de iniciativas, ligadas às áreas 
prioritárias e coordenadas por um grupo alargado de par-
ceiros.

Dado o caráter transversal e a natureza diversificada 
destas iniciativas, o seu acompanhamento e análise deve ser 
efetuado por uma estrutura que congregue os representan-
tes de cada uma das áreas e que, através dos seus pareceres 
e recomendações, permita contribuir para a conceção e 
implementação de políticas mais inclusivas e ajustadas.

Torna-se, pois, necessário criar um Grupo Consultivo 
para a Integração das Comunidades Ciganas, composto 
por representantes dos vários ministérios, por diversas 
entidades públicas ao nível nacional, regional e local, por 
organizações da sociedade civil e representantes destas 
comunidades, que tenha como missão o acompanhamento 
não só da Estratégia Nacional, como da integração das 
comunidades ciganas em geral.

Prioridade 1 – Criar um Grupo Consultivo para a 
Integração das Comunidades Ciganas.

Reconhecendo a importância do contributo de um grupo 
consultivo para a melhoria da qualidade do processo de 
monitorização e avaliação da Estratégia Nacional, mas 
também para o acompanhamento da situação socioeco-
nómica das comunidades ciganas, é criada uma estrutura 

composta por representantes de departamentos governa-
mentais e de outras entidades públicas ou privadas, bem 
como representantes das comunidades ciganas:

a) O Alta/o- Comissária/o para a Imigração e Diálogo 
Intercultural, que preside e assegura a sua coordenação;

b) Dois representantes do membro do Governo respon-
sável pela área da administração interna;

c) Um representante a designar pelo membro do Go-
verno responsável pela área da justiça;

d) Um representante do membro do Governo responsável 
pelas áreas da economia e do emprego; 

e) Um representante do membro do Governo responsável 
pela área da habitação;

f) Um representante do membro do Governo responsável 
pela área da saúde;

g) Um representante do membro do Governo respon-
sável pela área da educação;

h) Um representante do membro do Governo respon-
sável pelas áreas da solidariedade e da segurança social;

i) Um representante do Governo Regional dos Açores; 
j) Um representante do Governo Regional da Madeira;
k) Um representante da Associação Nacional de Muni-

cípios Portugueses;
l) Um representante da Associação Nacional de Fre-

guesias;
m) Dois representantes de instituições que trabalham 

com as comunidades ciganas, designadas pelo Alto Co-
missário para a Imigração e Diálogo Intercultural;

n) Quatro representantes das associações representativas 
das comunidades ciganas, designadas pelo Alto Comissário 
para a Imigração e Diálogo Intercultural;

o) Dois cidadãos de reconhecido mérito, designados 
pelo Alto Comissária para a Imigração e Diálogo Inter-
cultural;

p) Dois Representantes de instituições de ensino supe-
rior ou de investigação com trabalho relevante sobre as 
comunidades ciganas, a designar pelo Alto Comissário 
para a Imigração e Diálogo Intercultural.

O Grupo Consultivo para a Integração das Comunidades 
Ciganas funciona junto do ACIDI, I.P., que fica responsável 
pela elaboração dos seus Estatutos.

A constituição e o funcionamento do Grupo Consultivo 
para a Integração das Comunidades Ciganas não implicam 
custos acrescidos para o ACIDI, I.P., e a pertença ao Grupo 
Consultivo não dá lugar a qualquer remuneração ou paga-
mento de senhas de presença nas reuniões.

Meta geral:

• Criação de um grupo consultivo para a integração das 
comunidades ciganas em 2013.

• Realização de, pelo menos, duas reuniões anuais do 
grupo consultivo até 2020.

Prioridade 2 – Realizar um estudo nacional, de cará-
ter transversal, que permita conhecer a situação social, 
económica e cultural das comunidades ciganas e pro-
mover diversos estudos no âmbito das ciências sociais. 

Dada a carência de informação não só quanto ao número 
e distribuição geográfica das comunidades ciganas, mas 
também ao nível das várias áreas de intervenção como a 
habitação, educação, saúde e emprego, importa promover 
um estudo abrangente e transversal que recolha informação 
relevante para a conceção e implementação de políticas 
ajustadas à situação das comunidades ciganas.
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Estando espalhadas pelo território nacional, embora 
tenham um denominador cultural comum, estas comu-
nidades são muito diversas. Através de estudos e análise 
das ciências sociais adquire-se um conhecimento que é 
fundamental para desvendar particularidades culturais e 
criam-se instrumentos para uma intervenção mais con-
textualizada.

Metas gerais:
• Realização de um estudo nacional, de caráter trans-

versal, sobre a situação social, económica e cultural das 
comunidades ciganas, até 2014.

• Criação do observatório das comunidades ciganas, 
até 2014.

3.2 Dimensão – Discriminação.
O artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa, 

consagra, que: 
«1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social 

e são iguais perante a lei. 
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, pre-

judicado, privado de qualquer direito ou isento de qual-
quer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, 
território de origem, religião, convicções políticas ou 
ideológicas, instrução, situação económica, condição 
social ou orientação sexual.»

O legislador procurou, desde o início, consagrar o direito 
à igualdade e à não discriminação, na Lei Fundamental, 
estabelecendo, dessa forma, um normativo constitucional 
de respeito por um princípio de igualdade entre homens e 
mulheres, independentemente da sua religião, raça, língua, 
nacionalidade, orientação sexual, convicções políticas, 
ideológicas, situação económica, entre outras.  

Ora, este princípio base é transversal a todas as áreas 
sectoriais da Estratégia Nacional, e como tal, complemen-
tar a toda e qualquer avaliação da Estratégia e/ou imple-
mentação a realizar. Assim, ainda que, no ponto de vista 
institucional e jurídico, a proibição da discriminação já 
seja uma realidade, torna-se premente analisar, no terreno, 
quais as áreas suscetíveis de um maior bloqueio, e tentar 
superar essas adversidades, quer através de formação, 
quer através da aplicação de sanções já previstas na lei. 
Trata-se, no fundo, de um desafio gigante de mudança de 
mentalidades, cujos resultados implicam esforço e dedi-
cação de todos.

A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
diz nos que «Todos são iguais perante a lei e, sem distin-
ção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito 
a proteção igual contra qualquer discriminação que viole 
a presente Declaração e contra qualquer incitamento a 
tal discriminação.»

A diferença não implica diferentes direitos.
Prioridade 3 – Promover o combate à discriminação 

e sensibilização da opinião pública.
Os esforços realizados para a divulgação e valorização 

da cultura cigana ainda não desconstruíram os preconceitos 
que tendem a dificultar a aproximação das comunidades 
ciganas a outros grupos culturais, a bens e serviços, bem 
como a potenciar e reforçar desigualdades.

Metas gerais:
• Realização de, pelo menos, 24 ações de formação/

sensibilização dirigidas a públicos diversificados – comu-
nidades ciganas, estabelecimentos de ensino, profissionais 
de várias áreas, decisores, entre outros – até 2020.

• Realização de três campanhas de sensibilização à opi-
nião pública, até 2020.

3.3 Dimensão - Educação para a Cidadania.
A educação para a cidadania proporciona a construção 

da identidade e o desenvolvimento da consciência cívica. 
Ser cidadão é construir-se e assumir-se como pessoa e 
encontrar um sentido para a vida, num exercício de ci-
dadania estimulador da capacidade individual de análise 
e intervenção em função dos valores fundamentais da 
sociedade em que se está inserido. 

Prioridade 4 - Promover ações de formação sobre 
cidadania junto das comunidades ciganas.

O exercício da cidadania não se resume só à assunção 
dos direitos e ao cumprimento dos deveres. É a implicação 
pessoal na construção da sociedade.

Meta geral:
• Realização de duas ações de formação, anuais, sobre 

direitos e deveres, até 2020.

Prioridade 5 – Incentivar à participação das comu-
nidades ciganas, enquanto exercício de cidadania.

Participar pressupõe uma intervenção ativa na cons-
trução da sociedade, com atuações sociais em diversos 
níveis, criando a consciência de que o bem comum deve ser 
assumido, e que este só ocorre quando se «toma parte em», 
quando se partilha. O associativismo é a forma privilegiada 
de levar a cabo esta partilha e de dar voz às perspetivas e 
anseios das comunidades ciganas.

Metas gerais:
• Realização de quatro ações de formação para o asso-

ciativismo, até 2015;
• Realização de quatro ações de formação para gestão 

de pequenos projetos, até 2015;
• Realização de seis ações de formação para formadores 

ciganos, até 2017.
• Apoio financeiro a oito projetos de associações ciga-

nas, até 2020;

Prioridade 6 – Apoiar iniciativas/projetos de orga-
nizações da sociedade civil e da Academia.

A articulação do Estado com as organizações da so-
ciedade civil e a Academia permitirá o cumprimento dos 
objetivos previstos ao abrigo da Estratégia Nacional, pelo 
que importa criar condições e disponibilizar recursos para 
a efetiva promoção social e integração das comunidades 
ciganas.

Meta geral:
• Atribuição de apoio financeiro a, pelo menos, oito 

iniciativas/projetos de organizações da sociedade civil e 
da Academia, até 2020.

3.4 Dimensão – História e Cultura Ciganas.
Quando chegaram à Europa Ocidental, nos séculos XIV 

e XV, os ciganos foram olhados como intrusos. Em so-
ciedades que o Estado tentava organizar e controlar, ra-
pidamente a sua presença suscitou desconfiança, medo e 
rejeição, tornando-se numa preocupação.

O período que mediou entre a chegada das primeiras 
famílias e a sua rejeição geral não foi longo. As populações 
não tinham quaisquer referências que lhes permitissem 
situar os ciganos e, desconcertadas pela sua originalidade 
no vestir, no falar, no modo de vida ou no tipo de contacto 
que se criou, construíram rapidamente à sua volta uma 
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imagem sombria que inspirou primeiro e depois justificou 
comportamentos de que foram alvo: foram condenados.

As representações feitas de preconceitos e estereótipos 
são determinantes nas atitudes para com eles, levando 
muitas vezes a pensar que, afinal, os ciganos não são des-
conhecidos, pois qualquer pessoa se lhes refere de forma 
categórica, emitindo opiniões e juízos de valor, na maioria 
dos casos, negativos.

Assim, constituiu-se uma reserva de representações, 
mais ou menos sedimentadas, que vão desde a simpatia 
romântica ligada ao folclore até aos aspetos mais negativos 
reativados pela força das imagens criadas. 

É indispensável que estas imagens seculares sejam al-
teradas, porque bloqueiam a compreensão e perturbam a 
comunicação entre ciganos e não ciganos. O conhecimento 
da história e cultura deste povo, bem como o estudo da 
génese dos estereótipos, faz indiscutivelmente parte dos 
passos que têm que ser dados na criação de novas dinâ-
micas.

Prioridade 7 – Valorização da história e cultura cigana.
O conhecimento da História e cultura ciganas, da sua 

identidade e organização social, bem como do quadro 
que espelha os seus valores simbólicos e morais, permite 
que se desvendem os códigos que condicionam os seus 
comportamentos, dando respostas que geram melhor com-
preensão e respeito.

Meta geral:
• Apoiar financeiramente, pelo menos, seis projetos/ini-

ciativas de organizações da sociedade civil que divulguem 
e promovam a história e cultura ciganas.

• Edição de, pelo menos, quatro obras, no âmbito da 
Coleção Olhares, até 2020.

3.5 Dimensão - Igualdade de Género.
Estudos socioeconómicos e de género revelam que 

as mulheres pertencentes a minorias étnicas são as mais 
vulneráveis às múltiplas discriminações que configuram 
fatores de exclusão social.

As minorias étnicas (e a população cigana, em parti-
cular) não apenas são potenciais alvo de discriminação 
cultural/racial como tendencialmente experienciam di-
ficuldades no acesso a um conjunto de sistemas sociais 
básicos (educação, emprego, habitação, saúde, proteção 
social etc.), condições essenciais ao desenvolvimento de 
processos de inclusão social e ao exercício de uma cida-
dania ativa.

Para além da maior vulnerabilidade à pobreza e exclu-
são social, as mulheres ciganas experienciam situações de 
desigualdade de género comuns às mulheres não ciganas.

A promoção da igualdade entre os dois sexos é particu-
larmente sensível em comunidades onde, tradicionalmente, 
as mulheres e homens têm diferente poder de negociação 
sobre as diferentes dimensões de vida, seja ao nível da 
saúde, da família, da inserção e progressão profissional 
ou do acesso aos recursos disponíveis na comunidade e/ou 
proporcionados pelo Estado.

Em contextos socioculturais particularmente patriarcais 
as relações de poder intrafamiliares e a distribuição de 
papéis sociais por género encontram-se especialmente 
sedimentadas nas relações de poder intrafamiliares e in-
tracomunitárias.

Esta circunstância impõe a necessidade e o desafio de 
intervenções de mediação intercultural. 

Importa sublinhar que, apesar do que se pode designar 
como posição de subalternidade nas dinâmicas sociais de 

grupo (a patrilinearidade continua a ser o modelo familiar 
dominante entre as comunidades ciganas), as mulheres 
ciganas têm não só um papel central na manutenção de 
costumes e tradições, como se apresentam intrinsecamente 
como importantes agentes de mudança.

Não obstante a Estratégia Nacional integrar uma área 
destinada especificamente à igualdade de género, é neces-
sário que se proceda à desagregação por sexo dos resulta-
dos alcançados em todas as medidas propostas ao longo da 
Estratégia Nacional. Como já referido no enquadramento, 
esta desagregação permitirá avaliar o impacto de cada 
medida em homens e mulheres ciganos/as, identificando, 
assim, áreas onde será necessário um maior investimento 
em estratégias/políticas de género. 

Simultaneamente, e para além das prioridades específi-
cas previstas neste eixo, outras intervenções sobre igual-
dade de género se poderão encontrar na presente Estratégia 
Nacional, designadamente noutros eixos relacionados com 
domínios de política estrategicamente mais relevantes para 
o empoderamento das mulheres ciganas.

A natureza multidimensional das situações de exclusão 
social, exigem multidimensionalidade e transversalidade 
das políticas públicas, sendo esse também o pressuposto 
base ao imperativo do mainstreamig de género nas mes-
mas, previsto em orientações internacionais, comunitárias 
e nacionais, designadamente no Plano Nacional para a 
Igualdade.

Prioridade 8 – Enquadrar os valores familiares ciga-
nos nos princípios e valores da sociedade portuguesa.

Os valores familiares ciganos, ainda que contrastantes 
com os princípios e valores que regulam a sociedade portu-
guesa, devem ser valorizados sempre que isso não coloque 
em causa os direitos consignados na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e na Constituição da República 
Portuguesa. Para tal, deverão ser encontradas formas de 
resposta às necessidades das famílias ciganas, nomeada-
mente criando condições que garantam a aquisição de 
competências de base ao desenvolvimento de processos de 
autonomia, capacitação e empoderamento das mulheres, 
em contextos familiares e comunitários favoráveis.

Metas gerais: 
• Promoção de 30 ações de formação junto das mulheres 

ciganas, em conjunto com entidades públicas e organiza-
ções da sociedade civil, focalizadas no desenvolvimento 
de competências pessoais, sociais e relacionais, até 2020, 
com vista ao desenvolvimento de projetos de vida, criando 
condições para a prossecução de uma formação profissio-
nal/escolar qualificante e/ou para a sua empregabilidade;

• Promoção de 30 ações de sensibilização para a con-
ciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, no 
quadro das formas de organização familiar das comuni-
dades ciganas, em articulação com entidades públicas e 
organizações da sociedade civil, até 2020;

• Promoção de 16 ações de sensibilização para o de-
senvolvimento de projetos de vida, que tenham em consi-
deração momentos cruciais para as comunidades ciganas, 
nomeadamente o casamento e a maternidade, até 2020.

Prioridade 9 – Investir em estratégias de empode-
ramento das mulheres ciganas através da mediação e 
do associativismo femininos.

A maior participação das mulheres nas diversas esferas 
da vida social potencia a consciência de si, a autonomia, o 
conhecimento e o relacionamento de/com as instituições, a 
motivação e a capacitação para o desempenho de uma ativi-
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dade profissional, condições para o seu empoderamento no 
seio da comunidade cigana e na sociedade, desenvolvendo 
nas mesmas competências acrescidas às que mobiliza nas 
suas funções tradicionais. 

Metas gerais: 
• Formação de 20 mediadoras socioculturais ciganas, 

até 2020;
• Formação de 75% dos mediadores ciganos para a 

Igualdade de Género, até 2020;
• Incentivo ao associativismo feminino cigano, até 2020.

3.6 Dimensão - Justiça e Segurança.
Ao nível dos serviços prisionais e de reinserção social, 

a atuação das entidades com competência nestas áreas é 
pautada pelos princípios da intervenção mínima, da propor-
cionalidade, da igualdade e da não discriminação. Assim, 
os seus profissionais, tanto no âmbito da execução de penas 
e medidas privativas da liberdade, como de execução na 
comunidade, partem da avaliação dos riscos e necessidades 
próprias de cada indivíduo promovendo uma intervenção 
potenciadora de condições de reinserção social.

Na esfera das forças de segurança, para a Guarda Na-
cional Republicana (GNR) a prevenção constitui uma área 
prioritária, tendo criado para tal os programas especiais 
de polícia, numa estratégia de policiamento de proximi-
dade e a segurança comunitária. Após a reestruturação 
do organismo em 2010, todos os programas especiais de-
senvolvidos pela GNR passaram a ser operacionalizados 
pelas secções de programas especiais (SPE), ao nível dos 
destacamentos.

Para que a GNR conseguisse dar satisfação e obtivesse 
uma maior e mais eficiente coordenação entre todos os 
intervenientes, procedeu-se à criação, na direção de ope-
rações, de uma repartição de programas especiais, inserida 
dentro da divisão de emprego operacional, competindo-lhe, 
entre outras, a tarefa de «assegurar a coordenação do 
cumprimento das diretivas e orientações relativas à pre-
venção criminal, policiamento de proximidade e segurança 
comunitária, designadamente no âmbito da violência do-
méstica, do apoio e proteção de menores, idosos e outros 
grupos especialmente vulneráveis ou de risco». Integra 
diversas parcerias, de âmbito local e nacional, sobretudo no 
que concerne às áreas da violência doméstica, do apoio e 
proteção a idosos e ao combate à discriminação, à pobreza 
e à exclusão social.

A Polícia de Segurança Pública (PSP), por seu lado, 
operacionalizou e sistematizou mecanismos de articulação 
e coordenação entre as valências de prevenção da crimi-
nalidade e policiamento de proximidade, oficializando 
na sua atividade o modelo integrado de policiamento 
de proximidade (MIPP). O MIPP visa, entre outros ob-
jetivos, desenvolver uma relação próxima e sustentável 
com os cidadãos e comunidades locais e por outro lado, 
combater os fenómenos criminais que provocam maior 
alarme social; promover a cidadania, apostando na for-
mação para a cidadania e para segurança da comunidade, 
em especial os jovens, no âmbito do IV Plano Nacional 
Contra a Violência Doméstica, e dirigida a públicos-alvo 
dadas as suas características, vulnerabilidades e neces-
sidades. O MIPP integra as equipas de proximidade e 
de apoio à vítima (EPAV) e as equipas programa escola 
segura (EPES). Os elementos policiais destas equipas, 
desi gnados por agentes de proximidade, têm uma mis-
são que abrange desde o policiamento de visibilidade, a 
resolução e a gestão de ocorrências/conflitos, o reforço 

da relação polícia - cidadão e a deteção de situações que 
possam constituir problemas sociais ou dos quais possam 
resultar práticas de natureza criminal.

Prioridade 10 – Promover a integração das forças 
de segurança e serviços da justiça nas parcerias locais.

As forças de segurança são fundamentais na constitui-
ção de uma parceria pelo que a sua participação nas redes 
locais traduz-se num contributo estratégico para o desenho 
e implementação dos planos de intervenção locais.

Metal geral:
• Estabelecimento de parcerias locais para convites for-

mulados junto das forças de segurança e/ou dos serviços 
de justiça, até 2020, sempre sujeitos a apreciação prévia 
destas entidades.

Prioridade 11 – Divulgar a Estratégia Nacional junto 
dos efetivos territoriais das forças de segurança e justiça.

O conhecimento das prioridades e medidas que fazem 
parte da Estratégia Nacional constitui uma ferramenta 
fundamental para a formação, capacitação e atuação das 
forças de segurança e justiça.

Meta geral:
• Divulgação da Estratégia Nacional junto dos efetivos 

territoriais, até 2014.

3.7 Dimensão – Mediação.
A mediação sociocultural tem vindo a impor-se como 

um recurso, através da criação de figuras que promovam 
e facilitem a comunicação. Com uma visão dinâmica das 
relações humanas, a mediação promove o diálogo inter-
cultural e a valorização das diferenças, procurando áreas 
convergentes entre os envolvidos.

Princípio unificador da Estratégia Nacional, presente em 
todos os eixos, estabelece um quadro de interação entre as 
várias áreas de intervenção com enfoque na integração, na 
coesão e no fortalecimento dos laços sociais.

Prioridade 12 – Promover a formação de mediadores 
socioculturais ciganos.

A atuação dos mediadores em contextos multiculturais 
tem sido, nos últimos anos, considerada por instâncias 
nacionais e internacionais como muito positiva. Promove o 
acesso a equipamentos e serviços, possibilita a participação 
das comunidades ciganas nos projetos a elas destinados, 
facilita a comunicação entre grupos culturalmente diferen-
ciados e permite a gestão e prevenção de conflitos. Pela 
proximidade que vai mantendo com diferentes agentes, 
interventores e decisores locais, a sua atuação poderá refle-
tir-se também nestes agentes em termos da sua capacitação 
no domínio da interculturalidade. Em paralelo, esta forma-
ção deverá constituir um incentivo para o desenvolvimento 
das competências académicas dos mediadores.

Meta geral:
• Formação de, pelo menos, 80 mediadores sociocultu-

rais ciganos, até 2020.

Prioridade 13 – Generalizar, a médio prazo, o Projeto 
Mediadores Municipais.

A mediação municipal surge como uma resposta in-
tegrada às necessidades identificadas e permite, através 
de formação adequada aos mediadores municipais, a me-
lhoria do acesso das comunidades ciganas a serviços e 
instituições, bem como um maior conhecimento dessas 
organizações acerca das comunidades ciganas. Por outro 
lado, através do desenvolvimento das competências dos 
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mediadores em áreas de formação específicas, nomeada-
mente ao nível da sua responsabilidade e autonomia para 
a intervenção, a mediação municipal, fomenta, junto das 
comunidades ciganas, a melhoria da compreensão do fun-
cionamento dos serviços, das instituições e das respostas 
sociais existentes.

Metas gerais:

• Definição do cronograma da III, IV e V fases do Pro-
jeto Mediadores Municipais;

• Implementação do Projeto em, pelo menos, 50 muni-
cípios, no somatório da III, IV e V fases, até 2020.

Prioridade 14 - Sensibilizar as instituições públicas 
para a mediação intercultural, enquanto estratégia 
promotora de serviços mais inclusivos.

As instituições têm um papel fundamental no acom-
panhamento das situações que as comunidades ciganas 
enfrentam.

A articulação dos mediadores interculturais com as 
instituições, enquanto guias e facilitadores, promove a 
proximidade e o respeito por valores culturais diferentes, 
criando relações de confiança. Numa abordagem baseada 
na cooperação e no diálogo intercultural, a intervenção 
dos mediadores fomenta uma melhor compreensão do 
funcionamento dos serviços, por parte das comunidades 
ciganas.

Metas gerais:

• Realização de quatro reuniões interinstitucionais por 
ano, até 2020.

• Realização de pelo menos duas formações anuais em 
áreas específicas, até 2020.

3.8 Dimensão - Segurança Social.
Reconhecendo a interdependência entre inclusão e 

antidiscriminação, e à luz da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia, da Constituição da República Portu-
guesa, em especial o seu artigo 13.º (princípio da igual-
dade), e do demais quadro legislativo e normativo vigente 
a que se obrigam as práticas públicas, cabe à Segurança 
Social contribuir para a proteção social das pessoas ciga-
nas discriminadas e, ou em exclusão social, reduzindo as 
desigualdades e assegurando condições para o seu desen-
volvimento pessoal e familiar e para a coesão social das 
comunidades.

Em Portugal «Todos têm direito à segurança social» 
(n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 32/2002 de 20 de dezembro), 
sendo que as pessoas, famílias e comunidades ciganas são 
um segmento populacional prioritário perante situação de 
vulnerabilidade social. Se a elegibilidade com base na etnia 
não é aplicável em matéria de regimes e ação sociais toda-
via, há legitimidade para encetar «ações positivas» junto 
desse segmento, legitimidade essa que assenta na ideia de 
que tem de haver «tratamento igual de situações iguais e 
(...) tratamento diferenciado de situações desiguais» (artigo 
10.º, idem). A prevenção de retóricas, atitudes e práticas 
profissionais de Ação Social que lesem o respeito integral 
dos direitos humanos das pessoas ciganas, persiste como 
ponto-chave para garantir serviços culturalmente compe-
tentes e portanto, adequados à diversidade dos cidadãos.

A inclusão social das pessoas e comunidades ciganas 
implica a partilha equitativa das responsabilidades sociais, 
o que por sua vez, requer a alocação de vontades e patri-
mónios dos stakeholders ─ Estado e Governo, autoridades 

locais e regionais, empresas, bancos e o setor financeiro, 
fundações e parceiros do setor de solidariedade e economia 
sociais, os media e professores, formadores, sindicatos, 
ordens e associações profissionais e por último, mas não 
menos importante, associações representativas/defensoras 
das comunidades ciganas e famílias ─ para compromissos 
de bem-estar e coesão social.

Prioridade 15 – Desenvolver uma abordagem/atua-
ção integrada e multissetorial com a participação ativa 
das pessoas e famílias ciganas e dos representantes das 
comunidades ciganas no âmbito da Ação Social.

Conseguir uma intervenção concertada para a inclusão 
social das comunidades ciganas é a aspiração de vários ele-
mentos atuantes junto destas comunidades. Mas talvez haja 
uma fragmentação destes recursos e esforços ─ incluindo 
os serviços da Segurança Social e entidades envolvidas 
sob o princípio de subsidiariedade social ─ que terá de 
ser mitigada.

Note-se que a presença e participação ativa de organi-
zações da sociedade civil das comunidades ciganas em 
estruturas de planeamento, decisão e ação comunitários 
não são negligenciáveis se se quer, de facto, melhorar a 
vida das pessoas e famílias ciganas. 

É prioritária uma intervenção ajustada à realidade das 
comunidades ciganas que, em simultâneo, crie e usufrua 
de uma otimização dos recursos públicos e patrimónios 
comunitários.

Metas gerais:

• Cooperação boa e eficiente: criação de cinco protoco-
los-piloto de atuação, em sede de plataformas supracon-
celhias ou concelhias em casos de risco ou emergência 
sociais, até 2020;

• Vez e voz às pessoas ciganas: promoção do envol-
vimento das ONG e associações representantes da etnia 
cigana em 50% das plataformas e coletivos sociais locais 
de planeamento, até 2020;

• Colaboração de proximidade: incentivo ao diálogo 
entre profissionais de 40% das equipas de acompanha-
mento social a famílias ciganas e mediadores de etnia 
cigana, até 2020;

• Saber mais, agir melhor: desenvolver um estudo ex-
ploratório sobre pessoas ciganas que são ou foram titulares 
ou beneficiárias de medidas de ação social, até 2020.

Prioridade 16 – Reforçar a qualificação das capaci-
dades profissionais no atendimento e acompanhamento 
social às pessoas, famílias e comunidades ciganas.

Assegurar o acesso à ação social pelas pessoas, famílias 
e comunidades ciganas, em total igualdade perante a Lei, 
logo, contra a discriminação e segregação é um desígnio 
obrigatório.

O acesso concreto é realizado pelas pessoas que «dão 
a cara» pelos serviços, neste caso de ação social, pelo que 
o investimento no reforço e criação de conhecimentos, 
atitudes e atuações informadas e adequadas ao perfil dos 
clientes é essencial para a prossecução da missão pública 
de proteção social.

Assim, há que qualificar e valorizar competências para 
a atuação culturalmente sensível (skills training in cultural 
competence), em particular perante as pessoas, famílias e 
comunidades ciganas, nos serviços de atendimento/acom-
panhamento social.
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Metas gerais:

• Comunicar, Informando: divulgação da Estratégia 
Nacional e atualizações semestrais junto da rede interna 
de colaboradores do Instituto da Segurança Social, I.P. 
(ISS, I.P.), e dos colaboradores das Instituições, que de-
senvolvem a resposta de atendimento/acompanhamento 
social, até 2020;

• Adquirir, reforçar e treinar competências: elaboração 
de três módulos formativos e respetivos conteúdos para a 
intervenção com comunidades ciganas para serem replica-
das sessões formativas interculturais, pelo menos em quatro 
momentos diferentes, em cada um dos centros distritais, 
com a participação das instituições que desenvolvem a 
resposta social de atendimento/acompanhamento Social, 
até 2020;

• Sensibilizar para prevenir a discriminação: criação 
de um dossier para formandos e formador para realizar 
sessões formativas flash baseada em situações práticas, 
junto dos técnicos, pelo menos em quatro momentos di-
ferentes, em cada um dos centros distritais, envolvendo 
as instituições que, em cada distrito, desenvolvem a res-
posta social de atendimento/acompanhamento social, 
até 2020.

Prioridade 17 – Monitorização e otimização do acom-
panhamento social às pessoas, famílias e comunidades 
ciganas: corrigir linhas de execução, identificar opor-
tunidades operativas.

Nas equipas e profissionais que garantem a triagem e 
a intervenção técnica no Serviço de Atendimento/Acom-
panhamento Social (SA/AS), nas equipas do Rendimento 
Social de Inserção (RSI) e no Atendimento Social Inte-
grado (ASI) parece ser necessário melhorar procedimentos 
e ferramentas para um impacte positivo na vida das pessoas 
ciganas e na eficácia dos serviços prestados.

Há que contrariar a homogeneização e a invisibilidade 
de grupos possivelmente mais vulneráveis nas comu-
nidades ciganas, designadamente mulheres, crianças, 
pessoas de diferentes orientações sexuais e identidades 
de género, pessoas portadoras de VIH/SIDA e pessoas 
com dependência de álcool, droga ou outras substâncias 
tóxicas.

A monitorização da intervenção com a respetiva hierar-
quização dos problemas e identificação de boas práticas 
implica um conhecimento aprofundado da realidade e a 
utilização de ferramentas e estratégias criativas de atuação, 
necessariamente, mais eficazes.

Metas gerais:

• Avaliar melhor para melhor intervir: qualificação de 
60% dos diagnósticos/avaliações sociais nos processos 
com titulares que se identifiquem como pessoas ciganas 
no âmbito dos SA/AS, das equipas do RSI e dos ASI, 
até 2020;

• Qualificar planos de vida: ajustamento por critérios 
de qualidade de 60% dos planos de inserção social nos 
processos sociais com titulares que se identifiquem como 
pessoas ciganas, no âmbito dos SA/AS, das equipas do 
RSI e dos ASI, até 2020.

Eixos de intervenção sectoriais
4. Eixo da Educação
São conhecidas as dificuldades de inserção social das 

comunidades ciganas, em Portugal, sendo evidentes os 
obstáculos que enfrentam os jovens ciganos no processo 

de entrada na vida ativa e no mundo do trabalho. Esta 
situação encontra-se, evidentemente, associada à fraca 
escolarização desta população e à elevada taxa de in-
sucesso e de abandono escolar precoce das crianças e 
jovens ciganos.

Nos últimos anos tem-se assistido à implementação de 
uma considerável diversidade de instrumentos e estraté-
gias educativas com efetivos resultados na abrangência 
escolar de novos grupos sociais, alargando assim a igual-
dade de oportunidades educativas as quais, todavia, não 
têm obtido o sucesso desejado junto das comunidades 
ciganas. 

Assim, torna-se necessário desenvolver mecanismos, 
ou adequar os já existentes, em função das características 
e especificidades culturais deste público, de forma a asse-
gurar uma efetiva educação de qualidade, a conclusão da 
escolaridade obrigatória e o acesso à formação profissional 
e à formação ao longo da vida.

A escola pode e deve constituir-se como um impor-
tante interface cultural entre as diversas comunidades, 
assumir-se como espaço de pertença também das crianças 
ciganas e das suas famílias, respeitando e alargando as suas 
expectativas, como fator de sucesso. 

A integração das comunidades ciganas só será efetiva 
quando existir uma cultura de participação de ambas as 
comunidades (maioritária e minoritária) na edificação 
de um espaço partilhado onde possam contribuir para 
a construção de uma sociedade em que caibam as dife-
renças das duas culturas e em que, simultaneamente, se 
sintam confortáveis com as cedências feitas, ou seja, um 
espaço que não coloque em causa os valores culturais de 
base de ambas as comunidades, no respeito pelos valo-
res nacionais e constitucionais. A escola assume, assim, 
um importante papel, não apenas junto das crianças que 
escolariza, mas, igualmente, junto da comunidade onde 
está inserida, alcançando desta forma as famílias dessas 
mesmas crianças. 

Encontrar processos educativos em que seja possível 
atingir uma educação para todos e, simultaneamente, res-
peitar os valores e tradições das comunidades ciganas é 
o horizonte que se pretende alcançar. Por outro lado, é 
necessário garantir que a um aumento da escolaridade 
corresponda um aumento da participação na sociedade 
e a uma melhoria efetiva dos níveis de vida, eliminando 
muros à participação das comunidades ciganas no mercado 
de trabalho, através do desenvolvimento de competências 
necessárias a essa participação.

Prioridade 18 – Melhorar o conhecimento da situa-
ção escolar dos alunos e formandos ciganos na escola

Identificar os agrupamentos de escolas com um número 
significativo de crianças e jovens ciganos com vista ao 
acompanhamento, monitorização e avaliação da imple-
mentação da Estratégia Nacional.

Identificar crianças e jovens de famílias ciganas em 
situação de itinerância, permanente ou sazonal, por forma 
a criar mecanismos de acompanhamento que garantam 
e agilizem a sua integração em ambiente escolar, sensi-
bilizem as escolas para um acompanhamento mais indi-
vidualizado ao longo da sua itinerância e assegurem a 
sua avaliação.

Meta geral: 

• Produção anual de um relatório com vista a divulgar 
a situação das crianças e jovens no contexto escolar, com 
a apresentação de recomendações, até 2020.
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Prioridade 19 - Garantir o acesso à Educação Pré-Es-
colar

A educação pré-escolar, a primeira etapa do processo 
educativo em ambiente escolar que se realiza em coope-
ração com a intervenção familiar, constitui-se como o mo-
mento privilegiado para o estabelecimento e estreitamento 
de laços de confiança entre as famílias ciganas e a escola. 
É muito importante que a abordagem à leitura, à escrita, 
à matemática se dê o mais precocemente possível como 
forma de garantir que as crianças ciganas desenvolvam 
competências adequadas ao ingresso no 1.º ciclo.

Metas gerais:

• Garantia de condições de acesso à frequência de pelo 
menos um ano de educação pré-escolar a 50% das crianças 
ciganas, até 2016, e a 100%, até 2020.

• Aquisição de competências, no domínio da linguagem, 
adequadas ao ingresso no 1.º ciclo por pelo menos 70% das 
crianças ciganas que frequentam a educação pré-escolar 
(E.P.E.), até 2016, e 90%, até 2020.

Prioridade 20 - Aumentar os índices de escolarização, 
garantindo que todas as crianças ciganas completam a 
escolaridade obrigatória.

Reforçar o acesso à escolaridade obrigatória, mobi-
lizando a escola, enquanto organização, para o sucesso 
dos alunos ciganos e para a assunção da sua diversidade 
cultural. Nesse sentido, dever-se-á promover junto das 
famílias ciganas a imagem da escola na qual vale a pena 
apostar e confiar. Caminhos como a divulgação de casos 
de sucesso como negação do paradigma da condenação 
ao fracasso, a composição de turmas mistas (com ciga-
nos e não ciganos), a presença de mediadores na escola 
e o recurso a estratégias pedagógicas mais motivadoras 
(como o recurso à música e à dança), poderão potenciar 
a escola como uma mais-valia para estas comunidades 
e um espaço de encontro entre ciganos e não-ciganos, 
contribuindo para que todas as crianças ciganas, do 
sexo feminino e masculino, completem a escolaridade 
obrigatória. 

Metas gerais:

• Conclusão da escolaridade básica para 40% das crian-
ças ciganas do sexo feminino e do sexo masculino, até 
2016, e 60%, até 2020.

• Investimento em estratégias de proximidade/valori-
zação junto das comunidades ciganas em 80% de escolas 
com presença significativa de ciganos, até 2016 e, 100%, 
até 2020;

• Divulgar pelo menos 2 experiências por ano bem-su-
cedidas de integração e sucesso escolar;

• Introdução de estratégias organizacionais e pedagógi-
cas inovadoras em 80% dos agrupamentos com significa-
tiva população cigana, até 2016, e 100%, até 2020;

• Aumentar, progressivamente até 2020, a taxa de su-
cesso dos agrupamentos de escolas que têm uma população 
cigana significativa, aproximando-a à taxa nacional;

• Diminuir a taxa de retenção repetida nos agrupamentos 
de escolas que têm uma significativa população cigana, 
aproximando-a progressivamente da taxa nacional.

Prioridade 21 – Promover a continuidade da esco-
larização a nível do ensino secundário, incentivando à 
formação superior.

O investimento na educação traduz-se num aumento 
direto de competências e numa preparação para desafios 

que a inserção no mercado trabalho apresenta, contribuindo 
ainda, de uma forma efetiva e sustentável, para a igualdade 
de oportunidades.

Assim, um percurso sólido que resulte num leque di-
versificado de oportunidades deverá passar pelos vários 
patamares que o sistema educativo oferece.

Metas gerais: 
• Conclusão do ensino secundário/cursos profissionais 

para 30% de jovens ciganos, até 2020;
• Frequência, anual, no ensino superior de 3% de jovens 

ciganos, até 2020;
• Conclusão do ensino superior para 2% de jovens ci-

ganos, até 2020.

Prioridade 22- Prevenir o abandono escolar precoce.
Mobilizar a escola para a importância da flexibilização 

de percursos educativos e formativos de acordo com os 
destinatários, sensibilizando-a para a importância de com-
bater a retenção sucessiva.

Envolver as famílias nas decisões sobre os percursos 
escolares das suas crianças e jovens, apostando num acom-
panhamento de proximidade e à medida das necessidades.

Metas gerais: 
• Diminuição do abandono escolar das crianças ciganas 

em 40%, até 2016, e 60%, até 2020;
• Participação de 30% das famílias das crianças ciganas 

do sexo feminino e masculino nos percursos escolares dos 
seus filhos, até 2016, e 60%, até 2020.

Prioridade 23 - Garantir o acesso à aprendizagem 
ao longo da vida.

Motivar as comunidades ciganas para o reconhecimento 
e valorização das aprendizagens obtidas por vias formais 
e informais, no âmbito do Sistema Nacional de Qualifi-
cações, nomeadamente dos processos de Reconhecimento 
Validação e Certificação de Competências (RVCC), Cursos 
de Competências Básicas de Adultos ou Cursos de Edu-
cação e Formação de adultos.

Garantir, no âmbito do desenvolvimento de respostas 
educativa e/ou formativas, e na gestão do currículo, a 
criação de planos de qualificação individual a partir da 
especificidade e características de cada pessoa, supor-
tados através dos recursos disponíveis, atualizados em 
função das alterações de situação e de necessidades do 
aprendente.

Metas gerais: 
• Aumento anual de 3%, até 2016, e de 6%, até 2020, dos 

ciganos que acedem aos programas do Sistema Nacional 
de Qualificações e RVCC;

• Aumento de 4% dos ciganos que, em cada ano, con-
cluem os programas do Sistema Nacional de Qualificações 
e RVCC, até 2020;

Prioridade 24 – Promover a formação de agentes 
educativos na diversidade da cultura cigana, com a par-
ticipação de elementos dessas comunidades enquanto 
formadores e interlocutores privilegiados.

A capacitação dos docentes para o trabalho com 
crianças e jovens ciganos, mas também dos técnicos 
de serviço social, psicólogos, animadores e assistentes 
operacionais, passa necessariamente pela formação para 
essa diversidade, privilegiando o diálogo intercultural, 
para a qual a colaboração de elementos dessas comuni-
dades será uma mais-valia para esse processo de apren-
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dizagem mútua. Entre estes últimos, as pessoas mais 
respeitadas são aliadas chave, dada a sua natureza de 
bilingue cultural.

Metas gerais: 

• Formação de 30% dos agentes educativos que trabalham 
com comunidades ciganas, até 2016, e de 60%, até 2020;

• Formação de 70 elementos das comunidades ciganas 
para intervenção na escola, até 2016, e 150, até 2020.

Prioridade 25 - Promover o combate à iliteracia.
A importância da escola e do combate à iliteracia deve 

ser entendida, pelas comunidades ciganas, como uma 
condição para a efetiva integração socioprofissional. Por 
outro lado e sobretudo entre as pessoas mais velhas, ainda 
é comum o analfabetismo, sendo mais difícil captar essas 
pessoas para o espaço escola formal. Assim, dever-se-á 
apostar em ações de informação/sensibilização junto das 
comunidades ciganas, envolvendo pais e mães e crianças 
e jovens do sexo feminino e masculino.

Metas gerais: 

• Realização de 100 ações de sensibilização para a impor-
tância da escolarização junto das comunidades ciganas, com 
recurso à Bolsa de Formadores do ACIDI, I.P., até 2020;

• Aumento de 15% de ciganos alfabetizados, até 2016, 
e de 30%, até 2020.

5. Eixo da Habitação
A promoção da habitação social em Portugal concre-

tiza-se através da cooperação entre o Estado, as Regiões 
Autónomas e os Municípios, cabendo ao Estado o apoio 
financeiro e a definição das regras de acesso às habitações 
apoiadas com base em critérios de insuficiência de rendi-
mentos dos agregados familiares.

Dado o princípio do direito universal de acesso aos 
programas habitacionais, em igualdade de circunstâncias 
por parte de todas as comunidades e etnias, não têm sido 
criadas respostas específicas para as comunidades ciganas, 
mas foram antes criadas ou reforçadas práticas que melhor 
concretizem as políticas públicas no que concerne àquelas 
comunidades. Assim, visa-se assegurar a igualdade de tra-
tamento das comunidades ciganas no acesso à habitação, 
tendo em conta as especificidades das suas vivências da 
habitação e do espaço público, e contrariar os fatores de 
discriminação contra esta comunidade.

Neste contexto, e por forma a ajustar as soluções habi-
tacionais às especificidades destas comunidades, torna-se 
necessário um diagnóstico de necessidades prévio, identi-
ficando os casos prioritários, independentemente de se ser 
cigano ou cigana. Torna-se, assim, necessário, desenvolver 
práticas de acesso à habitação promotoras da integração 
das comunidades ciganas.

Apesar dos esforços nacionais em prol da inclusão, 
muitos ciganos continuam a enfrentar situações de grande 
pobreza, exclusão social e deficientes condições de habi-
tação, pelo que é fundamental a criação de sinergias entre 
agentes responsáveis pela habitação, cuja convergência 
passa pela identificação/implementação de medidas terri-
toriais capazes de responder a necessidades específicas e 
socialmente ajustadas a cada um dos grupos vulneráveis 
da sociedade.

Prioridade 26 - Melhorar o conhecimento da situação 
habitacional das comunidades ciganas.

Como condição da eficácia da intervenção, importa 
aprofundar o conhecimento da situação habitacional das 

comunidades ciganas, quer em termos quantitativos quer 
em qualitativos.

Embora estas comunidades tenham uma forte presença 
na habitação pública de arrendamento social, não existe 
adequado conhecimento das suas formas de acesso à ha-
bitação ou das necessidades quantitativas e qualitativas 
de novas respostas.

Neste quadro, importa desenvolver um programa de 
estudos sobre a situação habitacional das comunidades 
ciganas, em colaboração com as instituições de inves-
tigação, as autarquias e as organizações representativas 
destas comunidades.

Metas gerais: 

• Realização de, pelo menos, um estudo sobre as con-
dições de acesso e situação habitacional das comunidades 
ciganas, até 2020.

Prioridade 27 – Reforçar, no quadro das políticas de 
habitação, as práticas promotoras da integração das 
comunidades ciganas.

No âmbito desta linha de ação, visa-se o seguinte: 
reforçar a transparência, promover a igualdade nas po-
líticas de habitação; integrar o acesso à habitação pelas 
famílias ciganas nas estratégias locais de habitação, 
evidenciando o direito, em igualdade com as demais 
populações, destas famílias a uma habitação condigna, 
reforçar o caráter inclusivo dos projetos de habitação 
apoiados pelo Estado; desenvolver mecanismos de me-
diação que previnam tensões, conflitos e processos 
de exclusão, nomeadamente, através da formação de 
técnicos de inserção.

Metas gerais: 

• Sensibilização de 90% dos municípios que têm popu-
lação cigana para as especificidades da sua cultura para o 
seu realojamento, até 2020;

• Divulgação, em 100% dos municípios, do referencial 
técnico dos Programas Locais de Habitação, incentivando 
a integração de respostas específicas, até 2020;

• Adoção da mediação intercultural como estratégia 
facilitadora da integração das comunidades ciganas em 
60% dos bairros de habitação social, até 2020.

Prioridade 28 – Adequar as respostas habitacionais 
e qualificar os espaços de realojamento.

A habitação não se circunscreve apenas ao aloja-
mento, englobando, igualmente, o ambiente comuni-
tário e o espaço de vizinhança onde se insere, com 
as condições de acessibilidade, as infraestruturas, os 
equipamentos e a qualidade do espaço público e a forma 
como o mesmo é vivenciado. É, ainda, a forma como 
esses territórios são vistos pelo resto da população: o 
local onde se vive pode ser o primeiro fator de estig-
matização e exclusão. 

No quadro geral das políticas públicas de promoção 
do direito à habitação condigna de todos e dos fundos 
disponíveis para todos os que se encontram numa situação 
de habitação menos digna, a atribuição de uma habita-
ção é, geralmente, o princípio do processo de integração 
das famílias em situação de exclusão social. Quanto às 
famílias ciganas que se encontrem nessas situações de 
carência, também será necessária a articulação de to-
das as entidades públicas e ONG no acompanhamento 
das famílias, na garantia do seu acesso aos serviços (de 
saúde, educação, etc.) e na responsabilização pela sua 
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autossustentabilidade. Importa também tratar de forma 
articulada a habitação e os espaços públicos, tendo em 
conta, nomeadamente a necessidade de espaços (p.e. de 
armazenamento) adequado ao tipo de atividade principal 
da comunidade. Aqui está em causa, nomeadamente: 
qualificar a imagem, as habitações e as infraestruturas 
dos bairros das comunidades ciganas, levando em conta 
a forma como estas comunidades vivem a habitação e os 
espaços públicos; resolver, quando possível, sob o ponto 
de vista da requalificação ou realojamento os espaços 
informalmente ocupados pelas comunidades ciganas; 
promover respostas habitacionais que favoreçam a in-
tegração e evitem a segregação territorial; responder às 
necessidades de abrigo das populações não sedentárias, 
responsabilizar as comunidades ciganas pelas boas con-
dições de usufruto quer das habitações, quer dos espaços 
comunitários adjacentes.

A partilha de boas práticas e a otimização de recursos, 
nomeadamente a nível financeiro, permitirão melhorar as 
respostas existentes e, com a regulamentação do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) com 
vista a intervenções na área da habitação a favor de «co-
munidades marginalizadas», entre as quais se encontram 
as comunidades ciganas.

Metas gerais: 

• Preparação de um Programa específico de qualificação 
dos alojamentos da comunidade cigana, de acordo com as 
disponibilidades orçamentais, a regulamentar no âmbito 
do FEDER, até 2020;

• Promoção das condições mínimas de higiene e bem-es-
tar em 80% dos acampamentos até ao realojamento das 
famílias, até 2020.

Prioridade 29 - Promover o acesso ao mercado de 
arrendamento/propriedade privada.

O peso dos estereótipos impede o acesso das famílias 
ciganas ao mercado de arrendamento privado. A presença 
de uma família cigana ainda é vista como fator de degra-
dação do valor de um imóvel. Os próprios municípios têm 
dificuldade em arrendar com finalidade social se houver 
probabilidade de a fração se destinar a alojamento de fa-
mílias ciganas.

As especificidades da cultura cigana e o seu desconhe-
cimento alimentam processos cumulativos de segregação 
e exclusão, que só a longo prazo poderá ser revertida. En-
quanto não se ultrapassar o caráter incipiente do mercado 
de arrendamento privado serão ineficazes as possíveis 
medidas legais antidiscriminação.

A promoção do acesso ao mercado de arrendamento 
ou aquisição por parte de comunidades marginalizadas 
exige intervenções de longo prazo e com forte mediação 
de entidades públicas, envolvendo processos de sensi-
bilização e de formação e mecanismos de imposição de 
regras de correta utilização da habitação e das partes 
comuns. 

As medidas neste domínio, no imediato, serão mais 
simbólicas e pedagógicas do que produtoras de resultados 
relevantes a curto e médio prazo. Assim, as ações a de-
senvolver deverão visar: o aumento da confiança dos pro-
prietários no arrendamento das suas habitações a famílias 
ciganas; o desenvolvimento de capacidades das famílias 
ciganas para as exigências específicas da habitação em 
imóveis plurifamiliares.

Meta geral: 

• Promoção de projetos-piloto para a criação de sete 
estruturas de acompanhamento dos contratos de ar-
rendamento, através do estabelecimento de parcerias 
entre os municípios e organizações da sociedade civil, 
até 2020.

6. Eixo do Emprego e Formação.
A inserção socioprofissional constitui inegavelmente um 

pilar essencial nos processos de integração e diferenciação 
social dos indivíduos, porque do exercício de uma atividade 
depende não só o acesso ao rendimento, mas também a 
uma identidade e a um estatuto social.

São múltiplas as dificuldades com que os grupos so-
ciais desfavorecidos se deparam, agravadas muitas vezes 
pelos obstáculos decorrentes dos problemas específi-
cos que os afetam, traduzindo-se na grande maioria, por 
precariedade económica, associada a dificuldades de 
inserção no mercado de trabalho e a quadros de pobreza 
e exclusão social. 

De entre os candidatos com dificuldade em aceder ao 
mercado de trabalho podem destacar-se pelos fatores cultu-
rais e de isolamento social, bem como de comportamentos 
de discriminação ou estigmatização por parte da comuni-
dade dominante, os grupos étnicos e culturais minoritários, 
de que são exemplo os ciganos. 

A integração profissional destes públicos pressupõe, 
assim, formas de intervenção que promovam a criação de 
condições de empregabilidade, atuando simultaneamente 
ao nível do desenvolvimento de competências técnicas 
e sociais adaptadas às suas idiossincrasias, fomentando 
processos de mudança cultural, bem como ao nível de uma 
nova dinâmica que estimule e apoie a oferta de emprego a 
si dirigida ou o suporte a iniciativas de criação do próprio 
emprego ou empresa. 

Prioridade 30 – Promover um maior conhecimento 
das comunidades ciganas.

O desconhecimento do «outro» é, tantas vezes, a causa 
para a discriminação, ainda que inconsciente, levando à 
criação de estereótipos que vão dificultar a integração das 
comunidades ciganas. Na área laboral, torna-se necessário 
desmistificar as representações negativas existentes sobre 
estas comunidades e que constituem obstáculos para a sua 
inserção profissional, bem como encontrar estratégias que 
facilitem essa inserção.

Metas gerais: 

• Realização de 10 ações de sensibilização (três em 
2013, e uma por ano nos anos seguintes, até 2020) 
junto dos profissionais dos centros do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.) 
para fazer face a eventuais preconceitos que obstem à 
integração em profissões às quais não são regra geral 
associados;

• Divulgação de casos de sucesso de integração no mer-
cado de trabalho de elementos de etnia cigana, até 2020;

• Criação de espaços de diálogo com associações em-
presariais, envolvendo ONG, associações ciganas e me-
diadores ciganos, até 2020;

• Implementação de um processo de tutoria no mercado 
de trabalho para o acompanhamento do processo de inser-
ção e desmistificação de representações negativas face às 
comunidades ciganas, até 2020.
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Prioridade 31 – Capacitar os serviços e adequar 
respostas formativas às especificidades das comuni-
dades ciganas.

A implementação Estratégia Nacional deve passar 
igualmente pelo desenvolvimento de ações de formação 
pedagógica de formadores, como por ações de formação 
contínua para trabalhadores dos centros do IEFP, I.P., e 
outros técnicos que venham a ser envolvidos ao nível da 
integração laboral das minorias étnicas e culturais, nomea-
damente nas áreas da desconstrução de preconceitos, da 
interculturalidade, cidadania e combate a todas as formas 
de discriminação.

Finalmente, urge qualificar mediadores ciganos para 
o processo de suporte à integração socioprofissional, de 
modo que estes assumam o papel de facilitadores no acesso 
ao serviço público de emprego e às empresas, bem como de 
agentes de empowerment das suas próprias comunidades 
no reconhecimento do papel que a qualificação profissional 
e o emprego podem acrescer na melhoria da qualidade de 
vida do seu povo.

Metas gerais:

• Formação/sensibilização de 465 formadores, até 2020;
• Formação de técnicos das unidades orgânicas locais 

onde se regista maior concentração de comunidades ciga-
nas, por forma a garantir um atendimento mais especiali-
zado a este público, até 2020;

• Formação de 30 mediadores, até 2020.

Prioridade 32 – Potenciar o acesso ao emprego e à 
criação do próprio emprego.

Visa-se a promoção do acesso de ciganos ao mercado 
de trabalho, através dos recursos existentes ou da adap-
tação de outros recursos disponíveis, com base numa 
metodologia de intervenção baseada em respostas per-
sonalizadas, através da criação de Planos Pessoais de 
Emprego (PPE); da participação ativa dos candidatos na 
resolução dos seus próprios problemas, com o apoio de 
mediadores do seu grupo cultural; através de percursos 
qualificantes com recurso a programas e medidas em 
vigor no IEFP, I.P.

Meta geral:

• Efetuar o atendimento de cerca de 1.500 pessoas de 
etnia cigana/ano, até 2020, tendo em vista o delinear de 
intervenções visando o acesso ao emprego ou à formação.

Prioridade 33 – Aumentar as qualificações profis-
sionais com vista à integração no mercado de trabalho.

Devem ser priorizadas ações de orientação que per-
mitam o desenvolvimento de competências das comu-
nidades ciganas tendo em vista a empregabilidade e 
a inserção socioeconómica, bem como a aquisição de 
técnicas facilitadoras do acesso ao emprego, nos domí-
nios da educação e formação de adultos, aprendizagem, 
qualificação inicial, educação e formação para jovens; 
o IEFP, I.P., disponibiliza ainda, neste âmbito, estágios 
profissionais, entre outros. 

Metas gerais:

• Promoção de 300 intervenções individuais de orien-
tação, até 2020;

• Realização de ações de formação profissional, em 
diversas modalidades de formação, incluindo a Formação 
em Empreendedorismo, até 2020;

• Organização de processos de RVCC, até 2020.

Prioridade 34 – Desenvolver uma abordagem inte-
grada junto das comunidades ciganas, privilegiando o 
trabalho em parceria.

O envolvimento da comunidade local, recorrendo 
nomeadamente aos líderes comunitários ciganos é es-
sencial para viabilizar a promoção de intervenções sus-
tentadas que garantam a integração socioprofissional dos 
destinatários e a fluidez da sua trajetória de inserção. 
Assumindo igualmente que só o trabalho em rede, com o 
envolvimento e mobilização de diferentes intervenientes, 
com competências distintas (designadamente, educação, 
ação social, habitação, saúde, informação e orientação 
profissional, formação, emprego e atividade produtiva/
empresas), pode consubstanciar respostas integradas e 
integradoras.

É fundamental potenciar e rentabilizar os recursos, re-
conhecendo a existência de uma rede alargada de entida-
des públicas e privadas com condições para intervir com 
esta população. A implementação das respostas poderá 
ser assegurada quer diretamente através das estruturas 
internas, quer em parceria, através de estruturas externas, 
com assento ao nível local, entre as quais a rede de enti-
dades parceiras que colaboram com o serviço público de 
emprego, nomeadamente os Gabinetes de Inserção Pro-
fissional (GIP). 

Meta geral: 
• Estabelecimento de parcerias locais para a área do 

emprego e formação profissional, até 2020;

Prioridade 35 – Revitalizar as atividades tradicio-
nais das comunidades ciganas para a sua integração 
socioprofissional.

As comunidades ciganas são, tradicionalmente, associa-
das à venda ambulante, atividade esta que tem vindo a ser 
regulada. Na sequência dessa regulação, têm sido identi-
ficados alguns constrangimentos por estas comunidades.

Metas gerais: 
• Apoio ao acesso ao microcrédito com vista a melhores 

condições do exercício da atividade comercial, até 2020;
• Reforço, nos planos anuais de atividades dos centros 

de formação profissional, das ações de formação em áreas 
relacionadas com o exercício da atividade comercial, 
até 2020.

Prioridade 36 – Desenvolver ações de informação/
sensibilização e de divulgação de boas práticas.

A divulgação de percursos de sucesso constitui uma 
oportunidade de promover modelos, sendo fundamental 
a criação de momentos de valorização das experiências e 
trajetos de vida.

Metas gerais:
• Promoção, anual, de um Prémio de Boas Práticas na 

área do emprego e formação profissional, até 2020;
• Promoção de quatro ações de informação/sensibili-

zação, até 2020.

7. Eixo da Saúde.
A Constituição da República Portuguesa defende que 

«todos têm direito à proteção da saúde e o dever de 
a defender e promover», consagrando que o direito à 
proteção da saúde é realizado através de um serviço 
nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as 
condições económicas e sociais dos cidadãos, tenden-
cialmente gratuito.
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Concretizando este princípio constitucional, a Lei de 
Bases da Saúde estabelece a universalidade da cobertura 
dos serviços prestadores de cuidados de saúde como uma 
das características básicas do sistema de saúde português, 
determinando que os serviços públicos de saúde se esten-
dam a toda a população.

Estabelece, ainda, a equidade como princípio geral do 
sistema de saúde, entendida como a garantia de que o 
acesso à prestação de cuidados de saúde se realize em 
condições de igualdade efetiva. 

Confere, por último, especial relevância ao facto de os 
meios e as atuações do sistema de saúde estarem, priori-
tariamente, orientados para a promoção da saúde e para 
a prevenção da doença. Tal facto implica uma conceção 
integral da saúde e impõe o desafio, aos serviços pres-
tadores de cuidados de saúde, de incorporarem a opera-
cionalização de estratégias que possam contribuir para a 
redução das desigualdades em saúde, melhoria da equidade 
no acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente tomando 
em consideração as necessidades de grupos especialmente 
vulneráveis, em que se incluem as comunidades ciganas. 

Assim, torna-se importante que o Estado Português 
prossiga com a implementação de medidas, recorrendo não 
só ao orçamento nacional mas da União Europeia, tendo 
em vista assegurar que os ciganos são tratados, na prática, 
como quaisquer outros cidadãos com acesso idêntico a 
todos os direitos fundamentais, tal como consagrados na 
Constituição da República Portuguesa e na Carta dos Di-
reitos Fundamentais da União Europeia.

A área da saúde, comparativamente às restantes áreas de 
intervenção da Estratégia Nacional, apresenta o conjunto 
de indicadores mais satisfatórios e dos quais se salienta o 
facto de 96% das crianças ciganas cumprirem com o Plano 
Nacional de Vacinação (EAPN, 2009).

Deve ainda ser referido que, embora a implementação 
das prioridades previstas na Estratégia Nacional, no do-
mínio da saúde, seja da competência da Direção-Geral de 
Saúde, a monitorização e avaliação do seu impacto apenas 
se torna possível em articulação com organizações da so-
ciedade civil e/ou outras entidades públicas.

Prioridade 37 – Promover ações de formação/in-
formação sobre educação para a saúde e serviços dis-
poníveis.

Pelas suas especificidades, as comunidades ciganas não 
se encontram entre os utentes regulares dos serviços de 
saúde, tornando-se necessário promover medidas adapta-
das, nomeadamente com o recurso a unidades móveis e 
incentivando a inscrição nos Centros de Saúde enquanto 
estruturas de proximidade. 

Uma estratégia igualmente relevante será a aposta no 
desenvolvimento de canais de comunicação e estratégias 
de divulgação adaptadas a estas comunidades.

Meta geral:
• Promoção de 10 campanhas de informação adaptadas 

às especificidades das comunidades ciganas, cinco, até 
2016, e cinco, até 2020.

Prioridade 38 – Contribuir para ganhos em saúde 
das comunidades ciganas, apostando na prevenção.

Os ganhos em saúde podem-se traduzir como ganhos 
em anos de vida, o que implica, entre outros aspetos, 

uma diminuição de episódios de doença ou da sua du-
ração, e a redução do sofrimento evitável com a melho-
ria da qualidade de vida relacionada com a saúde. Nas 
comunidades ciganas foram identificados hábitos que 
poderão ter repercussão na vida e qualidade de vidas 
destas comunidades. Para fazer face a tais necessidades 
é importante promover a adoção de hábitos de higiene 
e de saúde saudáveis e que passam por questões como a 
vacinação infantil ou a realização de rastreios de forma 
regular.

Meta geral: 

• Realização de cinco sessões/ano de informação/sen-
sibilização sobre maternidade precoce, acompanhamento 
pediátrico das crianças, hábitos de alimentação saudáveis 
junto destas comunidades, com a colaboração das asso-
ciações/serviços que trabalham com estas comunidades.

Prioridade 39 – Sensibilizar e formar os profissionais 
de saúde para a diversidade cultural.

Para melhor trabalhar com estas populações, des-
construindo mitos e combatendo preconceitos, torna-se 
 necessário formar os profissionais de saúde para melhor 
conhecerem as especificidades destas populações, aten-
dendo aos comportamentos e adequando respostas.

Meta geral: 

• Realização de cinco ações de formação em cada Agru-
pamento de Centros de Saúde (ACES), duas, até 2016, e 
três, até 2020.

Prioridade 40 – Criar e/ou aprofundar as relações 
de proximidade entre os serviços de saúde e as comu-
nidades ciganas, estabelecendo pontes e dinamizando 
parcerias.

A aproximação entre os serviços de saúde e as comuni-
dades ciganas possibilita o estabelecimento de relações de 
confiança que, por sua vez, se traduzirão num maior acesso 
aos recursos por parte dessas comunidades. Esse acesso 
será facilitado pela realização, junto das comunidades 
ciganas, de sessões de educação para a saúde e sobre o 
funcionamento dos serviços, incluindo os procedimentos 
implementados nessa área. 

Para que este trabalho em parceria com a sociedade 
civil tenha lugar, é necessário que cada Agrupamento de 
saúde faça a caracterização das comunidades ciganas da 
sua área de influência, identificando as organizações, go-
vernamentais e não-governamentais, que operam nessa 
área, incluindo as associações representativas das comu-
nidades ciganas.

Um elemento facilitador da comunicação e recurso pare 
eventuais situações de conflito é o mediador, sendo a saúde 
uma área onde a sua intervenção seria muito relevante.

Metas gerais: 

• Realização, até 2020 de, pelo menos, uma sessão de 
sensibilização/informação por ano sobre saúde e sobre o 
acesso aos recursos disponíveis para as comunidades ci-
ganas, em cada agrupamento ou unidade de saúde de áreas 
onde estas populações sejam mais numerosas.

• Integração, até 2020, de 20 mediadores ciganos em 
serviços de saúde. 
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Transversal Conhecimento das Comunida-
des Ciganas e Acompanha-
mento da Estratégia Nacio-
nal para a Integração das 
Comunidades Ciganas

Alto Comissariado para a Imi-
gração e Diálogo Intercultu-
ral, I.P. (ACIDI, I.P.)

1. Criar um Grupo Consultivo para 
a Integração das Comunidades 
Ciganas

Criar um Grupo Consultivo para a Integração 
das Comunidades Ciganas.

Criação de um Grupo Consultivo em 2013.

Realização de, pelo menos, duas reuniões anuais 
do Grupo Consultivo, até 2020.

N.º de reuniões do grupo 
consultivo.

2. Realizar um estudo nacional, de 
caráter transversal, que permita co-
nhecer a situação social, económica 
e cultural das comunidades ciganas 
e promover diversos estudos no âm-
bito das ciências sociais 

Realizar um estudo nacional, de caráter trans-
versal, que permita conhecer a situação so-
cial, económica e cultural das comunidades 
ciganas.

Realização de um estudo nacional, até 2014. N.º de áreas de intervenção 
abrangidas pelo estudo 
nacional;

N.º de centro de estudos/equi-
pas de investigação/outros 
envolvidos na recolha de 
informação;

N.º de estudos realizados.

Criar o Observatório das Comunidades Ciga-
nas para promover a realização e edição de 
estudos sobre as comunidades ciganas

Criação do Observatório das Comunidades 
Ciganas, até 2014.

Edição de sete estudos no âmbito das ciências 
sociais, até 2020.

Discriminação Alto Comissariado para a Imi-
gração e Diálogo Intercultu-
ral, I.P. (ACIDI, I.P.)

3. Promover o combate à discrimi-
nação e sensibilização da opinião 
pública

Realizar ações de formação/sensibilização di-
rigidas a públicos diversificados, nomeada-
mente no quadro de atuação da Comissão 
para a Igualdade e Contra a Discriminação 
Racial (CICDR).

Realização de, pelo menos, 24 ações de forma-
ção/sensibilização, até 2020.

N.º de ações realizadas;

N.º de participantes nas 
ações.

Promoção de ações de sensibilização da opi-
nião pública.

Realização de três campanhas de combate à 
discriminação junto da opinião pública, até 
2020.

N.º de destinatários;

 Envolver crianças e jovens em atividades de 
natureza social, cultural, artística e des-
portiva em articulação com o Programa 
Escolhas.

Envolvimento de 6000 crianças, jovens e os seus 
familiares, até 2020.

Realização de atividades tendentes a facilitar a 
inclusão social de crianças, jovens e seus fa-
miliares, em 100 projetos locais, até 2020.

N.º de participantes nas ati-
vidades.

Educação para a Cidadania Alto Comissariado para a Imi-
gração e Diálogo Intercultu-
ral, I.P. (ACIDI, I.P.)

4. Promover ações de formação sobre 
Cidadania junto das comunidades 
ciganas

Promover ações de formação para a cidada-
nia.

Realização de 2 ações de formação anuais, até 
2020.

N.º de ações de formação 
realizadas;

Nº. de participantes nas ações 
de formação.

5. Incentivar à participação das comu-
nidades ciganas, enquanto exercício 
de cidadania

Promover ações de formação para o associa-
tivismo.

Realização de 4 ações de formação, até 2015. N.º de associações ciganas 
criadas e/ou revitaliza-
das;

N.º de projetos desenvolvi-
dos no terreno por asso-
ciações;

N.º de projetos financiados;

Promover ações de formação para a gestão 
de projetos.

Realização de 4 ações de formação, até 2015.

Promover ações de formação para formadores 
ciganos.

Realização de 6 ações de formação, até 2017.

 Listagem de prioridades, medidas, metas e indicadores 
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Atribuir apoio financeiro às associações 
ciganas.

Atribuição de apoio financeiro a 8 projetos de 
associações ciganas, até 2020.

Montante de financiamento 
aprovado.

6. Apoiar iniciativas/projetos de or-
ganizações da sociedade civil e da 
Academia

Atribuir apoio financeiro a organizações de 
sociedade civil.

Atribuição de apoio financeiro a 8 iniciativas/
projetos de organizações de sociedade civil, 
até 2020.

N.º de iniciativas/projetos 
financiados;

N.º de destinatários das ini-
ciativas/projetos apoiados 
financeiramente.

História e cultura ciganas Alto Comissariado para a Imi-
gração e Diálogo Intercultu-
ral, I.P. ACIDI, I.P.)

7. Valorização da história e cultura 
ciganas

Assinalar e divulgar datas relevantes, nome-
adamente o Dia Internacional dos Ciganos 
e o Dia Nacional do Cigano.

Realização de, pelo menos, 18 ações de divul-
gação, até 2020.

N.º de iniciativas/projetos 
apoiados financeira-
mente;

N.º de destinatários das ini-
ciativas/projetos;

N.º de edições realizadas;

N.º de ações de formação 
realizadas;

N.º de participantes nas ações 
de formação;

N.º de candidaturas;

N.º de representantes ciganos 
e entidades locais envol-
vidos.

Divulgar a história e cultura ciganas através 
de edições.

Edição de, pelo menos, quatro obras, no âmbito 
da Coleção Olhares, até 2020.

 Realizar ações de formação em história e cul-
tura ciganas e diálogo intercultural.

Realização de 20 formações em história e cultura 
ciganas.

Realização de 16 formações em diálogo inter-
cultural no âmbito da Bolsa de Formadores 
do ACIDI, I.P.

Apoiar financeiramente projetos/iniciativas 
de organizações da sociedade civil e da 
Academia que divulguem e promovam a 
história e cultura ciganas.

Atribuição de financiamento a seis iniciativas/
projetos, até 2020.

Atividades tradicionais, nomeadamente a 
venda ambulante.

Realização de, pelo menos, 12 ações de sen-
sibilização para a revitalização e apoio das 
atividades tradicionais ciganas, até 2020.

Igualdade de Género Comissão para a Igualdade de 
Género (CIG), Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa 
(SCML) e Alto Comissariado 
para a Imigração e Diálogo 
Intercultural, I.P. (ACIDI, 
I.P.)

8. Enquadrar os valores familiares ci-
ganos nos princípios e valores da 
sociedade portuguesa

Promover ações de formação junto das comu-
nidades ciganas, focalizadas no desenvol-
vimento de competências pessoais, sociais 
e relacionais.

Realização de 30 ações de formação, até 2020. N.º de ações de formação 
realizadas;

N.º de participantes nas ações 
de formação;

N.º de ações de sensibiliza-
ção;

N.º de participantes nas ações 
de sensibilização.

Promover ações de sensibilização de para 
a conciliação entre a vida profissional, 
pessoal e familiar, no quadro das formas 
de organização familiar das comunidades 
ciganas.

Promoção de 30 ações de sensibilização, até 
2020.

Sensibilizar para a criação de projetos de vida 
que tenham em consideração momentos cru-
ciais para as comunidades ciganas, nomea-
damente o casamento e a maternidade.

Realização de 16 ações de sensibilização, até 
2020.
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9. Investir em estratégias de empodera-
mento das mulheres ciganas através 
da mediação e do associativismo 
femininos

Formar mediadoras socioculturais ciganas. Formação de 20 mediadoras ciganas, até 2020. N.º de mediadoras ciganas 
formadas;

N.º de participantes nas ações 
para questões de género;

N.º de associações de mulhe-
res ciganas.

Formar 75 % dos mediadores ciganos para a 
Igualdade de Género.

Formação de 75 % dos mediadores ciganos para 
a igualdade de género, até 2020.

 Incentivar o associativismo feminino. Incentivo ao associativismo cigano, até 2020.

Justiça e Segurança Direção Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais 

Polícia de Segurança Pública 
(PSP)

Guarda Nacional Republicana 
(GNR)

10. Promover a integração das forças 
de segurança e serviços da justiça 
nas parcerias locais 

Integrar, com ou sem protocolo, as parcerias 
locais no âmbito da intervenção junto das 
comunidades ciganas.

Estabelecimento de parcerias locais para 100% 
dos convites formulados junto das forças de 
segurança e serviços de justiça.

N.º de convites formulados;

N.º de parcerias estabele-
cidas

11. Divulgar a Estratégia Nacional 
junto dos efetivos territoriais das 
forças de segurança e serviços de 
justiça

Divulgar a Estratégia Nacional junto dos efe-
tivos territoriais das forças de segurança e 
serviços de justiça.

Divulgação da Estratégia Nacional junto de 
100% dos efetivos territoriais.

Nº total de efetivos territo-
riais;

N.º de efetivos-alvo da divul-
gação.

Mediação Alto Comissariado para a Imi-
gração e Diálogo Intercultu-
ral, I.P. (ACIDI, I.P.)

12. Promover a formação de mediado-
res socioculturais ciganos

Promover ações de formação de mediadores 
socioculturais ciganos.

Realização de quatro ações de formação de me-
diadores, até 2020.

N.º de mediadores forma-
dos;

N.º de ações de formação 
realizadas;

N.º de mediadores com 
9º ano

13. Generalizar, a médio prazo, o Pro-
jeto Mediadores Municipais

Implementar o Projeto em novos Municí-
pios.

Implementação do Projeto em, pelo menos, 
50 novos Municípios, até 2020.

N.º de municípios abrangidos 
pelo Projeto.

14. Sensibilizar as instituições públi-
cas para a mediação intercultural, 
enquanto estratégia promotora de 
serviços mais inclusivos

Articular a nível interinstitucional a formação 
dos mediadores interculturais

Realização de quatro reuniões interinstitucionais 
por ano, até 2020.

Realização de pelo menos dois formações anuais 
em áreas específicas, até 2020.

N.º de reuniões realizadas;

N.º de Formações em áreas 
específicas.

Segurança Social Instituto da Segurança Social, 
I.P. (ISS, I.P.)

15. Desenvolver uma abordagem/atua-
ção integrada e multissetorial com a 
participação ativa das pessoas e fa-
mílias ciganas e dos representantes 
das comunidades ciganas no âmbito 
da Ação Social

Criar condições de uma cooperação boa e efi-
ciente a nível supraconcelhias ou concelhio 
em casos de risco ou emergência sociais 
que ocorram, designadamente, em comu-
nidades ciganas em situação de pobreza e 
exclusão social. 

Promoção de cinco protocolos-piloto de atuação, 
em sede de estruturas supraconcelhias ou con-
celhias da Rede Social em casos de risco ou 
emergência social, até 2020.

N.º de protocolos-piloto de 
atuação em sede de plata-
formas supraconcelhias ou 
concelhias que abranjam 
bolsas de famílias ciganas 
em situação de risco ou 
emergência sociais;

Percentagem de ONGs e as-
sociações representantes 
da etnia cigana envolvidas 
em plataformas sociais 
locais, particularmente 
na Rede Social;

Dar vez e voz às pessoas ciganas pelo envol-
vimento das ONGs e associações repre-
sentantes da etnia cigana em plataformas e 
coletivos de desenvolvimento comunitário 
particularmente, as criadas sob a Rede 
Social.

Fomento da participação das ONGs e associa-
ções representantes da etnia cigana em 50% 
das plataformas e coletivos sociais locais de 
planeamento, até 2020.
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Colaboração de Proximidade dos mediadores 
de etnia cigana junto dos profissionais que 
acompanham as famílias ciganas, em espe-
cial em processos de realojamento social, 
nos Serviços de Atendimento/Acompa-
nhamento Social (SA/AS), nas equipas do 
Rendimento Social de Inserção (RSI) e no 
Atendimento Social Integrado (ASI). 

Incentivo à participação de mediadores de etnia 
cigana no trabalho de 40% de equipas de 
acompanhamento social a famílias ciganas, 
até 2020.

Percentagem de mediadores 
de etnia cigana a tra-
balhar com equipas de 
acompanhamento social 
a famílias ciganas;

Saber mais, Agir melhor ao perceber as di-
ferenciações sociológicas dentro das co-
munidades ciganas, incluindo o impacte 
das medidas de ação social, abrangendo 
especificamente pessoas ciganas que são 
ou foram titulares ou beneficiárias de ação 
social, até 2020.

Realização de um estudo exploratório de pessoas 
ciganas que são ou foram titulares ou benefi-
ciárias de medidas de ação social, até 2020.

16. Reforçar a qualificação das ca-
pacidades profissionais no atendi-
mento e acompanhamento social 
às pessoas, famílias e comunidades 
ciganas

Comunicar, Informando sobre a Estratégia 
Nacional e documentos normativos e ope-
rativos relevantes junto da rede interna de 
colaboradores do ISS, I.P.

Divulgação semestral através de mensagens 
eletrónicas, comunicações ou outros meios 
da Estratégia Nacional, até 2020.

N.º de mensagens eletrónicas, 
comunicações ou outros 
meios de divulgação da 
Estratégia Nacional den-
tro do ISS, I.P.;

Percentagem de técnicos de 
atendimento/acompanha-
mento social que atuam 
com pessoas e famílias 
ciganas abrangidos por 
sessões formativas com a 
presença de, pelo menos, 
um/a representante das 
comunidades ciganas;

N.º de sessões de sensibiliza-
ção sobre cultura cigana 
e atuação à medida para 
profissionais que fazem a 
triagem nos serviços de 
atendimento/acompanha-
mento social.

Adquirir, Reforçar e Treinar Competências 
através de formação de técnicos para a in-
tervenção «culturalmente sensível» perante 
pessoas, famílias e comunidades ciganas. 

Elaboração de três módulos formativos para 
técnicos e respetivos conteúdos para inter-
venção com comunidades ciganas a aplicar 
em sessões formativas interculturais a serem 
replicados, pelo menos em quatro momentos 
diferentes, em cada um dos Centros Distritais, 
até 2020.

Sensibilizar para prevenir a discriminação atra-
vés de sessões formativas flash e hands-on
para profissionais dos serviços de triagem de 
atendimento e acompanhamento social que 
lidam com pessoas e famílias ciganas. 

Criação de um dossier para formandos e for-
mador baseado em situações práticas, junto 
dos técnicos, para ser utilizado em sessões 
formativas flash, pelo menos em quatro mo-
mentos diferentes, em cada um dos Centros 
Distritais, até 2020.

17. Monitorização e otimização do 
acompanhamento social às pessoas, 
famílias e comunidades ciganas: 
corrigir linhas de execução, iden-
tificar oportunidades operativas

Avaliar melhor para melhor intervir, dotando 
as diagnósticos/avaliações sociais, nos pro-
cessos com titulares que se identifiquem 
como pessoas ciganas, de elementos que 
percebam a rede/dinâmica familiar, a inser-
ção comunitária e as pessoas e os grupos 
vulneráveis.

Qualificação de 60% dos diagnósticos/avaliações 
sociais nos processos com titulares que se 
identifiquem como pessoas ciganas no âmbito 
dos SA/AS, das equipas do RSI e dos ASI, 
até 2020. 

Percentagem de pessoas e 
famílias que se identi-
ficaram pertencentes à 
etnia cigana com planos 
de inserção social regis-
tados nos processos de 
acompanhamento social 
em SA/AS, equipas do RSI 
ou ASI;
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Alcance de, pelo menos, 50%, de mulheres ciga-
nas como titulares/beneficiárias prioritárias, 
das prestações sociais, em especial o RSI, 
e/ou processos de SA/AS.

N.º de mulheres que se iden-
tifiquem como pessoas 
ciganas e são titulares/be-
neficiárias das prestações 
sociais, em especial o RSI, 
e/ou processos de SA/AS, 
em relação ao número to-
tal titulares/beneficiárias 
das prestações sociais 
referidas;

N.º de diagnósticos/avalia-
ções sociais, em proces-
sos com titulares que se 
identifiquem como pessoas 
ciganas, que analisem a 
extensão/dinâmica da rede 
familiar, o grau de inser-
ção comunitária e as pes-
soas e grupos vulneráveis 
dentro das comunidades 
ciganas;

Percentagem de planos de 
inserção social, em pro-
cessos com titulares que 
se identifiquem como pes-
soas ciganas, que integrem 
― e, ou ― a frequência 
de percursos educati-
vos formais, a inscrição 
no Serviço Nacional de 
Saúde, as obrigações do 
arrendamento social, a 
participação em ações de 
orientação profissional ao 
longo da vida;

Qualificar planos de vida, ao criar melhorias 
nos planos de inserção social registados nos 
processos com titulares que se identifiquem 
como pessoas ciganas, que promovam o 
acesso à habitação, educação, saúde e em-
prego e reforcem o empowerment individual 
e familiar.

Ajustamento por critérios de qualidade de 60% 
dos planos de inserção social registados nos 
processos sociais com titulares que se iden-
tifiquem como pessoas ciganas, no âmbito 
dos SA/AS, das equipas do RSI e dos ASI, 
até 2020.

Eixo Parceiro responsável Prioridades Medidas Metas Indicadores

Educação Direção Geral de Educação (DGE) e 
Direcção-Geral de Estatísticas da 
Educação e Ciência (DGEEC)

18. Melhorar o conhecimento da situação escolar 
dos alunos e formandos ciganos na escola

Identificar agrupamentos com uma população 
cigana significativa.

Monitorizar uma base de dados de alunos 
itinerantes que possibilite um registo or-
ganizado com dados dos alunos, por Di-
reção Regional de Educação (DRE), por 
agrupamento.

Produção regular de um relatório, até 2020, com 
vista a divulgar a situação das crianças e jo-
vens no contexto escolar, com a apresentação 
de recomendações.

N.º de agrupamentos com mais de 
10,30,50,100,200 e 300 alunos ciganos;

N.º de alunos em situação de itinerância;
N.º de relatórios produzidos;
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Produzir regularmente relatórios com vista a 
divulgar a situação das crianças e jovens 
no contexto escolar, com a apresentação de 
recomendações para ultrapassar obstáculos 
identificados.

N.º de boas práticas implementadas.

19. Garantir o acesso à Educação Pré-Escolar Divulgar e valorizar a importância da Educa-
ção Pré-Escolar (EPE) como promotora de 
sucesso, junto das mães/pais ciganos.

Frequência do ensino pré-escolar para aproxima-
damente 50 % das crianças ciganas do sexo 
feminino e do sexo masculino até 2016 e a 
100 %, até 2020.

N.º de crianças ciganas do sexo feminino 
e do sexo masculino que ingressam no 
ensino pré-escolar.

Aquisição de competências, no domínio da lin-
guagem, adequadas ao ingresso no 1.º ciclo 
por pelo menos 70 % das crianças ciganas que 
frequentam na educação pré-escolar até 2016 
e 90 %, até 2020.

20. Aumentar os índices de escolarização, ga-
rantindo que todas as crianças ciganas com-
pletam a escolaridade obrigatória

Mobilizar a escola, como organização, para o 
sucesso dos alunos ciganos.

Garantir que cerca de 40 % dos alunos ciganos 
concluem com sucesso a escola básica até 
2016, e cerca de 60 %, até 2020.

N.º de crianças ciganas do sexo feminino 
e masculino que completam a escola-
ridade obrigatória;

Aproximar à taxa nacional, a taxa de sucesso 
dos agrupamentos que têm uma significativa 
população cigana, até 2020.

N.º de escolas com iniciativas de sensibi-
lização/aproximação aos pais e mães 
ciganos;

Diminuir a taxa de retenção repetida nas escolas 
que têm uma significativa população cigana, 
aproximando-a à taxa nacional, até 2020.

N.º de casos divulgados anualmente;

Mobilizar a escola, como organização, para a 
gestão da diversidade cultural.

Formar até 1.500 docentes e técnicos.

Aumentar o número de contactos regulares com 
as famílias ciganas em aproximadamente 30 % 
e 60 %  até 2016 e 2020, respetivamente.

N.º de estabelecimentos de ensino com 
estratégias pedagógicas inovadoras.

Divulgar e valorizar a importância da frequên-
cia e conclusão da escolaridade obrigatória, 
junto dos pais de etnia cigana, como uma 
oportunidade de futuro.

Incentivar a frequência de cursos de nível 
básico e secundário de dupla certificação 
para jovens ciganos, sempre que se revele 
adequado.

Aumentar o n.º de jovens ciganos em cursos de 
dupla certificação em cerca de 20 % até 2016 
e cerca de 40 %, até 2020.

Estabelecer parcerias com serviços públicos 
e privados da comunidade, Igrejas e tecido 
associativo cigano.

Estabelecimento de 10 parcerias com serviços 
públicos e privados da comunidade, igrejas 
e tecido associativo cigano, até 2016, e de 
30, até 2020.



D
iário da República, 1.ª série —

 N.º 75 —
 17 de abril de 2013  

2233

  

Eixo Parceiro responsável Prioridades Medidas Metas Indicadores

21. Promover a continuidade da escolarização 
a nível do ensino secundário, incentivando à 
formação superior

Implementar um conjunto de incentivos à 
continuidade do percurso escolar.

75 % de inscrições no 2.º Ciclo, até 2020.
30 % de inscrições no 3.º Ciclo, até 2020.
10 % de inscrições no Secundário, até 2020.
3 % de inscrições no Ensino Superior, até 2020.

N.º de jovens ciganos que completam o en-
sino secundário/cursos profissionais;

N.º de jovens ciganos a frequentar o en-
sino superior;

N.º de jovens ciganos que concluem o 
ensino superior.

22. Prevenir o abandono escolar precoce Incentivar as instituições a melhorar a sua in-
tervenção tendo em vista a mobilização das 
famílias para o processo educativo.

Diminuição do abandono escolar das crianças 
ciganas em aproximadamente 40 % e 60 %, 
até 2016 e 2020, respetivamente.

N.º de crianças ciganas do sexo feminino e 
do sexo masculino que abandonam pre-
cocemente a escola por ano letivo;

N.º de famílias ciganas que, em cada 
ano letivo, participam nas atividades 
de aproximação promovidas pelas 
escolas.

Promover junto das comunidades ciganas as 
vantagens sociais da escolarização.

Participação de aproximadamente 30 % das famí-
lias das crianças ciganas nos percursos escola-
res dos seus filhos, até 2016, e de aproximada-
mente 60 %, até 2020, respetivamente.

Melhorar o envolvimento parental na escola.

Aumentar e flexibilizar as medidas de preven-
ção do abandono escolar precoce.

Estabelecimento de redes de Cooperação, até 
2014.

Promover e diversificar medidas de prevenção 
do abandono escolar precoce nos agrupa-
mentos, em particular nos Territórios Edu-
cativos de Intervenção Prioritária (TEIP).

Estabelecimento de parcerias em 10 agrupamen-
tos e/ou TEIP, até 2016, e 20, até 2020.

Mobilizar o Programa Integrado de Educação e 
Formação (PIEF) para a reinserção escolar 
dos jovens ciganos.

Estabelecimento de planos de educação e for-
mação individualizados para 200 jovens, até 
2016, e 500, até 2020.

Certificação escolar e profissional para 150 jo-
vens, até 2016, e 350, até 2020.

Articular o Programa Escolhas com os Agrupa-
mentos de referência dos alunos ciganos.

Desenvolvimento de competências sociais e de 
utilização das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) em 150 crianças e jo-
vens, até 2016, e em 300 crianças e jovens, 
até 2020.

Garantir que as famílias ciganas têm condições 
de candidatura para acesso aos apoios sócio 
económicos escolares.

Aumento do número de candidaturas em apro-
ximadamente 10 % e 20 %, até 2016 e 2020, 
respetivamente.

Promover a inscrição de alunos, ciganos nas 
Atividades de Enriquecimento Curricular.

Aumento do número de inscrições em aproxi-
madamente 5 % e 10 %, até 2016 e 2020, 
respetivamente.
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Promover a presença de alunos ciganos, nas 
atividades extra curriculares.

Aumento do número de participantes nas ati-
vidades extracurriculares em aproximada-
mente 5 % e 10 %, até 2016 e 2020, respe-
tivamente.

23. Garantir o acesso à Aprendizagem ao longo 
da Vida

Promover a aquisição de competências bási-
cas (leitura, escrita, matemática, cidadania, 
etc.).

Aumento anual de cerca de 3 % e 6 %, até 2016 
e 2020, respetivamente, dos ciganos que ace-
dem ao Sistema Nacional de Qualificações e 
Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (RVCC).

Aumento anual de aproximadamente de 4 %
dos ciganos que concluem os programas do 
Sistema Nacional de Qualificações I e RVCC, 
até 2020.

N.º de pessoas ciganas que, anualmente, 
se inscrevem nos programas do Sistema 
Nacional de Qualificações e RVCC;

N.º de ciganos que, em cada ano, con-
cluem os programas do Sistema Nacio-
nal de Qualificações e RVCC.

Incentivar a frequência de percursos curricu-
lares de dupla certificação-para adultos, 
no âmbito do Sistema Nacional de Qua-
lificações.

Reconhecer e valorizar a importância das 
aprendizagens obtidas por via formal e 
informal, no âmbito do Sistema Nacional 
de Qualificações.

24. Promover a formação de agentes educati-
vos na diversidade da cultura cigana, com 
a participação de elementos dessas comuni-
dades enquanto formadores e interlocutores 
privilegiados

Abrir a escola à participação das comunidades 
ciganas na vida escolar.

Aumento em aproximadamente 10 %, até 2014, 
da participação dos elementos das comuni-
dades ciganas na vida escolar.

N.º de ações de formação/ano;

N.º de docentes formados anualmente;

N.º de elementos das comunidades ciga-
nas formados para atuar na escola.

Capacitar os agentes educativos. Formação de cerca de 30 % dos agentes educati-
vos que trabalham com as comunidades ciga-
nas, até 2016, e de cerca de 60%, até 2020.

Formar/capacitar auxiliares de ação educativa 
ciganos.

Formação de 70 elementos das comunidades 
ciganas para a intervenção na escola até 2016 
e de 150 até 2020.

25. Promover o combate à iliteracia Realizar ações de sensibilização para a impor-
tância da escolarização junto das comuni-
dades ciganas.

Realização de 100 ações de sensibilização até 
2020, com recurso à Bolsa de Formadores 
do ACIDI, I.P.

N.º de ações de sensibilização realizadas e 
número de participantes, desagregado 
por sexo;

Aumento de aproximadamente de 15% e 30 %
de ciganos alfabetizados, até 2016 e 2020, 
respetivamente.

N.º de ações de alfabetização realizadas e 
número de participantes, desagregado 
por sexo.

Habitação Instituto da Habitação e Reabilitação 
Urbana, I.P. (IHRU)

26. Melhorar o conhecimento da situação habi-
tacional das comunidades ciganas

Desenvolver estudos e investigação sobre 
a questão habitacional das comunidades 
ciganas.

Promoção de, pelo menos um estudo, até 
2020.

N.º de estudos realizados.

27. Reforçar, no quadro nas políticas de habita-
ção, as práticas promotoras da integração das 
comunidades ciganas

Reforçar a transparência e promover a igual-
dade nas políticas de habitação social.

Divulgação, em 100% dos municípios, do re-
ferencial técnico dos Programas Locais de 
Habitação, até 2020.

N.º de famílias ciganas com acesso a 
habitação social anualmente;



D
iário da República, 1.ª série —

 N.º 75 —
 17 de abril de 2013  

2235

  

Eixo Parceiro responsável Prioridades Medidas Metas Indicadores

Reforçar o caráter inclusivo dos projetos de 
habitação.

Sensibilização de 90 % dos municípios que têm 
população cigana para as especificidades da 
cultura cigana para o seu realojamento, até 
2020.

N.º de mediadores e mediadores intercul-
turais, incluindo mediadores e media-
doras ciganos a trabalhar na área da 
habitação social.

N.º de municípios abrangidos pela divul-
gação do referencial técnico

Desenvolver mecanismos de mediação que 
previnam tensões, conflitos e processos de 
exclusão.

Adoção da mediação intercultural como estraté-
gia facilitadora da integração das comunida-
des ciganas em 60 % dos bairros de habitação 
social, até 2020.

28. Adequar as respostas habitacionais e quali-
ficar os espaços de realojamento

Qualificar a imagem, as habitações e as in-
fraestruturas dos bairros das comunidades 
ciganas.

Preparação de um programa específico de quali-
ficação dos alojamentos, com financiamento 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Re-
gional (FEDER) nos termos do regulamento 
(CE) n.º 1080/2006, até 2020.

N.º de projetos habitacionais financiados 
no âmbito do Programa de Qualifica-
ção dos Alojamentos da Comunidade 
Cigana;

N.º de espaços de acampamentos ou 
aglomerados qualificados e infraes-
truturados;

N.º de espaços adequados para perma-
nência temporária de populações 
itinerantes;

N.º de iniciativas com vista à sensibi-
lização das famílias ciganas para o 
bom uso do parque habitacional, no-
meadamente ações de sensibilização 
para a implementação da gestão de 
condomínios;

N.º de municípios com planos de realoja-
mento que favoreçam a integração das 
comunidades ciganas;

Promover respostas habitacionais que favo-
reçam a integração e evitem a segregação 
territorial.

Revisão de normas técnicas, até 2020.
Promoção de boas práticas neste domínio, até 

2020.

Resolver, quando possível, sob o ponto de 
vista da requalificação ou realojamento 
os espaços informalmente ocupados pelas 
comunidades ciganas.

Resolver, quando possível, sob o ponto de vista 
da requalificação ou realojamento os espaços 
informalmente ocupados pelas comunidades 
ciganas, até 2020.

Responder às necessidades de abrigo das po-
pulações não sedentárias.

Promoção das condições mínimas de higiene e 
bem-estar em 80 % dos acampamentos até ao 
realojamento das famílias, até 2020.

29. Promover o acesso ao mercado de arrenda-
mento/propriedade privada

Aumentar a confiança dos proprietários no 
arrendamento das suas habitações a famílias 
ciganas.

Promoção de projetos-piloto para criação 
de sete estruturas de acompanhamento 
dos contratos de arrendamento, através 
do estabelecimento de parcerias entre os 
municípios e organizações da sociedade 
civil, até 2020.

N.º de Ações de informação/sensibiliza-
ção promovidas junto dos diferentes 
intervenientes envolvidos no processo 
de Arrendamento.

Desenvolver as capacidades das famílias 
ciganas para as exigências específicas da 
habitação em imóveis plurifamiliares.
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Formação e Em-
prego

Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional, I.P. (IEFP, I.P.)

30. Promover um maior conhecimento das co-
munidades ciganas

Identificar potenciais destinatários da inicia-
tiva

Em 2013. N.º de destinatários identificados;

N.º de inscritos;
N.º de registos atualizados;

N.º de encaminhamentos;

N.º de ações;
N.º de abrangidos;

N.º de casos de sucesso divulgados;

N.º de espaços/encontros realizados.

Promover a inscrição nos Centros de Emprego 
de ciganos desempregados e ou à procura 
do 1.º emprego, ou proceder à atualização 
dos registos já existentes.

Em 2013.

Fazer o levantamento de intervenções ante-
riores e encaminhamento para medidas de 
formação e/ou emprego.

Em 2013, com início logo após a conclusão da 
fase anterior.

Promover ações de sensibilização junto dos 
profissionais dos serviços locais de em-
prego e formação

10 ações (3 em 2013 e 1 por ano, até 2020. 

Divulgar casos de sucesso de integração no 
mercado de trabalho de ciganos

Em 2013.

Criação de espaços de diálogo Em 2013.

31. Capacitar os serviços e adequar respostas 
formativas às especificidades das comuni-
dades ciganas

Promover a formação pedagógica de forma-
dores.

Disponibilização do referencial de formação até 
ao final do 1.º trimestre de 2014.

Realização de:
3 ações em 2014;
4 ações/ano nos anos seguintes
31 ações × 15 formandos/ação = 465 abrangi-

dos.

N.º de formadores que participaram em 
ações de formação;

N.º de ações de formação dirigidas aos 
técnicos dos serviços locais de em-
prego e formação;

N.º de técnicos abrangidos pelas ações 
de formação;

N.º de mediadores que participaram nas 
ações de formação.

N.º de percursos formativos organiza-
dos.

Promover a formação de técnicos dos serviços 
de emprego e de formação.

Elaboração/adaptação de conteúdo de forma-
ção;

Realização de ações de formação a partir do 2.º 
semestre de 2013;

Participação de 2 técnicos de cada serviço loca-
lizado na região/ões com maior concentração 
de comunidades ciganas.

Promover a formação de mediadores de etnia 
cigana.

Conceção de referencial de formação em 
2013;

Cinco ações (realização da 1.ª ação no 4.º trimes-
tre de 2012, repetição da ação de 2 em 2 anos 
ou em função da necessidade);

Participação de 15 formandos por ação.

Identificar as necessidades de formação e ajus-
tar as ferramentas existentes.

Em 2013, com repetição sempre que se identifi-
quem novas necessidades de formação.
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32. Potenciar o acesso ao emprego por conta de 
outrem e à criação do próprio emprego

Contratualizar as ações a implementar. Em 2013; N.º de mulheres e homens ciganos aten-
didos nos serviços de emprego e for-
mação.

Envolvimento progressivo de todo o universo 
- 1500 pessoas/ano, até 2020.

Ajustar em ofertas de emprego disponíveis. Início em 2013;
Realização de 100 colocações/ano, até 2020.

Recorrer à rede Gabinete de Inserção Profissio-
nal (GIP) como complemento dos Centros 
de Emprego.

2013 e anos seguintes.

Ativar a medida Contrato Emprego Inserção 
(CEI +).

Início em 2013;
Realização de 100 colocações/ano até 2020.

Ativar o Programa Estágios Profissionais 
– qualificação mínima nível 2 (candidatos 
com mais de 30 anos); nível 4 (candidatos 
até 30 anos).

Início em 2013;
Promoção de 40 estágios/ano até 2020.

Ativar o Programa Empresas de Inserção. Início em 2013;
Colocação de, pelo menos, um candidato por 

cada duas empresas de inserção em atividade, 
até 2020.

33. Aumentar as qualificações profissionais com 
vista à integração no mercado de trabalho

Adquirir, reforçar e reconhecer as qualifica-
ções para a integração profissional (por via 
da frequência de formação profissional e de 
processos de RVCC).

300 intervenções individuais de orientação, até 
2020.

N.º de intervenções individuais de orien-
tação;

N.º de ações de formação promovidos;
N.º de processos de RVCC;
N.º de pessoas ciganas abrangidas em 

formação profissional e em processos 
de RVCC.Reforçar as qualificações para a criação do 

próprio emprego.
Realização de uma ação de formação por ano, 

com início em 2013.

34. Desenvolver uma abordagem integrada junto 
das comunidades ciganas, privilegiando o tra-
balho em parceria

Criar Gabinetes de Apoio à Integração 
(GAI).

2013 – Identificação de parceiros e celebração 
de acordos

2013 - Teste do modelo
2014 a 2020 - Alargamento às restantes comu-

nidades, podendo surgir entre 10 a 20 GAI, 
em função das necessidades.

N.º de parcerias realizadas.

35. Revitalizar as atividades tradicionais das 
comunidades ciganas para a sua integração 
socioprofissional

Apoiar o acesso ao microcrédito. Apoio de 100 iniciativas, até 2020. N.º de ciganos que acedem ao microcré-
dito;

N.º de ações de formação e número de 
beneficiários;

Promover ações de formação em áreas relacio-
nadas com a atividade comercial.

Promoção de três ações de formação por ano, 
até 2020.
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36. Desenvolver ações de informação / sensibili-
zação e de divulgação de boas práticas

Promover ações de informação/sensibilização. Quatro ações, até 2020. N.º de ações de informação/sensibilização 
realizadas;

N.º de boas práticas premiadas.
Criar prémio de boas práticas de integração. Identificação de três boas práticas/ano.

Saúde Direção Geral de Saúde (DGS) 37. Promover ações de formação/informação 
sobre educação para a saúde e serviços dis-
poníveis

Envolver as associações ciganas, as institui-
ções locais e as comunidades ciganas em 
ações de sensibilização e informação sobre 
as questões gerais de saúde utilizando meios 
e materiais adaptados a estas comunidades.

Promoção de 10 campanhas de informação 
adaptadas às especificidades das comunidades 
ciganas, 5 até 2016, e 5, até 2020.

N.º de campanhas realizadas e avaliação 
do seu impacto.

Promover a sensibilização no sentido de dimi-
nuir o número de gestações na adolescência 
respeitando a cultura.

Explicitar e divulgar os diferentes serviços dis-
poníveis, sensibilizando para uma utilização 
correta, nomeadamente Centro de Saúde, 
Urgências Hospitalares, entre outros.

38. Contribuir para ganhos em saúde das comuni-
dades ciganas, apostando na prevenção

Promover a realização das consultas de vigi-
lância da grávida e a realização dos meios 
auxiliares de diagnóstico previstos no SNS 
através da articulação com as IPSS locais 
que trabalham com esta comunidade.

Realização de cinco sessões por ano de infor-
mação/sensibilização sobre maternidade pre-
coce, acompanhamento pediátrico, hábitos de 
alimentação saudáveis, com a colaboração 
dos serviços e organizações da sociedade civil 
que trabalham nesta área, até 2020.

N.º de sessões de informação/sensibiliza-
ção sobre hábitos alimentares saudá-
veis/ano e avaliação do seu impacto.

Promover a utilização do cheque dentista pelas 
crianças e jovens das comunidades ciganas.

Sensibilizar as crianças e os jovens da co-
munidade cigana com a colaboração das 
equipas de saúde escolar, na disciplina de 
formação cívica.

39. Sensibilizar e formar os profissionais de 
saúde para a diversidade cultural

Promover a formação dos profissionais de saúde 
sobre a diversidade cultural, nomeadamente 
acerca dos papéis de género, conceito de 
família e solidariedade na doença.

Realização de 2 ações de formação em cada 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 
até 2016 e 3 ações adicionais, até 2020.

N.º de formações realizadas em cada 
ACES e na totalidade dos ACES.

N.º de profissionais de saúde abrangidos;

40. Criar e/ou aprofundar as relações de pro-
ximidade entre os serviços de saúde e as 
comunidades ciganas, estabelecendo pontes 
e dinamizando parcerias

Promover a formação de mediadores para a 
área da saúde por forma a fomentar pon-
tes/laços entre as comunidades ciganas, 
serviços e os profissionais de saúde.

Definição e operacionalização, até 2020, do qua-
dro de colaboração organizada, de 20 media-
dores ciganos em serviços de saúde.

Realização, até 2020, de pelo menos uma sessão 
de sensibilização/informação por ano sobre 
saúde e acesso aos recursos disponíveis, em 
cada agrupamento ou unidade de saúde das 
áreas com mais comunidades ciganas.

N.º de sessões de sensibilização sobre 
saúde e acesso a recursos de saúde 
para comunidades ciganas realizadas 
anualmente;

N.º de mediadores ciganos colocados em 
serviços de saúde.
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 (1) d) «Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a 
igualdade real entre os portugueses…»

h) Promover a igualdade entre homens e mulheres
(2) Art. 12º, n.º 1. Todos os cidadãos gozam dos direitos e estão 

sujeitos aos deveres consignados na Constituição.
Art. 13º, n.º 1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social 

perante a lei.
Art. 13º, n.º 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, pre-

judicado, 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.

(3) Art. 64º, n.º 1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever 
de a defender e promover

Art. 65º, n.º 1. Todos têm o direito, para si e para a sua família, a uma 
habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e 
que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.

(4) 1. Políticas construtivas, pragmáticas e não discriminatórias
2. Focalização explícita mas não exclusiva
3. Abordagem intercultural
4. Aspirar à integração transversal
5. Consciência da perspetival da igualdade entre homens e mulheres
6. Disseminação de políticas comprovadas
7. Utilização de instrumentos da EU
8. Envolvimento de autoridades regionais e locais
9. Envolvimento da sociedade civil
10. Participação ativa das comunidades ciganas.
(5) Diretiva 2000/43/CE- Diretiva Raça - aplica o princípio da igual-

dade de tratamento entre pessoas, sem distinção de origem racial ou 
étnica.

(6) “[...] é necessário completar e reforçar a legislação e políticas 
relativas à igualdade tratando das necessidades específicas dos ciga-
nos [...], por meio de uma estratégia a nível da UE.” 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Decreto-Lei n.º 52/2013
de 17 de abril

O Decreto -Lei n.º 216/2012, de 9 de outubro, veio esta-
belecer o novo regime de policiamento de espetáculos 
desportivos realizados em recinto desportivo e de satis-
fação dos encargos com o policiamento de espetáculos 
desportivos em geral.

Verificou -se entretanto que este diploma, mantendo 
o princípio geral de requisição voluntária da presença 
policial em eventos desportivos, norma presente no 
ordenamento jurídico nacional há dezenas de anos e 
já identicamente prevista, nomeadamente, no Decreto-
-Lei n.º 238/92, de 29 de outubro, alterado pelas Leis 
n.ºs 38/98, de 4 de agosto, e 39/2009, de 30 de julho, 
necessita de um acerto pontual.

O presente diploma determina, assim, que os espetá-
culos desportivos integrados em competições despor-
tivas de natureza profissional, como tal reconhecidas 
nos termos da lei, devam sempre ser objeto de poli-
ciamento.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões 
Autónomas e a Federação Portuguesa de Futebol.

Foi promovida a audição da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses e da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional.

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 39/2009, 

de 30 de julho, alterada pelo Decreto -Lei n.º 114/2011, 
de 30 de novembro, e nos termos da alínea a) do n.º 1 

do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o 
seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma procede à primeira alteração ao 
Decreto -Lei n.º 216/2012, de 9 de outubro, que estabelece 
o regime de policiamento de espetáculos desportivos rea-
lizados em recinto desportivo e de satisfação dos encargos 
com o policiamento de espetáculos desportivos em geral, 
determinando a obrigatoriedade de policiamento nos espe-
táculos desportivos integrados em competições desportivas 
de natureza profissional.

Artigo 2.º
Alteração ao Decreto -Lei n.º 216/2012, de 9 de outubro

O artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 216/2012, de 9 de outu-
bro, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º
[…]

1 — […]:

a) Espetáculos desportivos integrados em compe-
tições desportivas de natureza profissional, como tal 
reconhecidas nos termos da lei;

b) [Anterior alínea a)];
c) [Anterior alínea b)];
d) [Anterior alínea c)].

2 — […].
3 — […].»

Artigo 3.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de 
abril de 2013. — Pedro Passos Coelho — Miguel Bento 
Martins Costa Macedo e Silva — Miguel Fernando Cas-
sola de Miranda Relvas.

Promulgado em 15 de abril de 2013.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 16 de abril de 2013.

O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Decreto-Lei n.º 53/2013
de 17 de abril

A segurança e o ambiente são dois dos principais pilares 
em que assenta a homologação de veículos, designada-
mente de tratores agrícolas ou florestais de rodas.




