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NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara Municipal de Sines ganha mediador cigano 
 
Resultado da aprovação da sua candidatura ao projecto Mediadores Municipais do ACIDI - Alto 
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, IP, a Câmara Municipal de Sines vai 
dispor, entre 1 de Outubro de 2009 e 30 de Setembro de 2010, de um mediador municipal de 
etnia cigana.  
 
O projecto terá a Associação Sines Solidária como entidade gestora, comparticipando o ACIDI 
com 75% do vencimento ilíquido do mediador e a Câmara Municipal de Sines com os restantes 
25% do vencimento.  
 
O mediador cigano é do sexo masculino, reside no Bairro da Floresta e tem 28 anos. 
Desempenhará as suas funções na Câmara Municipal e na Escola EB 2,3 Vasco da Gama e serão 
desenvolvidas actividades com os projectos Rumos e A Priori e várias entidades.  
 
A área prioritária de actuação do mediador cigano será a educação, através de uma intervenção 
junto dos mais novos, com o intuito de valorizarem a escola e a formação profissional como 
elemento indispensável para o seu desenvolvimento pessoal.  
 
Os resultados esperados do projecto são: 
 
- Diminuir em 5% o abandono escolar por parte das crianças e jovens de etnia cigana; 
- Diminuir em 5% o insucesso escolar das crianças e jovens de etnia cigana; 
- Apoiar 60% dos estudantes na concretização das suas tarefas escolares; 
- Encaminhar 5 jovens para a formação profissional; 
- Alargar a idade de frequência da escola de 5% das raparigas estudantes; 
- Abranger 70% da comunidade educativa em acções de sensibilização sobre a cultura cigana. 
 
Sines tem neste momento uma população cigana estimada de 218 indivíduos e 39 famílias. 
 
“Com a concretização desta medida e os resultados esperados, pretendemos dar um passo no 
caminho da inclusão desta comunidade e no reforço da coesão e da solidariedade da 
comunidade sineense.” (presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho) 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


