
ALFÂNDEGA_VALORIZA 

Programa Escolhas - E7G 



ALFÂNDEGA_VALORIZA 
Objetivo geral  

 

Proporcionar aos/às cidadãos/ãs migrantes e de etnia Cigana as mesmas 

oportunidades que os/as restantes cidadãos/ãs do concelho, promovendo 

o acesso à escola, à sua integração no mercado de trabalho bem como à 

participação cívica, através de um trabalho de mediação entre as várias 

entidades. 

Consórcio  

Câmara Municipal de Alfândega da Fé 

Liga dos Amigos CSAF  

ARA AEAF 

CPCJ 

CSAF 



Plano de Atividades  

• Medida 1 : Educação, Formação e Qualificação 

 

ALFÂNDEGA_VALORIZA 

Atividade  O que pretendemos ? 

Sessão de informação Envolver os jovens em atividades que promovam a 

sua integração na escola, formação profissional. 

Prevenir o abandono escolar;  

Atelier “Ponto de Encontro” Providenciar às crianças oportunidades para 

aprenderem através do brincar; 

Dinamização de recreios Integrar as crianças/jovens em atividades que 

promovam uma ativa participação cívica, associativa 

e comunitária;  

Gabinete de acompanhamento individual Trabalhar a motivação para a prossecução dos 

estudos; 

Desenvolver competências parentais; 

“Estudo e tenho Futuro” Motivar o aluno para a prossecução dos alunos e 

encaminhamento para escolas profissionais; 



• Medida 2: Emprego e Empreendedorismo 

 

Atividade  O que pretendemos ? 

Ações de esclarecimento Promover a realização de esclarecimentos na 

procura de emprego, na legislação laboral , na 

inscrição do IEFP e na elaboração de currículos; 

Procura ativa de emprego Dar a conhecer as ofertas de emprego e fazer a 

ponte entre as entidades empregadoras e os 

cidadãos; 



• Medida 3: Dinamização comunitária, Participação e Cidadania 

Atividade O que pretendemos? 

“A saúde bate à porta” Dar a conhecer às famílias ciganas e 

migrantes o Plano Nacional de vacinação, a 

importância do planeamento familiar e 

sexualidade responsável; 

Mediação Ajudar os utentes no acesso aos serviços de 

saúde, ação social, educação e emprego; 

Atelier Musical Organizar um evento intercultural musical; 

Atelier desportivo Acompanhamento e inclusão das crianças/ 

jovens nas atividades promovidas; 

Participação cívica e política Integrar os jovens ciganos e migrantes na 

associação de estudantes; 



Obrigado pela vossa atenção! 


