Comunicado à Imprensa
Beja, 12 Outubro 2012

IV Encontro Distrital de Mediadores Ciganos

No passado dia 11 de Outubro de 2012, teve lugar nas instalações do Núcleo Distrital de Beja da EAPN
Portugal o IV Encontro Distrital de Mediadores Ciganos.
Ciganos. O evento foi promovido pelo Núcleo Distrital de
Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza em parceria com as Câmaras Municipais de Beja e
Moura. Neste encontro participaram a maioria dos Mediadores Ciganos do Distrito de Beja. Este Encontro
teve como tema principal objetivo a análise da Estratégia Nacional para
para a integração das Comunidades
Ciganas em Portugal.
Principais Conclusões:
- Enorme satisfação por parte dos mediadores na definição da Estratégia de Inclusão das Comunidades
Ciganas em Portugal (ENICC).
- Ausência de recursos na ENICC - se é verdade que na introdução da Estratégia se refere à necessidade
de afetar recursos específicos para a sua concretização, é igualmente verdade que em nenhum outro
momento se refere quais são esses recursos.
- É importante considerar a habitação, a saúde, a educação e o emprego como fatores determinantes
para a inclusão das comunidades ciganas. No entanto, consideramos que é necessário apostar na
produção de um conhecimento mais profundo sobre as comunidades ciganas em Portugal (nível nacional,
regional e local) e no desenvolvimento de ações que pretendam combater a discriminação que afeta estas
comunidades.
- Uma fraca participação da comunidade cigana na elaboração da Estratégia.
- Uma Estratégia desta natureza, pioneira, de tão longo prazo e com ambições tão abrangentes, obriga a
uma avaliação interna e externa de altíssimo rigor. A avaliação não deve ser considerada um anexo mas
sim parte fundamental da própria Estratégia e a sua formulação deve ser cuidada e transparente. Importa
ainda sublinhar que a avaliação deve conter uma forte componente de participação dos principais
interessados, ou seja, das Comunidades Ciganas e seus representantes.
+ INFO
Anselmo Prudêncio
n.beja@eapn.pt
Núcleo Distrital de Beja
EAPN Portugal/ Rede Europeia AntiAnti-Pobreza
Rua do Jornal Ala Esquerda 20
7800-301 Beja
Tel. + 00351 284 325 744 Fax: + 00351 284 325 745
Site: www.eapn.pt

