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Gabinete da Vereadora Beatriz Gomes Dias

Bloco de Esquerda

Proposta n.º 634/2022

Programa Municipal de Mediadores Municipais Interculturais

Considerando que:

a)
A  União  Europeia  solicitou  aos  Estados-Membros  a  elaboração  de  estratégias  nacionais  para  a  integração  das

comunidades ciganas, que respondam a situações de exclusão que não compatíveis com um Estado Democrático de Direito;  

b)
 Em 2013, Portugal pela primeira vez aprovou a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC),

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2013, de 27 de março;

c)
No Preâmbulo da ENICC reconhece que muitas pessoas portuguesas ciganas continuam a ser alvo de preconceitos,

discriminação e de exclusão social, apesar da Constituição da República Portuguesa, no artigo 13º, proibir a discriminação com base

nas carcterísticas étnico-raciais; 

d)
A estratégia nacional visa a inclusão das comunidades de portugueses/as ciganos/as através da articulação de políticas

públicas para a correcção de desigualdades estruturais;

e)
O ENICC “tem como objetivos promover a igualdade de oportunidades, a coesão 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  os/as  mediadores/as  provenientes  das

comunidades portuguesas ciganas são a figura principal”;

f)
A  Mediação  Intercultural  é  um  instrumento  de  intermediação  importante  para  prevenir  e  atenuar  problemas

socioeconómicos, reconhecimento das desigualdades sociais estruturais e garantir a participação cidadã;

g)
A Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas prevê a criação de um Projeto Mediadores Municipais,

apontando como uma das metas - prioridade 12, “Generalizar, a médio prazo, o Projeto Mediadores Municipais”;

h)
O Relatório de Execução da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 2020 refere que "Em outubro

de 2020, a Comissão Europeia divulgou um novo quadro estratégico europeu relativo às pessoas ciganas, que define uma abordagem

abrangente assente em três pilares: igualdade, inclusão e participação”;
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i)
A  Região  de  Lisboa  é  considerada  não  elegível  no  âmbito  das  candidaturas  ao  “Projeto  de  Mediadores  Municipais

Interculturais” do Alto Comissariado para as Migrações (ACM);

j)
O Município de Lisboa, não tem nenhum Projeto de Mediadores Municipais Interculturais em curso, para trabalhar de forma

articulada e transversal com organizações da sociedade civil e as pessoas das comunidades de portugueses/as ciganos/as;

k)
É  preciso  trabalhar  no  sentido  para  o  desenvolvimento  e  aprofundamento  do  diálogo  intercultural  entre  as  várias

comunidades;

l)
Segundo a ENICC é fundamental criar condições para a promoção da coesão social e respeitadora da diversidade cultural,

que promova efetiva equidade, inclusão socioeconómica e significativa participação das pessoas portuguesas ciganas; 

m)
Através  deste  instrumento  é  possível  mitigar  os  efeitos  produzidos  pela  discriminação  étnico-racial,  compreender  as

barreiras  sociais,  económicas  e  culturais  que  agravam as  desigualdades  e exclusão  social  que  afeta  desproporcionalmente  as

pessoas das comunidades de portugueses/as ciganos/as; 

n)
É  possível  trabalhar  a  intervenção  nas  áreas  da  Educação,  do  Emprego  e  da  Formação,  do  Associativismo  e  do

Voluntariado, da Saúde e da Habitação e Serviços Sociais.

Assim, ao abrigo das alíneas d),  g) e h) do n. º2 do artigo 23.º  do Regime Jurídico das Autarquias Locais,  aprovado e

publicado como Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, proponho que a Câmara Municipal delibere:

1.
Desenvolver os procedimentos internos necessários para elaboração e criação de um “Programa Municipal de Mediadores

Municipais Interculturais”, que obedeça às recomendações adotadas pela Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades

Ciganas,  mandatando  os  serviços  municipais  para,  no  prazo  de  60  dias,  apresentarem  uma  proposta  de  concretização  deste

Programa, de acordo com os 8 eixos identificados na alínea n), e em conformidade com os comandos constantes dos restantes

incisos deliberativos;

2.
A construção e execução do Programa Municipal de Mediadores Municipais Interculturais deve promover um processo

participado pelas pessoas ciganas e organizações representativas das comunidades ciganas;

3.
A  formação e  a  contratação  de  Mediadoras/es  Municipais  Interculturais,  oriundas/os  das  comunidades  ciganas,  para

serviços e entidades do município, nomeadamente escolas, unidades de saúde e serviços sociais;
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4.
A afetação de recursos (financeiros e humanos) adequados à execução do programa, ajustada às necessidades efetivas

das comunidades ciganas, e proporcionais à sua dimensão e às dificuldades que enfrentam.

Lisboa, 29 de junho de 2022.

A Vereadora

Beatriz Gomes Dias
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