
 

Designação do projeto | Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais (Alfândega Abraça) 

Código do projeto | POISE-03-4233-FSE-000086 

Objetivo principal| Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 

aprendizagem ao longo da vida. 

Região de intervenção |Trás-os-Montes 

Entidade beneficiária |Município de Alfândega da Fé 

Data de aprovação | 10-03-2021  

Data de início | 22-11-2021  

Data de conclusão | 31-12-2022  

Custo total elegível |100.086,04 € 

Apoio financeiro da União Europeia |Fundo Social Europeu – 85.073,13 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional | 15.012,91 EUR 

Objetivos:  

(i) Criar uma equipa coesa de mediadores municipais e interculturais que promovam igualdade de 

oportunidades entre estas comunidades e os/as restantes cidadãos/ãs, promovendo assim a sua integração; 

(ii) Promover parcerias que façam a ponte entre os/as cidadãos/ãs e as instituições; 

(iii) Promover a mudança a partir dos atores presentes no território, unindo as diferentes sensibilidades, 

prevenindo o conflito ou quando necessário atuando sobre o mesmo numa atitude mediadora entre as partes. 

Assim, tendo em consideração as comunidades cigana e migrante residentes no nosso território, o projeto vai 

incidir nos seguintes objetivos específicos: 

a) Facilitar a relação e a comunicação entre os diferentes protagonistas da comunidade (instituições, 

profissionais e cidadãos/ãs); 

b) Aumentar a participação dos protagonistas para fortalecer e desenvolver a comunidade com as diferentes 

culturas; 

c) Garantir o acesso destas comunidades aos serviços sociais, à saúde, à cultura, à educação e ao desporto, 

ajustando os serviços existentes às caraterísticas da comunidade e às suas necessidades; 

d) Promover a prevenção e a regulação da conflitualidade, contribuindo para a coesão social, melhoria da 

qualidade de vida e a convivência intercultural; 



e) Aumentar as competências na área da educação das comunidades migrante e cigana, combatendo o 

absentismo e o insucesso escolares. 

Atividades:  

Dinamização de Recreios; 

         Espaço de partilha; 

        Atelier Cultural; 

        Saúde na Íntegra; 

        Distância zero; 

        Mediação de conflitos; 

        Ações de esclarecimento; 

       Procura ativa de emprego. 

 

                                                              

 

 

                             


