INVENTÁRIO DAS INTERVENÇÕES
COM COMUNIDADES CIGANAS DO BAIXO ALENTEJO

1. Enquadramento geral.
Nome de referência da intervenção
Projecto-piloto Mediador Municipal
Território de intervenção, contexto socioeconómico.
O projecto visa a intervenção no concelho de Beja, no qual residem em termos de dados de
diagnóstico cerca de 117 famílias de etnia cigana, num total 453 indivíduos, o que corresponde
a 1.25% da população do concelho.
As características culturais da população cigana e a sua integração na comunidade em geral
são a principal problemática de intervenção.
O contexto socioeconómico prende-se com as questões da exclusão e auto-exclusão social das
comunidades ciganas em articulação com as prestações sociais pecuniárias das quais são
dependentes ( ex: RSI, Abonos, entre outros).
A venda ambulante tem vindo a diminuir e a aspiração à sedentarização aumenta em
conformidade com o cumprimento das acções do RSI (Frequência da escola e cumprimento do
pagamento das rendas de casa).
Em Beja, existe um bairro de habitação social (Bairro das Pedreiras), maioritariamente
habitado por famílias de etnia cigana.
Existem no entanto, mais 3 pólos de concentração de famílias ciganas na cidade de Beja.
_
Coordenação da intervenção.
_A entidade financiadora do Projecto é o ACIDI, sendo a Autarquia a entidade promotora e a
Alentejo XXI a entidade gestora. A coordenação técnica é da responsabilidade da autarquia e a
coordenação financeira compete à AXXI.
O projecto iniciou-se a 1 de Outubro de 2009 tem duração de um ano, com possibilidade de
renovação.
2. Descrição da intervenção.
O projecto fundamenta-se na necessidade de intervenção ao nível de problemáticas sociais
como: habitação, saúde pública, educação (parental e familiar), inserção profissional, direitos
e deveres.
Nestas áreas a trabalhar, a prestação da figura do mediador é essencial para a prossecução
dos objectivos e pacificação das situações de conflito eminente.
As questões da linguagem e aproximação cultural são facilitadores da intervenção.
O principal objectivo deste Projecto é a promoção de condições que favoreçam a integração
sociocultural da comunidade cigana.
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3. Impacto esperado ou atingido.
Como resultados esperados, pretende-se contribuir para a integração social do Cigano,
minimizar o absentismo e abandono escolar, sensibilizar a comunidade em geral para a cultura
e modo de vida dos ciganos, promover a empregabilidade desta comunidade e apoiar a
população no que respeita aos hábitos quotidianos e sua articulação com a comunidade em
geral, num processo onde se pretende a autonomização da comunidade cigana.
_
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