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Na voz dos
mediados/as

https://youtu.be/_ibpmaMGD1w


COIMBRA EM MUDANÇA

E TRANSFORMAÇÃO NA

SENDA DA

SOLIDARIEDADE E

INCLUSÃO NUMA

SOCIEDADE MAIS

JUSTA
Neste percurso se insere o Projeto de Mediadores Municipais
Interculturais (PMMI) que desde o início foi acolhido pelo
Centro de Acolhimento João Paulo II (CAJPII) e demais
parceiros dada a sua relevância social nas vertentes da
Comunidade Cigana e Migrante.
A sua implementação no terreno tem merecido o aplauso da
população citadina, bem como de todos que têm beneficiado
das suas mais valias em prol de dotar as famílias e os
indivíduos de meios e competências para a resolução dos
seus próprios problemas.
A cidade de Coimbra ficou mais enriquecida com o PMMI pois
o mesmo foi ao encontro da população acompanhada,
dando apoio, com várias actividades, nos vários sectores
nomeadamente a nível da mediação familiar, educação,
emprego, saúde, habitação, formação e emprego,
promovendo sempre uma maior interculturalidade e uma
maior equidade social através também da sensibilização e
envolvimento da comunidade em geral. 
Muito ainda há para fazer mas o PMMI é o ponto de partida
para a construção de uma sociedade que queremos mais
justa e inclusiva. 
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DR. ARMANDO GARCIA
Presidente do Centro de
Acolhimento João Paulo II



Mediadora do Projeto

SER
MIGRANTE

G A B R I E L A  B A R B A T T I

 

Ser migrante é nascer de novo.

É deixar sua história e sua origem para

trás em busca de segurança e paz.

 

Ser migrante é luta.

Luta por respeito, luta por sobrevivência.

Luta por melhores condições de vida, luta

por dignidade.

Ser migrante é lutar todos os dias pelo

direito de ser e de existir.

 

Mas todos nós não deveríamos ter o

direito de viver em qualquer lugar do

mundo independente de onde

nascemos?

 

Ser migrante não é só uma escolha, ser

migrante é um direito!
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Mediação Familiar e Escolar
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O acompanhamento do projeto tem sido

imprescindível, para que a ponte

estabelecida entre escola e família,

permita a criação de redes de suporte, que

se revelem, cada vez mais, facilitadoras da

comunicação. Tem sido evidente que o

conhecimento de aspetos multiculturais

por parte das entidades educativas, é um

elemento basilar na prevenção de conflitos

no seio das comunidades e entre

comunidades de diferentes culturas. 

Ações de maior expressividade

EIXO DA EDUCAÇÃO 
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Articulação interinstitucional ........................................36

Reuniões com famílias .....................................................66

Sensibilização de famílias para Integração Pré-

escolar ......................................................................................2

Visitas Domiciliárias .............................................................4

Encaminhamento para Apoio ao Estudo e Atividades

Lúdico-Pedagógicas .............................................................2



JULHO/ DEZEMBRO

MEDIAÇÃO
FAMILIAR E
ESCOLAR
O enfoque para a sensibilização de famílias
para a integração no pré-escolar, consiste
no alerta, sensibilização e capacitação
para as datas e prazos de matrículas no
ensino pré-escolar. Importa realçar o plano
de intervenção que é elaborado com os(as)
encarregados(as) de educação, resultando
na valorização da educação em idade
precoce, efetivando-se a matrícula e
respetiva frequência bem como, e não
menos importante, o fator de valorização
formativa ou profissional dos progenitores,
permitindo a procura e inserção formativa
e/ou laboral. 

A relação recíproca e a aproximação ao espaço
privado da família permite, desde logo, a reflexão,
autocrítica e análise dos/as mediados/as sobre as
problemáticas e/ou necessidades, nomeadamente a
relação família/escola, a qualificação do espaço de
estudo, a comunicação eficaz entre mediados/as e
estabelecimentos de ensino. Assim, é de realçar a
capacitação de mediados/as e/ou encarregados/as
de educação para a importância do apoio ao estudo
formal e informal, das atividades lúdico-
pedagógicas, desportivas e culturais como forma
complementar e/ou alternativa de reforço ao
sucesso educativo.
 

 
 é acreditar no futuro!

Valorizar a educação 
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Mediação Institucional

Esta atividade revela-se fulcral, tanto para

garantir a ponte entre os cidadã(o)s e as

instituições, como para a capacitação do

público-alvo, com vista à sua autonomia e

aquisição de competências. A estreita

articulação da equipa com várias

entidades/ organismos e com uma grande

diversidade de respostas, também

constituiu um elemento-chave, capaz de

contribuir para uma maior adaptação dos

serviços às necessidades do público-alvo. 

EIXOS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, HABITAÇÃO E EMPREGO/ FORMAÇÃO
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Ações de maior expressividade
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Dinamizações de ações dirigidas à população

Migrante e Cigana ..............................................................112

Dinamização de ações em parceria  ............................80

Ações de Informação e Responsabilização em Gestão

da Habitação .............................................................................7

Ações de Literacia e Literacia Financeira/Economia

Doméstica ...............................................................................53

Dinamização de sessões de sensibilização com

Imobiliárias .................................................................................3

Parceria com Qualifica ...........................................................7

Esclarecimento de oportunidades de formação para

validação ou certificação escolar e profissional ..........5

Planeamento, realização e avaliação de Workshops e

Ações de sensibilização ........................................................5



A melhoria no acesso à saúde de
mediados/as acompanhados/as
pelo projeto, o encaminhamento
personalizado para tratamento de
documentação com vista à
resolução de situação de
legalidade, a capacitação e
sensibilização de profissionais de
educação, de intervenção social de
vários serviços públicos, são
apenas alguns exemplos dos
resultados obtidos no âmbito desta
atividade.

JULHO/ DEZEMBRO

MEDIAÇÃO
INSTITUCIONAL

A sensibilização para a vacinação contra a Covid-19
tem vindo a ser trabalhada desde o início deste ano
civil, que marcou também o início da campanha de
vacinação, tendo esta sido realizada de forma
transversal, ao longo de todas as ações das atividades
implementadas. Porém, face ao alargamento da
campanha de vacinação às camadas adultas e jovens,
o número de sessões dedicadas a este fundamental
procedimento para a manutenção da saúde pública,
foi-se intensificando. O foco nas sessões desta
natureza foram a transmissão de informação factual e
atestada pelo Ministério da Saúde e demais órgãos de
saúde pública, assim como a capacitação para a
realização de inscrição para a vacinação/auto
agendamento/modalidade Casa Aberta. 
A equipa sensibilizou os/as mediados/as, com e sem
número de utente, sobre a importância do auto
agendamento para vacinação, obtendo resultados
positivos de inscrições e vacinações.
Neste sentido, a equipa, realizou contato com
aproximadamente 100 mediados/as.
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CONHECER
ELUCIDAR
DIFUNDIR
A importância de PASSAR A PALAVRA 

WORKSHOPS 

"HISTÓRIA E CULTURA DO POVO CIGANO"
"MIGRAÇÕES EM PORTUGAL, O QUE SABEMOS?"
Foram desenvolvidos 9 workshops com vários organismos/ entidades.

ENSINO BÁSICO ENSINO
SECUNDÁRIO/

UNIVERSITÁRIO

PROFISSIONAIS
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Realça-se o impacto dos workshops na sensibilização e capacitação, nomeadamente junto

daqueles/as que serão os/as profissionais e futuros/as profissionais de diferentes áreas, a

intervir no terreno – tais como estudantes e jovens voluntários/as ligados/as ao

associativismo estudantil, bem como crianças e jovens - de forma a contribuir para o seu

desenvolvimento numa sociedade mais igualitária e possibilitar, assim, efeitos

multiplicadores que ultrapassam o período de implementação do projeto.

  na cidade de Coimbra e no Mundo!
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Mediação para a Integração
Socioprofissional

O conturbado período de pandemia veio,

aumentar situações de desemprego e de

precariedade, o que resultou na perda parcial ou

substancial de rendimentos por parte de muitos

mediados/as acompanhados/as, incrementando

a necessidade de intervir em várias frentes e

eixos de necessidades, para além do Emprego e

a Formação. Ainda assim, foi possível alcançar

importantes resultados na integração

socioprofissional de mediados/as,

nomeadamente no apoio a mediada

empreendedora e mediados integrantes de

medidas públicas de incentivo ao emprego.
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Ações de maior expressividade

EIXOS DO EMPREGO/ FORMAÇÃO
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Dinamização de um Núcleo para articulação
interinstitucional .......................................................................12
Mediação com Empresas Locais para promover a
contratação de indivíduos/comunidades ciganas e
migrantes ........................................................................................4
Mediação com Serviços Públicos  ..........................................5
Apoio Construção de Projetos de Vida Profissionais..43
Dinamização de sessões Técnicas de procura de
Empregos ........................................................................................6
Encaminhamento para validação e/ou Certificação
escolar e/ou Profissional ...........................................................4
Criação de Oficinas e/ou Encaminhamento para
Percursos Formativos (Eventos Promotor de
Empregabilidade) .........................................................................5



Ao longo deste período, a equipa apoiou

dois jovens mediados, pertencentes à

comunidade cigana, na sua integração em

estágios profissionais inseridos na Medida

Emprego Jovem Ativo do IEFP, um dos

quais entretanto concluído. A elaboração e

submissão de candidaturas, a preparação

para as suas entrevistas, orientações para

deslocação aos respetivos locais, a

capacitação para a redação de emails e

apoio na interpretação de documentos

foram algumas das necessidades

apoiadas. A equipa acompanhou, ainda, os

mediados durante o período de estágio,

apoiando em dificuldades identificadas e

estabelecendo uma ponte de comunicação

com as respetivas entidades.

Os dois projetos de estágio inseridos

nestas medidas, permitiram aos mediados

adquirirem hábitos de trabalho, tais como o

cumprimento de horários, profissionalismo,

assiduidade, entre outros, com vista à

aquisição de competências profissionais

para uma futura integração no mercado de

trabalho. 

JULHO/ DEZEMBRO

MEDIAÇÃO
SOCIOPROFISSIONAL
EIXO DO EMPREGO/ FORMAÇÃO

Em setembro, a equipa do projeto esteve
presente na Mercearia Kiesse, localizada na
Rua Figueira da Foz em Coimbra. O
empreendimento foi criado por uma
mediada de origem angolana, com o apoio
do PMMI, do CEARTE e do Programa de
Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do
Próprio Emprego do IEFP.
Apesar das dificuldades sofridas pela
pandemia de COVID-19 e as restrições
estabelecidas ao comércio, a mediada
conseguiu ultrapassar esta fase e manter sua
loja, que comemorou no mês de outubro, um  
ano de existência. 
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ASSOCIATIVISMO E
VOLUNTARIADO

Durante este período, destaca-se a dinâmica de

solidariedade e apoio mútuo, num contexto de pandemia

particularmente duro para a população acompanhada, mas

na qual a auto-organização coletiva e integração em redes

de solidariedade surgiram como estratégias utilizadas

pelos/as mediados/as para superar as dificuldades e os

obstáculos que se fizeram sentir, durante este ano, em

particular. Salienta-se, a diversidade e riqueza de sessões

realizadas, com destaque para a recolha de testemunhos

junto de mediados/as e voluntários/as. Foram também

lançadas à equipa propostas de colaboração de elevado

interesse e pertinência, que partiram tanto de mediados/as,

como de voluntários/as, revelando um crscente

envolvimento da comunidade em iniciativas promotoras da

interculturalidade e da inclusão social. 
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Ações de maior expressividade

EIXOS DO ASSOCIATIVISMO E VOLUNTARIADO
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Criação de Grupos de trabalho para organização e

participação em ações de voluntariado ......................40

Participação em sessões sobre Associativismo/

Intercambio com grupos ativistas ciganos/migrantes

/Empoderamento das mulheres .......................................3

Dinamização de Associações de migrantes já

existentes inativas ...............................................................7



EIXO DO ASSOCIATIVOSMO E VOLUNTARIADO

No âmbito da ação dinamização de associações de
migrantes já existentes inativas, foram realizadas
reuniões com mulheres mães oriundas do Brasil,
profissionais em várias áreas, com vista ao apoio à
criação de uma Associação de Mulheres Migrantes
em Coimbra. Face às necessidades específicas
destas mulheres, este grupo tem o objetivo de
promover o associativismo migrante na cidade, com
uma perspetiva de género e com uma intervenção
direcionada para o acolhimento destas mulheres e
das suas famílias. Proporcionar a criação de redes de
apoio mútuo com foco nas áreas da educação e da
saúde entre outras e, ao mesmo tempo, contribuir
para a auto afirmação do protagonismo das
mulheres migrantes brasileiras e migrantes no
município de Coimbra, é outro dos objetivos da
criação da referida associação. O apoio do projeto
nesta primeira fase tem sido fundamental para o
empoderamento destas mulheres e no
encaminhamento e apoio de outros
serviços/entidades. 

JULHO/ DEZEMBRO

ASSOCIATIVISMO 
E VOLUNTARIADO

Mulheres, mães, migrantes
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Na sequência de ações realizadas, junto
da comunidade residente do Centro de
Estágio Habitacional, foi realizada
sessão de esclarecimento e
capacitação sobre as eleições
autárquicas 2021 na qual a equipa
sensibilizou para a importância do
exercício do direito de voto,
nomeadamente para eleger
representantes políticos ao nível local,
que têm um papel decisivo no futuro
dos/as cidadãos a residir no Município
de Coimbra, reforçando a importância
de um voto esclarecido. 
A sessão obteve resultados bastante
significativos. O facto de algumas
mediadas terem exercido, pela primeira
vez, o seu direito ao voto, sobretudo
mulheres, que se revelaram orgulhosas
e entusiasmadas, demonstra como
estas são importantes agentes das suas
comunidades, destacando-se ao nível
da participação cívica e da cidadania
ativa.

Rumo ao VOTO!
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Projeto Mediadores
Municipais Interculturais

Campo do Bolão, 3025 300 Coimbra, Centro de Apoio Social

239 496125/ 96209122

mmi.coimbra@gmail.com


