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DIMENSÃO
INTERVENÇÃO

Conhecimento

Habitação

OBJETIVO ESTRATÉGICO ENICC

Melhorar a informação e o
conhecimento da situação das
pessoas ciganas

Garantir as condições para uma
efetiva igualdade de acesso a
uma habitação adequada por
parte das famílias ciganas
Aumentar o nível de frequência
da educação pré-escolar por
parte das crianças e etnia cigana

Educação

ATIVIDADE

META

RECURSOS

1.Realizar ciclos de formação e de
competências pessoais e sociais
junto das pessoas da comunidade
cigana, destacando as medidas de
segurança a ter em conta em tempo
de pandemia
2.Sistematização de informação
sobre comunidade cigana local,
tendo por base os dados resultantes
da intervenção do NLI, visitas
domiciliárias da Habévora e os
pedidos de licença para
acampamento ocasional
Caraterização das famílias de etnia
cigana beneficiárias do Rendimento
Social de Inserção no ano de 2020
4.Elaborar diagnóstico caracterizador
das comunidades ciganas do
concelho

Definido em sede de
caderno de encargos com
o CLDS 4G

Sala para a reunião
Equipamento
informático

Ao longo de
2021

CLDS 4G /AMUCIP

Sistematizar a informação
durante o 1º semestre do
ano.

Equipamento
informático

Até junho
2021

CME
Segurança Social

Apresentar relatório até
Março de 2021

Equipamento
informático

Até Março
2021

CME
Segurança Social

Definir estrutura e
metodologia de trabalho
até final de 2021

A definir por
equipa de trabalho
própria

Ao longo do
ano

Diagnóstico
participativoCLDS 4G /AMUCIP

5.Realização de ciclo de
competências pessoais e sociais para
inquilinos da Habévora, destacando
as medidas de segurança a ter em
conta em tempo de pandemia
6.Criação de um forúm de discussão
sobre o absentismo e abandono
escolar dos estudantes de etnia
cigana

CALENDÁRIO

RESPONSÁVEIS

Apresentar relatório à
URIDI em setembro 2021

Realizar um ciclo de
competências pessoais e
sociais até final de 2021

A definir pela
entidade
formadora

Ao longo de
2021

Criar e iniciar discussão da
problemática até final do
ano letivo 2019/2020

Equipamento
informático e
espaço para
reunião

setembro
2021

Diagnóstico
quantitativoURIDI
Habévora
ADBES

ADBES
Agrupamento
Escolas
URIDI
União Freguesias
Horta/Malagueira
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DIMENSÃO
INTERVENÇÃO
Educação

Saúde

Solidariedade
e resposta social

OBJETIVO ESTRATÉGICO ENICC

Emprego e Formação

META

RECURSOS

CALENDÁRIO

RESPONSÁVEIS

Promover atividades de
Educação Não Formal

7.Ações de sensibilização dirigida às
crianças, jovens e respetivas famílias

Realizar ações de
educação não formal

Instalações e
técnicos

Setembro
2021

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

8.Desenvolvimento do projeto
“Capacitar e Vincular” da APF
Alentejo
9. Criação de um roupeiro- “Loja
Ambulante” nas instalações da
ADBES, equipado com recursos, ao
nível de vestuário, produtos de
higiene corporal, desinfeção e de
proteção, a distribuir pelas famílias
em acampamento em situações de
emergência.
Sempre que possível será distribuído
material de proteção no contexto do
COVID-19 como máscaras de
proteção e álcool gel.
10. Acompanhamento social a
famílias em situação de
acampamento, contribuindo para
mudança da condição precária em
que se encontram
11. Exposição fotográfica sobre
comunidade cigana em Évora

Sinalizar 3 mulheres
ciganas para o projeto.

Não aplicável

Ao longo de
2021

Estruturar resposta até ao
final do 1º semestre de
2021.

Pedido de doações
a empresas para
produtos de
higiene e
desinfeção/proteç
ão e campanha de
recolha de
vestuário

Ao longo de
2021

ADBES
CME
União de
Freguesias
Horta/Malagueira

Acompanhar o total de
famílias acompanhadas

Não aplicável

Ao longo de
2021

CLDS 4G
CME
ADBES
CVP

A exposição estar patente
1 mês

A definir

Inicio o 2º
semestre

Promover eventos multiculturais

12.Participação e organização de
eventos multiculturais

Realização de dois eventos

A definir

São Martinho
e Santos
Populares

Disponibilizar plataforma digital
que centralize e facilite a
pesquisa de ofertas de emprego
e formação profissional

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

Criação da Plataforma e
disponibilização de
conteúdo

Plataforma e
recursos humanos

Ao longo de
2020

ADBES
CME
Direção Regional
de Cultura
União Freguesia
Horta/Malagueira
ADBES
Habévora
CLDS 4G
ADBES
URIDI

Criação de recursos de apoio
social às famílias em situação de
acampamento

Facilitar o diálogo intercultural

Sensibilização
da opinião pública

ATIVIDADE

ADBES
União Freguesias
Horta/Malagueira
APF Alentejo
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