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A participação político-cívica de pessoas ciganas: tomar a voz
Falar de participação político-cívica, independentemente dos actores sociais que a protagonizam, significa falar de
participação, de cidadania e de implicação na esfera pública tendo em vista uma determinada transformação social.
Mas falar desta participação significa também ter em atenção a construção social dos sujeitos-actores e os
diferentes tipos e montantes de poder usufruídos por diferentes grupos sociais, classes e géneros, pois é em função
daqueles que a participação político-cívica ganha maior ou menor expressividade nas diversas esferas do social.
Neste sentido, ganha particular relevância reflectir sumariamente sobre o conceito de cidadania pois é a partir dos
direitos nele consagrados que a participação político-cívica se consubstancia no quotidiano dos cidadãos e das
cidadãs.
O conceito de cidadania, tal como hoje o conhecemos, é um conceito essencialmente moderno, cujo processo de
construção, na prática, e de acordo com T. H. Marshall (1950)1, se estende desde o século XVIII, com a aquisição de
direitos civis (compostos pelos direitos necessários ao exercício da liberdade individual, como seja a liberdade de
expressão, de pensamento e de religião, direito à propriedade e direito à Justiça, este último constituindo-se no
direito a defender e a fazer valer o conjunto de direitos da pessoa em igualdade com os demais, mediante os
devidos procedimentos legais), passando pelo século XIX com a aquisição dos direitos políticos (compostos pelo
direito a participar no exercício do poder político como membro de um corpo investido de autoridade política, ou
como eleitor dos seus membros), até ao século XX, com a aquisição dos direitos sociais (compostos pelo direito à
1

MARSHALL T. H. (1950) Citizenship and Social Class, in T.H. Marshall & Tom Bottomore (org.) Ciudadanía y clase social, Madrid:
Alianza Editorial.
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segurança e a um bem-estar económico, direito a frequentar o sistema de ensino, a usufruir de serviços sociais, tais
como saúde e segurança social). O cidadão é, portanto, considerado “uma pessoa situada na esfera pública e a
cidadania uma posição alcançada com o consentimento e o respaldo do Estado” 2, o que significa, primacialmente,
a construção de uma relação vertical, de cima para baixo, entre o Estado e os cidadãos. Relação essa naturalizada,
fazendo parte do quotidiano, mas sem a qual não teria sido possível construir processos de participação efectiva,
na busca da concretização daqueles direitos, passando de uma cidadania outorgada (concedida pelo Estado) para
uma cidadania conquistada ou reivindicada em função do estatuto social e cultural de cada cidadão, tendo em
atenção a sua pertença de classe, de cultura, de género, de orientação sexual, etc.
Como referimos em trabalho anterior3, do ponto de vista prático, aqueles direitos são diferenciadamente exercidos
pelos diferentes sujeitos-actores constitutivos das sociedades, dado os diferentes grupos socio-culturais estarem
socialmente hierarquizados, não possuindo igualmente o conhecimento e os instrumentos necessários para a sua
efectiva concretização. Igualmente, os direitos iguais nacionalmente consagrados são diferenciadamente
apropriados em função dos espaços socio-geográficos, dos contextos e dos actores, reconfigurando-se localmente
o conceito dado cada sujeito-actor ser constituído por múltiplas e gradativas pertenças: grupal, local, regional,
nacional, supranacional, o que o leva a estabelecer hierarquias de interesses mediante as quais regula a sua acção.
E, dentro do exercício da cidadania, tomar a voz para potenciar a representação política de um determinado estrato
populacional, é fundamental ao aprofundamento da democracia.
Com efeito, estamos perante uma “democracia inacabada” quando a soberania, sendo um direito reconhecido e
exercido pelo povo, ainda não acompanha uma participação nos órgãos e lugares de poder, tradicionalmente
exclusivos a algumas franjas populacionais da sociedade. A participação política de pessoas pertencentes às
comunidades ciganas vem assim romper com o processo secular de privação política generalizado desta população.
Num cenário onde existe uma forte representação social que associa as comunidades ciganas a uma forma de
desfiliação democrática, e uma prática de exclusão real desta população dos processos políticos mais tradicionais,
esta Newsletter apresenta algumas trajetórias de pessoas ciganas na sua participação político-cívica, evocando a
pluralidade de espaços e experiências de vida dos indivíduos e mostrando igualmente formas de participação
democrática, segundo uma lógica inclusiva e abrangente de cidadania.
Considerar as eleições autárquicas, mais do que as legislativas, como um “lugar” por excelência de exercício de
práticas participativas que são ancoradas nas experiências de vida locais e materiais das pessoas, faz parte do
discurso das vozes escutadas para esta Newsletter. Estas vozes evidenciam actores de terreno directamente
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Zapata-Barrero (2001) Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo contrato social. Anthropos Editorial
Casa-Nova, M.J. (2004) Políticas sociais e educativas públicas e diferença cultural. In Actas do VIII Congresso Luso-AfroBrasileiro de Ciências Sociais. Universidade de Coimbra: CES.
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comprometidos ou afectados em/com problemas locais (como seja o problema da falta de habitação ou de
habitação condigna, presente em todas as vozes), sem nunca descurarem o contexto social mais geral. Potenciar a
tomada de voz, como refere Maria João Silveira “Olharem para mim como uma mulher e ouvirem-me,
principalmente ouvirem-me. E depois tentarem ouvir-me daquilo que eu conheço, porque nós para sabermos de
algo, temos de ir à vivência de quem vive aquilo”, ou como refere António Pinto, “nós ciganos somos portugueses,
temos uma voz ativa”; potenciar a tomada de lugar de poder político, constitui uma verdadeira mais-valia para
construir a coesão social a nível nacional através do exercício das políticas locais. Como refere Bruno Gomes, ser
candidato a nível local “deu-me motivação para lutar cada vez mais por ideais que nós pretendemos para a nossa
sociedade”, perspectivando o nacional a partir do local.
A militância política, o comprometimento social, são actos através do qual as pessoas assumem certos valores que
elas próprias escolheram ou nos quais acreditam, dando sentido à sua própria existência. Os
testemunhos/entrevistas aqui apresentados mostram como é que, através da militância e participação políticocívica, se constrói discursivamente uma coerência entre a individualidade, enquanto membro de uma minoria
étnica, e a vontade de agir e intervir no contexto no qual se vive, nomeadamente ao nível local, para potenciar uma
coesão territorial e social que nos convoca a todos e a todas, na multiplicidade de pertenças, a trabalhar em prol
do bem comum.
4
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Inês Aydin

Coordenadora do Observatório das Comunidades

Investigadora do Observatório das Comunidades

Ciganas
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Participação política e cívica de pessoas ciganas
Quando hoje se fala da participação política e cívica, nomeadamente junto das associações ciganas, o pensamento
e a conversa rapidamente derivam para o universo da Assembleia da República e para uma eventual presença
parlamentar dos ciganos, como se fosse essa a solução para os problemas que a etnia cigana experimenta no seu
dia-a-dia em Portugal.
Há mesmo quem defenda que deveria haver um sistema de quotas para garantir uma voz aos ciganos no mais alto
nível da representatividade nacional.
Embora muito me agradasse ver um cigano ou uma cigana como deputado(a) na Assembleia da República, não
acredito que tal resolvesse qualquer problema a não ser o de uma maior visibilidade.
E não acredito porque os problemas que afligem a comunidade não são legislativos, não residem na falta de leis,
resultando antes da ausência de execução da legislação que já existe e de um melhor aproveitamento dos
programas governamentais, tantas vezes ocultados por burocracia inútil.
Não ignoro que uma representação cigana na Assembleia da República permitiria denunciar omissões ou violações
da lei, mas há muitas outras formas de o fazer e tantas outras maneiras de amplificar reivindicações, denúncias e
protestos.
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Temos atualmente um conjunto de associações que fazem um trabalho notável, tanto na denúncia de práticas
discriminativas exercidas sobre a etnia, como no empoderamento e consciencialização dos ciganos enquanto
agentes ativos de uma sociedade multicultural. Mas também admito que os ciganos poderiam e deveriam fazer
muito mais no que se refere à participação cívica, que tem sempre um cunho político.
Este poder/dever manifesta-se enquanto atitude individual, do cigano como cidadão português, mas também
através das associações ciganas, legitimamente constituídas.
Individualmente, o quotidiano de uma família cigana sedentária leva-a a lidar ou conviver com estruturas
associativas nas quais pode e deve participar. É um encontro natural.
Um menino cigano que vai à escola legitima o pai ou a mãe a participar na associação de pais, intervindo em prol
da etnia e contribuindo para uma melhor integração social. O mesmo menino cigano que pratica uma modalidade
desportiva num clube encaminha o pai ou a mãe para ser dirigente nesse clube, ou treinador da sua equipa,
passando a fazer parte de um coletivo que trabalha em prol de um mesmo fim ou objetivo.
Tudo isto é participação cívica e contribui para acelerar a integração, mas, salvo raras exceções, os ciganos não o
fazem. Tal como não participam na associação de moradores do bairro degradado onde vivem ou, quando esta não
existe, não se organizam enquanto grupo ou associação para ampliarem a sua voz e o seu nome.
Trabalhar em conjunto com “os senhores” ainda é tabu. A nossa cultura individualista impera e isso prejudica-nos.
O mesmo se pode dizer das associações ciganas que, mantendo a caraterística de associação étnica onde não cabem
não ciganos, podem e devem aliar-se a associações de “lacorrilhos” para resolverem ou encontrarem resposta a
problemas comuns.
O direito a uma habitação digna é um problema de muitíssimas famílias ciganas, mas também de muitíssimas
famílias não ciganas. O combate à pobreza é uma questão transversal que inclui tanto ciganos como não ciganos.
Em áreas como estas, em que o combate cívico e político é determinante, as associações ciganas têm tudo a ganhar
em integrarem frentes comuns com outras associações que lutam para a resolução do mesmo tipo de problema.
Problemas comuns, soluções comuns. Problemas específicos, soluções específicas. Este trabalho, feito em parceria,
trará maior empoderamento político e maior enquadramento partidário.
Mas voltando ao início e à intervenção política. Fruto do trabalho feito pelas associações ciganas, hoje já assistimos
a algum interesse dos partidos políticos em integrarem nas suas listas cidadãos de etnia cigana. Assistimos a isto ao
nível das autarquias locais, nomeadamente nas assembleias de freguesia e nas assembleias municipais, e esse é o
caminho.
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O caminho para contribuir de forma direta e próxima para a resolução dos problemas da sua gente e do seu lugar,
mas um caminho também para, legitimamente, aspirar a outro tipo de atuação e representação, revelando
capacidades e conseguindo o reconhecimento da comunidade.
Ensinaram-me desde pequeno que ninguém dá nada a ninguém, e que tudo tem de ser conquistado. Claro que há
exceções, mas ainda é muito assim. Por isso, se o caminho é a conquista, vamos a ela.
Participando, misturando, empoderando, algumas vezes gritando e outras tantas acalmando, mas marcando
sempre presença, sem complexos nem ressentimentos, e trabalhando lado a lado com todos aqueles que
contribuem para um melhor conhecimento e dignificação da etnia.
Sendo todos nós cidadãos portugueses, só assim seremos cidadãos portugueses participativos social e
politicamente.

Carlos Manuel Soares Miguel
Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento
Regional
7

Vozes Ciganas sobre “A Participação Político-Cívica de Pessoas
Ciganas”
O envolvimento dos cidadãos e das cidadãs nas situações e problemas que lhes dizem respeito é fundamental ao
aprofundamento da democracia participativa e, consequentemente, à maturidade do sistema democrático. O
objetivo deste dossier é ouvir vozes de pessoas ciganas na sua participação política e cívica, nomeadamente no que
diz respeito à importância que atribuem ao seu envolvimento em eleições nacionais e locais.

Relativamente à metodologia, atendendo à situação da COVID-19, optou-se pela realização de entrevistas, em
setembro e outubro de 2021, através da apresentação do guião numa reunião em formato online, do seu envio por
e-mail e da resposta registada em vídeo pelos/as participantes.

Participantes:
· António Pinto
· Bruno Gonçalves
· Maria João Silveira
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António Pinto, candidato às eleições autárquicas no concelho
de Viseu
Ver vídeo (Parte I)

António Pinto (AP): Olá, muito boa tarde! O meu nome é António Fernandes Pinto, tenho 40 anos, exerço a
profissão de técnico auxiliar de saúde e concluí o 12.º ano.

Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Percurso de participação na esfera pública. Em que altura da sua
vida começou a sentir necessidade de participar na esfera pública e porquê?
AP: A minha necessidade de participar na esfera pública foi sempre a minha motivação, em ter uma vida melhor, a
nível de integração e no mercado de trabalho. Considero-me uma pessoa que não desisto fácil, muito ativo,
persistente e gostava de seguir os meus estudos e ser enfermeiro para ajudar as outras pessoas.

ObCig: E o envolvimento mais político-partidário? Pode falar-nos acerca das suas motivações para o mesmo?
AP: Pertencendo eu a uma comunidade cigana onde existe em pleno século XXI racismo, xenofobia e perseguição,
onde as pessoas se sentem mais fragilizados, diria eu, dependentes
e sem rumo… Na minha opinião, a educação e os estudos
acompanhados, com as entidades locais, vai ajudar sem dúvida...
Oportunidades, a nível, no mercado de trabalho.

Na minha opinião, a
educação e os estudos
acompanhados, com as entidades
locais, vai ajudar sem dúvida...

ObCig: Responsabilidade política. Se fosse eleito/a, que problemáticas procuraria inscrever na agenda política e
porquê?
AP: Uma das áreas problemáticas que eu tenho observado na minha cidade e na comunidade é a questão da
habitação condigna. Pois assim decerto que a maioria dos familiares tem mais condições, mais possibilidades de
dar mais segurança para os seus filhos e terem uma vida o mais
confortável possível. Para isso não basta querer.

ObCig: O que acha que o seu olhar traria de novo ao universo
político e de intervenção-inovação social?

Uma das áreas problemáticas
que eu tenho observado na minha
cidade e na comunidade é a
questão da habitação condigna.

AP: Quero apelar que nós ciganos somos portugueses, temos uma
voz ativa e podemos escolher quem nos governe. Mas para isso o nosso voto é fundamental, como todos sabemos,
e pode fazer a diferença sem dúvida.

ObCig: Como organizaria a sua acção no terreno e porquê?
AP: É preciso muito trabalho, com as entidades locais, arregaçar as
mangas, incentivar a comunidade com projetos e atividades bem
definidos, sensibilizar para a importância dos mais velhos, o futuro
dos mais novos. Claro que é uma responsabilidade de todos nós,

Nós ciganos somos
portugueses, temos uma voz ativa
e podemos escolher quem nos
governe.

mas só estando no terreno e trabalhando arduamente se consegue
progredir. Quero agradecer ao Observatório das Comunidades Ciganas e ao ACM por esta oportunidade.

ObCig: Gostaria de acrescentar outras reflexões a esta entrevista?
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AP: Eu queria só refletir que eu sou de uma cidade que não é muito grande e as oportunidades também são poucas,
mas como eu disse sou uma pessoa muito persistente, que nunca desiste, que nunca baixa os braços. Já trabalhei
em vários locais, já trabalhei num projeto de inclusão social, já
trabalhei numa escola, agora sou técnico auxiliar de saúde e
pretendo ser enfermeiro. O que eu quero dizer com isto? Quero
dizer à minha comunidade que nunca desista e que as
oportunidades decerto vão aparecer. É preciso lutar e nunca

Quero dizer à minha
comunidade que nunca desista e
que as oportunidades decerto vão
aparecer.

desistir. Boa tarde e muito obrigada por tudo.

ObCig: Muito obrigada pela sua participação!
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Maria João Silveira, candidata às eleições autárquicas no
concelho de Estremoz
Ver vídeo (Parte I)

Maria João Silveira (MJS): Olá, o meu nome é Maria João Silveira, tenho 39 anos, tenho apenas a 4ª classe, trabalho
no Lar de Santa Cruz como auxiliar de ação direta em Estremoz.

ObCig: Percurso de participação na esfera pública. Em que altura da sua vida começou a sentir necessidade de
participar na esfera pública e porquê?
MJS: A minha motivação já vem desde muito nova, desde que eu me lembro como pessoa, logo ali na fase da
adolescência. Tive oportunidades, houve alturas que ficou mais
esquecido, mas sim desde que eu me lembro. Motivações, é tentar
melhorar as coisas… Eu falo no sítio onde vivo, não falo em geral, eu
falo na zona onde vivo, no Alentejo, no Alto-Alentejo, na minha
cidade. É tentar melhorar a vida das pessoas que cá vivem, terem
outras oportunidades, tentar melhorar principalmente as moradias
onde as pessoas vivem, porque há muita casa degradada cá na nossa

Motivações, é (…) tentar
melhorar a vida das pessoas que
cá vivem, (…) tentar com que as
pessoas tenham uma vida mais
digna.
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zona, tentar com que as pessoas tenham uma vida mais digna. É mais esses os meus motivos e depois por aí em
diante outros. Mas esses são mais os meus motivos.

ObCig: E o envolvimento mais político-partidário? Pode falar-nos acerca das suas motivações para o mesmo?
MJS: Na altura, que eu me lembre, de começar a falar na política foi em casa com a minha mãe, à hora do almoço,
à hora do jantar com o meu pai, com a minha irmã. A minha mãe
falava muito da política, porque a minha mãe diz sempre que desde
o 25 de Abril que ela sempre votou. Que desde o 25 de Abril para cá
que ela sempre votou, ela e o meu pai. Queria que os meus irmãos
votassem, ela ainda hoje liga para os meus irmãos para irem votar,

A minha mãe falava muito da
política, porque (…) desde o 25 de
Abril para cá que ela sempre
votou.

para não se esquecerem… Liga para a minha irmã. Foi em casa, foi
assim com a minha mãe. A minha mãe não é que ela entendesse muito de política, mas gostava da política e sabia
que a política era importante, que o voto era importante. A minha mãe sabia que era importante. E então quando
eu fiz 18 anos, a primeira coisa que ela fez foi levar-me a votar. E eu agora fiz o mesmo com o meu filho, o meu
filho também foi votar. E pronto, é uma coisa muito normal, sempre se falou, não era que a minha mãe fosse muito
entendida, mas ela sempre sabia o que era a esquerda, o que era a
direita, o que era o partido socialista, o que era o partido laranja,
como ela o chamava. Pronto, ela sempre teve essa ideia, sempre
soube, sempre se interessou. Não era que ela tivesse alguém que lhe
explicasse, mas ela sempre soube e sempre se interessou. E era uma

(…) quando eu fiz 18 anos, a
primeira coisa que ela fez foi levarme a votar. E eu agora fiz o
mesmo com o meu filho.

pessoa aqui na cidade de Estremoz que conhecia toda a gente na
Câmara. Hoje em dia não conhece ninguém, porque é tudo novo, mas ela na Câmara conhecia toda a gente, anda
lá dentro, ela conhecia toda a gente. Foi por aí… depois claro eu também gostei, e gosto, apesar de a ouvir a ela,
também acho que isto está dentro de nós, nasce connosco. Foi por aí, mais assim em casa com a minha mãe e com
o meu pai, mas principalmente com a minha mãe.

ObCig: Responsabilidade política. Se fosse eleita, que problemáticas procuraria inscrever na agenda política e
porquê?
MJS: A agenda política, gostaria que aqui na nossa zona, mesmo na
nossa zona de Estremoz, o nosso maior problema é o bairro das
quintinhas, onde as pessoas ainda vivem na era medieval, vivem
sem condições nenhumas. E onde o resto da comunidade aponta o
dedo sem saber em que condições as pessoas vivem lá. É principal…

(…) na zona de Estremoz, o
nosso maior problema é o bairro
das quintinhas, onde as pessoas
ainda vivem na era medieval, (…)
sem condições nenhumas.
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tínhamos de reeducar a etnia cigana, mas também tínhamos de reeducar o resto da população, porque não é só
apontar o dedo e reeducar a etnia cigana, mas também reeducar o
resto da população, porque o resto da população aponta o dedo
sem saber porquê… tem que começar a aprender a falar e saber do
que está a falar. Não é só apontar o dedo, sem saber como é que
as pessoas vivem, em que estado é que as pessoas estão, qual a

Tínhamos de reeducar a
etnia cigana, mas também
tínhamos de reeducar o resto da
população.

situação. E a revolta às vezes das pessoas, porque as pessoas estão
cansadas de ser olhadas de lado, de lado, constantemente por tudo e por nada. Basta andarem na rua para serem
olhados de lado. E isso acho que é um dos maiores problemas aqui na minha zona. Claro que depois queria resolver
outros, mas o maior de todos, dentro de Estremoz, e que as pessoas tentam varrer para baixo do tapete é esse, o
bairro das quintinhas.

ObCig: O que acha que o seu olhar traria de novo ao universo político e de intervenção-inovação social?
MJS: O que o meu olhar poderia trazer de novo e penso que muita gente, principalmente muita mulher ia concordar
comigo, primeiro, primeiro ponto: Deixarem de olhar que é “mulher cigana”, não é uma mulher, simplesmente é
uma mulher. A minha etnia é a minha etnia, isso é comigo e com os
meus. Olharem para mim como uma mulher e ouvirem-me,
principalmente ouvirem-me. E depois tentarem ouvir-me daquilo que
eu conheço, porque nós para sabermos de algo, temos de ir à vivência
de quem vive aquilo. Eu se for para a Amazónia eu tenho de ir viver
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Olharem para mim como
uma mulher e ouvirem-me,
principalmente ouvirem-me.

com os Índios para saber a vivência dos Índios. Eu sendo cigana posso
ajudar a comunidade cigana ouvindo-me. Não é (…) estudar e os outros irem fazer por mim, não, é ouvirem-me a
mim e eu ir para a frente com mais pessoas como eu, como tantas que há por aí, mas onde não nos deixam falar,
onde falam por nós, onde não nos dão voz. Gostam muito de nós, somos umas mulheres inovadoras, diferentes,
não, não somos iguais a qualquer outra mulher. Somos mulheres ciganas, mas somos principalmente mulheres e
gostaria que nos olhassem assim, como mulheres. Claro que depois
temos aquele ponto, posso ajudar a minha etnia, claro que sim,
posso, mas não é só ajudar a minha etnia. Acho que o resto da
população toda portuguesa também precisa muito de ser ajudada,
porque acho que a população portuguesa ainda tem assim um
bocadinho a cabeça que vive lá ainda muito muito no século XIV. É a
minha opinião.

E depois tentarem ouvir-me
daquilo que eu conheço, porque
nós para sabermos de algo, temos
de ir à vivência de quem vive
aquilo.

O que eu gostaria de trazer de novo era que o meu povo entrasse
mais no mundo da política e não só. No mundo do trabalho em geral.
Mas no mundo da política, homens, mulheres, jovens, velhos, um
pouco de tudo, da geração toda, porque acho que nós também
temos que dar a conhecer as nossas culturas porque nem tudo o que

O que eu gostaria de trazer
de novo era que o meu povo
entrasse mais no mundo da
política e não só.

passa para fora é verdade, é a realidade um pouquinho distorcida,
culpa nossa também por sermos tão fechados, mas durante séculos foi a nossa salvação, mas que hoje em dia,
neste século, já não se justifica. Mas sim, acho que se nós trouxéssemos coisas da nossa cultura para a realidade da
cultura portuguesa no geral, acho que era uma mais-valia. Porque
nós conseguimos resolver coisas de maneira muito mais prática,
mais facilmente do que o resto da população, onde complicam
muito, fazem muito, sei lá, fazem bichos de sete cabeças em coisas
muito simples que nós num fechar de olhos resolvemos. Somos
muito mais práticos nesse sentido. Onde eu continuo a dizer, não

(…) acho que se nós
trouxéssemos coisas da nossa
cultura para a realidade da cultura
portuguesa no geral, (…) era uma
mais-valia.

é tudo mau, como em todas as comunidades, como em todas as
sociedades há bom e mau em todo o lado. Há coisas muito boas na minha etnia que eu não trocava nunca por
nenhuma sociedade que exista. Depois há coisas boas, claro, no
resto da sociedade que se calhar a minha etnia precisava de
começar a fazer e a usar. Mas que nós temos coisas muito boas,
temos, e não somos nenhum bicho de sete cabeças e não é metade
do que passa para fora, não é nem um terço da realidade. São
realidades muito distorcidas, completamente distorcidas.

ObCig: Muito obrigada pela sua participação!
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(…) há coisas boas, claro, no
resto da sociedade que se calhar a
minha etnia precisava de começar
a fazer e a usar.

Bruno Gonçalves, coordenador do Programa ROMED
- Governação Democrática e Participação Comunitária
através da Mediação
Ver vídeo (Parte II)

Bruno Gonçalves (BG): Olá! O meu nome é Bruno Gonçalves, tenho 45 anos, sou licenciado em Animação
Socioeducativa. Atualmente, sou coordenador e formador ou facilitador nacional do Programa ROMED, que é um
programa de política pública, e sou, portanto, um português de comunidade cigana.

ObCig: Percurso de participação na esfera pública. Em que altura da sua vida começou a sentir necessidade de
participar na esfera pública e porquê?
BG: Bem, a necessidade que eu tive para, portanto, me envolver um pouco mais na esfera pública, um pouco mais
política, portanto, tendo em conta que a política não é só partidária, portanto, é mais do que isso, tem a ver com,
portanto, a necessidade. Pois, de facto, eu vivi e cresci num bairro social e sendo da comunidade cigana, portanto,
via-me privado, eu e a minha comunidade, e não só, de vários serviços, várias injustiças que eram cometidas,
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portanto, pela outra população que não era periférica. Portanto, o facto de ser periférico, de ser da comunidade
cigana, agravava muito a nossa situação e me sentia injustiçado a nível da igualdade de oportunidades. E daí surgiu
a necessidade de lutar, de ter uma atitude para tentar modificar, de tentar alterar, portanto, o estado das coisas. E
foi um bocadinho por aí e daí surgiu, em 1999, a Associação Cigana de
Coimbra que hoje é uma IPSS e que, no fundo, nasce com o grande
objetivo de transformar e de desmistificar, e também, no fundo,
proteger um pouco, portanto, as comunidades ciganas suadas e, no
fundo, muitas vezes difamadas por tudo o que é negativo, com
estereótipos que foram criados ao longo dos séculos, estereótipos
muito negativos acerca da comunidade cigana. E foi a partir daí que
eu senti a necessidade de tentar, juntamente com outras pessoas,
lutar e minimizar toda uma problemática que estava, portanto,

(…) o facto de ser periférico,
de ser da comunidade cigana,
agravava muito a nossa situação e
me sentia injustiçado a nível da
igualdade de oportunidades. E daí
surgiu a necessidade de lutar, de
ter uma atitude para tentar
modificar (…) o estado das coisas.

associada às comunidades ciganas.

ObCig: E o envolvimento mais político-partidário? Pode falar-nos acerca das suas motivações para o mesmo?
BG: A nível partidário surge, portanto, no fundo, de contactos com pessoas que também nutriam os mesmos, os
mesmos pensamentos relativamente à questão da defesa dos direitos humanos e, pronto, no fundo, foi um
bocadinho por aí que surgiram algumas simpatias, de ideologias por alguns partidos, sobretudo os partidos de
esquerda, no qual eu tive, portanto, a primeira vez, pela primeira vez uma filiação. E, portanto, tendo em conta que
as ideias me preenchiam, foi a partir daí que eu comecei,
portanto, esta luta partidária que já dura há cerca de 20 anos
e que me permitiu ser candidato, seja a nível das eleições
europeias, candidato também nas legislativas, mas também,
sobretudo, candidato a nível local. Uma experiência que eu
jamais posso esquecer, porque me enriqueceu e também me
deu motivação para lutar cada vez mais por ideais que nós

(…) ser (…) candidato a nível local.
Uma experiência que eu jamais posso
esquecer, porque me enriqueceu e
também me deu motivação para lutar
cada vez mais por ideais que nós
pretendemos para a nossa sociedade.

pretendemos para a nossa sociedade. E, portanto, eu, de
2017 a 2021, tive a sorte de ser, portanto, eleito para ser membro de uma Junta de Freguesia na minha cidade,
portanto, a Junta de Freguesia de Buarcos e S. Julião, onde eu tentei acima de tudo fazer um trabalho mais próximo
com as populações, mas, de facto, eu desejo mais, pois eu acho, eu acredito que todos nós temos potencial para
melhorar ou ajudar a desenvolver não só os nossos territórios, mas também acima de tudo o nosso país e, no fundo,
a Europa onde todos nós vivemos. Pronto, no fundo, é um bocadinho por aí.
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ObCig: Responsabilidade política. Se fosse eleito/a, que
problemáticas procuraria inscrever na agenda política e
porquê?
BG: Se eu fosse alguma vez eleito ou tivesse um cargo um

(…) eu acredito que todos nós temos
potencial para melhorar ou ajudar a
desenvolver não só os nossos territórios,
mas também (…) o nosso país e, no
fundo, a Europa onde todos nós vivemos.

pouco mais de poder, eu lutaria acima de tudo por temas
muito importantes que nos tocam de uma forma muito grave, que é a questão, portanto, da habitação. Onde eu
acho que aumentaria de uma vez por todas neste país, que só tem
2% de habitação social, o número de habitação social. Portanto, os
impostos teriam que ser direcionados para esta área, dado que só
podemos manter os nossos jovens, a construir e enriquecer este
país, se os conseguirmos fixar. E acima de tudo dar alguma
dignidade a algumas comunidades e a alguns grupos mais pobres
onde estão também as comunidades ciganas. E, segundo os

Se eu fosse alguma vez eleito
(…) lutaria acima de tudo por
temas muito importantes que nos
tocam de uma forma muito grave,
que é a questão, portanto, da
habitação.

estudos, 30% da comunidade cigana vive, portanto, em condições
miseráveis e isso acho que era uma das coisas que eu tentaria, no fundo, combater e implementar: a habitação. A
habitação, habitação social tem que ser superior aos 2%, porque estamos muito abaixo de todos os países da
Europa. E a pobreza! Acho que temos dois milhões e nos últimos
anos tem vindo a crescer. A pobreza não é só a escassez
financeira, é mais do que isso. E eu acredito que se combatermos
a pobreza, certamente que teremos, portanto, cidadãos muito
mais bem preparados para serem, de facto, cidadãos, cidadãos

E acima de tudo dar alguma
dignidade (…) a alguns grupos
mais pobres onde estão também
as comunidades ciganas.

de direitos e deveres. Agora, se perpetuarmos a pobreza, se não
houver, portanto, plataformas que possam retirar as pessoas da pobreza, que lhes possamos dar melhores
ordenados, porque há estudos que dizem que 11% da população portuguesa embora tenham um salário, o salário
é tão baixo que ainda são considerados pobres. Portanto, acima de tudo eram temas que eu, de facto, tocaria.
Acima de tudo a habitação, no caso das comunidades ciganas. Seriam fundamentais para minimizar toda a
problemática em outras esferas como é a educação. Porque não
podemos ter educação sem habitação. Não podemos também ter
saúde sem educação. Portanto, anda tudo aqui num ciclo e é
necessário ser concertado e trabalhado.

ObCig: Muito obrigada pela sua participação!

E a pobreza! (…) se
combatermos a pobreza, (…)
teremos (…) cidadãos muito mais
bem preparados para serem (…)
cidadãos de direitos e deveres.
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I) Destaque

“Conversas com…”: "Experiências de sucesso educativo de crianças ciganas: o Projeto RISE"
Organizou-se e realizou-se, em formato online, a quarta sessão do Ciclo ObCig “Conversas com…”, no passado dia
29 de julho de 2021, dedicada ao tema "Experiências de sucesso educativo de crianças ciganas: o Projeto RISE",
tendo contado com a abertura pela Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, a
presença de Maria José Casa-Nova, Coordenadora da Equipa Portuguesa do Projeto RISE, e de Bruno Gonçalves,
Dirigente Associativo. Cerca de 50 pessoas participaram na sessão.
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II) Associativismo
Associação TECHARI
Nos últimos dois meses de trabalho a associação Techari desenvolveu as seguintes atividades (fotos de algumas das
atividades abaixo):
- Contribuiu e apoiou no preenchimento dos questionários dos censos 2021;
- Incentivou e promoveu a importância da vacinação contra a Covid 19 junto da comunidade, apoiando algumas
pessoas na deslocação até aos centros de vacinação (dia 15 de julho de 2021);
- Esteve com o Presidente e outros elementos do Clube de Futebol São Joanense, resultando daqui a pintura do
muro do campo de futebol e a colocação de uma pessoa da comunidade a fazer vigilância no espaço (dia 23 de
julho de 2021);
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- Organizou uma conversa com as crianças da comunidade para se falar e transmitir vários temas relacionadas com
a cultura cigana (dia 7 de agosto de 2021);
- Está a desenvolver um projeto em parceria com o Presidente de união de Juntas de Freguesia de São João da
Talha, Nuno Leitão, e com a diretora de escolas desde o dia 17 de setembro. Neste âmbito, colocou-se três
elementos da comunidade cigana a trabalhar nas escolas como mediadores, incluindo o Presidente da Associação
Techari, na Escola Básica de São João da Talha;

- Com verbas angariadas pela associação Techari, a comunidade cigana foi auxiliada com alimentos no Bairro São
João da Talha (dia 18 de setembro de 2021). Doou-se igualmente alimentos na comunidade do Bairro da Apelação
(dia 22 de setembro de 2021).

Para mais informações: associacaotechari2020@hotmail.com
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Ribaltambição
"Drom Kalins (Caminhos de Ciganas)" é um documentário que contempla 5 testemunhos de cidadãs portuguesas
ciganas de várias localidades do país que através das suas histórias, vivências e sonhos contribuem para a
desconstrução de estereótipos que existem ainda na nossa sociedade. Esta iniciativa resulta de um trabalho em
conjunto entre a EAPN Portugal e a Ribaltambição – Associação para a Igualdade de Género nas Comunidades
Ciganas.
Poderá visualizar o vídeo (spot) na seguinte ligação:
https://www.youtube.com/watch?v=4Gi87uwRxQw

Para mais informações: associacaoribaltambicaocigana@gmail.com

Associação Letras Nómadas
Em parceria com a Associação Ribaltambição e o programa ROMED Portugal realizou-se um vídeo de Campanha de
incentivo ao voto nas comunidades ciganas.
Poderá visualizar o vídeo na seguinte ligação:
https://www.facebook.com/107500871092968/videos/573454200465183

A Associação Letras Nómadas entregou os seus prémios simbólicos na Academia de Política Cigana de Portugal nas
seguintes categorias: Cigano/a do ano; Ativista do ano; Ativista Cigano do ano; Estudante Cigano/a do ano;
Revelação Cigana do ano; Mediador/a Cigano/ do ano; Projeto/Programa do Ano; Pais Ciganos do Ano; Artista
Cigano/a do Ano.

Para mais informações: associacaoletrasnomadascigana@gmail.com
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Costume Colossal
Projeto “Criando Raízes”
Mais informações na imagem abaixo.
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Para mais informações: susanasilveira1984@gmail.com
AMUCIP
“REGRESSO ÀS AULAS! Sem medo, com segurança e muitas atividades educativas. Vejam a bela mensagem de
ânimo que uma das nossas estrelinhas vos deixa, assim como algumas mães (encarregadas de educação) e a nossa
AMUCIP. Partilhem, divulguem e colaborem para que todas as crianças ciganas voltem às suas escolas. Um vídeo
cofinanciado pelo ACM - Alto Comissariado para as Migrações, através da medida PAAC2020.”
Poderá vizualizar o vídeo na seguinte ligação:
https://www.facebook.com/amucip.amucip/videos/141401828197904

AMUCIP participou numa conversa no espaço de igualdade da Festa do Avante com Regina Marques, do Movimento
Democrático de Mulheres (MDM), e a vereadora Manuela Calado.

24

No dia 29 de julho a AMUCIP coorganizou as Jornadas Educativas das mulheres ciganas, onde se deu o seminário
final de encerramento de quatro projetos.

Para mais informações: amucip2015@gmail.com

ROMED Portugal
Em colaboração com o Projeto Escolhas Galoartis de Barcelos foram entregues 17 Kits de prevenção ao Covid-19 a
famílias residentes no acampamento de Barqueiros e sensibilizou-se os residentes para a importância da vacinação.

No âmbito do programa ROMED e após proposta do Grupo Ativo Comunitário Cigano ao município da Figueira da
Foz, Carlos Edgar, membro de uma comunidade cigana local, está a realizar um Contrato Emprego Inserção + como
assistente operacional nos serviços da autarquia.
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No âmbito do programa ROMED, em parceria com os Médicos Sem Fronteiras, Delegação de Portugal, e com a
colaboração do facilitador cigano Osvaldo Russo, foram entregues 80 kits de prevenção ao Covid-19 à população
residente do Bairro da Paradinha-Viseu.
26

Para mais informações: https://www.facebook.com/romedportugal

III) Projetos
Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento
Projeto: InterCOOLturas – Mediadores Municipais e Interculturais (POISE-03-4233-FSE-000036)

A Câmara Municipal de Castelo Branco, como entidade promotora e tendo como entidade parceira a Amato
Lusitano – Associação de Desenvolvimento, lançou o projeto de Mediadores Municipais e Interculturais intitulado
InterCOOLturas que tem como objetivo o reforço da integração das populações mais vulneráveis, designadamente
comunidades ciganas e comunidades migrantes, bem como o aprofundamento do diálogo intercultural entre as
várias comunidades e a sociedade de acolhimento.
Pretende-se com este projeto promover redes e parcerias capazes de criar pontes entre cidadãos e instituições,
através da mudança a partir de elementos presentes no território, unindo as diferentes sensibilidades, prevenindo
o conflito ou, quando necessário, atuando sobre o mesmo numa atitude mediadora entre as partes.
As atividades promovidas pelo projeto intervêm em diversas áreas, tais como educação, saúde, cultura, emprego.
Foram também divulgadas pela Associação algumas das ações que já foram realizadas junto da comunidade cigana
do município de Castelo Branco.
Projeto: InterCOOLturas – Mediadores Municipais e Interculturais (POISE-03-4233-FSE-000036)
Título da atividade: Conhecer para Intervir
A atividade "Conhecer para Intervir - As minorias étnicas na sociedade e no contexto global da Intervenção social"
tem como objetivo a promoção de ações de sensibilização/informação junto dos agentes sociais locais (técnicos e
colaboradores) sobre as especificidades das culturas nómadas minoritárias. Assim, durante o mês de outubro, será
realizada uma formação online neste âmbito em parceria com o Alto Comissariado para as Migrações.
• "Aprender com as histórias: primeiros passos para a interculturalidade”, tendo como destinatários profissionais
ligados à área da educação (Pré-escolar e 1º ciclo), a decorrer dia 28 de outubro, das 09:00 às 13:00 horas;
Link para inscrição: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeT2rqBM9rOAo.../viewform
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Local: Castelo Branco, Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento

Projeto: InterCOOLturas – Mediadores Municipais e Interculturais (POISE-03-4233-FSE-000036)
Título da atividade: “Romani” – Comunidade Cigana Albicastrense

Esta atividade tem como objetivo reforçar o sentimento de pertença na comunidade e potenciar a coesão social e
territorial através da criação de crónicas com particularidades e curiosidades da cultura cigana.
Estas crónicas são publicadas mensalmente, sob o título “A Voz do Cigano”, nos jornais “Gazeta do Interior” e
“Reconquista”, tendo sido já abordados diversos temas, tais como:
•

A Língua Romani;

•

O Cabelo da Mulher Cigana;

•

O Pedimento;

•

A Linguagem dos Mais Velhos;

•

O Último Nómada;

•

Culinária Cigana;

•

O Valor da Família;

Reveja as crónicas AQUI
Local: Castelo Branco, Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento
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Projeto: InterCOOLturas – Mediadores Municipais e Interculturais (POISE-03-4233-FSE-000036)
Título da atividade: “Viver + na comunidade”
Estão a decorrer as gravações para a conceção de um documentário alusivo ao quotidiano cigano Albicastrense, de
forma a dar a conhecer a vida daquela comunidade, demonstrando os seus usos e costumes, a sua cultura, as suas
dificuldades e as suas potencialidades.
Local: Castelo Branco, Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento
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Projeto: InterCOOLturas – Mediadores Municipais e Interculturais (POISE-03-4233-FSE-000036)
Título da atividade: “Fazer para Aprender”
O projeto InterCOOLturas, em parceria com a Escola de Dança Art Kompany, está a promover ateliers de dança em
4 bairros da cidade de Castelo Branco, de forma a capacitar e envolver a comunidade cigana nesta prática. Até ao
momento foram envolvidos nesta atividade 51 participantes.
Local: Castelo Branco, Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento

Projeto: InterCOOLturas – Mediadores Municipais e Interculturais (POISE-03-4233-FSE-000036)
Título da atividade: Agarra o teu Futuro! - Capacitar para Educar
A atividade “Agarra o teu Futuro! - Capacitar para Educar” tem como objetivo promover ações de
sensibilização/informação junto da comunidade cigana (pais de crianças e jovens) no sentido de afirmar, de forma
decisiva, a importância e o impacto da educação e formação, no presente e futuro e simultaneamente na
autonomia das gerações. Outros dos objetivos desta ação é a redução do abandono e absentismo escolar de
crianças e jovens, com especial ênfase, nas famílias com raparigas ciganas como forma a potenciar a integração
profissional e social destas e desenvolver a cidadania ativa e a promoção dos direitos e deveres.
Assim, durante os meses de julho a setembro, desenvolveram-se 4 sessões em 3 bairros de Castelo Branco e em
Monforte da Beira.
Foram envolvidos nestas atividades 42 participantes.
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Para mais informações: 272 325 126 | intercoolturas@amatolusitano-ad.pt

Equipa do Protocolo do Rendimento Social – Posto de Assistência Social de Alvarães
Atividade: lúdico-pedagógica
Sediada no Posto de Assistência Social de Alvarães, a equipa do Protocolo do Rendimento Social de Inserção realiza,
no âmbito da intervenção na área da educação, atividades lúdico-pedagógicas com os menores de etnia cigana de
Lanheses, concelho de Viana do Castelo. As últimas decorreram no período compreendido entre 2 de agosto e 16
de setembro de 2021, por forma a desenvolver competências de aprendizagem, concentração/atenção, de
desenvolvimento pessoal e social. Teve também como objetivos a sensibilização/consciencialização para os
problemas com o meio ambiente e o mundo que os rodeia, permitindo e motivando a alteração de
comportamentos. Foi proposto aos menores a gravação de pequenos filmes com histórias acerca dos seguintes
temas: reciclagem/ poluição; desperdício de água/ hábitos de higiene pessoal e desperdício alimentar. Os temas
foram apresentados através de diálogo e visualização de vídeos e, posteriormente, apresentaram a história para
ser dramatizada. A equipa trabalhou as filmagens e produziu um filme, transmitido em retroprojetor, num espaço
comum do aglomerado. Durante a transmissão cinematográfica às crianças e pais, refletiu-se em conjunto sobre as
três temáticas. Observou-se a aquisição de novos hábitos e conhecimentos, tanto das crianças como dos adultos,
num momento de reflexão, partilha e convívio. A aprendizagem foi tão benéfica que se pretende manter este tipo
de intervenção junto da comunidade.
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Para mais informações: dt.pasalar@sapo.pt
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IV) Eventos e Relatórios Nacionais e Internacionais
Pedro G. Romero
Exposição Os Novos Babilónios. Atravessar a Fronteira
De 18 de setembro a 21 de novembro de 2021, na Galeria Municipal do Porto
Para mais informações: https://www.galeriamunicipaldoporto.pt/pt/

Abbie Kirkby, Friends, Families & Travellers
Friends, Families and Travellers submission to the Public Bill Committee: on Part 4
Police, Crime, Sentencing and Courts Bill
Sinopse: “Part 4 of the Police, Crime, Sentencing and Courts Bill (PCSCB) outlines
measures to introduce a new criminal offence of trespass with the intent to
reside, and extend existing powers in the Criminal Justice and Public Order Act
1994 (CJPOA). The proposals are being put forward despite the existence of a
range of other eviction powers for encampments, and despite the range of
alternative solutions grounded in a humane and common sense approach, such
as the provision of more sites and stopping places. This submission outlines some
context to unauthorised encampments in England and the likely impact of the
criminalisation of trespass for Gypsies and Travellers for consideration by the
PCSC Bill Committee. Part 4 of the PCSCB should be removed for the reasons set
out in this submission.”
Data de publicação: 21 de maio de 2021
Publicação disponível para consulta em: https://www.gypsy-traveller.org/resource/submission-to-the-public-billcommittee-on-part-4-police-crime-sentencing-and-courts-bill/
Centro de Estudos para a Intervenção Social (CESIS)
Relatório Nacional – Portugal (Projeto PATTERN – Prevent and CombAT DomesTic
ViolEnce against Roma WomeN)
Sinopse: “O presente documento constitui o relatório nacional relativo a Portugal,
parte do Produto D2.2 ‘Relatórios nacionais e de síntese’ do projeto ‘Prevenir e
combATer a violência domésTica contra mulhERes cigaNas’, com o acrónimo
PATTERN e o número 881731, que teve o seu início em 1 de junho de 2020 e terá a
duração de 24 meses. (…) Este produto D.2.2 faz parte do WP2 “Investigação sobre
violência doméstica nas comunidades ciganas com a participação de mulheres
ciganas”, cujo objetivo é o de promover o acesso a conhecimento/informação sobre
o fenómeno da violência doméstica contra mulheres ciganas. O relatório tem a
seguinte estrutura: na secção 2, o enquadramento nacional (em síntese) da
violência doméstica nas comunidades ciganas é apresentado; na secção 3, a
metodologia adotada no trabalho de campo é detalhada; a secção 4 é dedicada à
caracterização das mulheres ciganas que participaram nas entrevistas; a secção 5
apresenta os principais resultados das entrevistas; finalmente, a secção 6 sintetiza as conclusões da pesquisa sobre
violência doméstica contra mulheres ciganas em Portugal.”
Data de publicação: 2021
Publicação disponível para consulta em: https://www.cesis.org/pt/noticia/514/projeto-pattern-disponibilizacaode-relatorios/
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Commission Nationale Consultative des Droits de L’homme
La Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie: Année 2020
Sinopse: “Fruit d’un travail collectif réalisé sous la supervision de la Sous-commision
B «racismes, discriminations et intolérance» de la Commission nationale consultative
des droits de l’homme (CNCDH), le présent rapport a été conçu comme un outil
pratique d’abord à destination des responsables administratifs, publics et politiques,
des praticiens du droit, des spécialistes des sciences sociales, des ONG, des
chercheurs mais aussi des instances européennes et internationales de contrôle.
Initialement prévue comme chaque année mi-novembre 2020, l’enquête
quantitative a été reportée en raison de la situation sanitaire. Elle a finalement été
réalisée du 4 au 11 mars 2021 et le rapport a été adopté par les membres de la
CNCDH réunis en assemblée plénière le 25 mars 2021. Par conséquent, à titre très
exceptionnel, la remise officielle du rapport au Gouvernement n’a pu avoir lieu le 21
mars 2021, en application de l’article 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant
à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe et a été décalée au mois de
juillet 2021.”
Data de publicação: 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_racisme2020_basse_def.pdf
Conselho da Europa
Against Ageism and Towards Active Social Citizenship for Older Persons: The Current
Use and Future Potential of the European Social Charter
Sinopse: “The purpose of this study is to explain the critical role of the European
Social Charter in advancing and protecting the rights of older persons in Europe. It
is designed to be of use to civil society groups of older persons to enable them to
engage effectively with the machinery of the Charter and to use its jurisprudence in
the development of domestic advocacy strategies for reform. It should also provide
guidance to policy makers as they open up a new policy imagination on the rights
of older persons. And it should prove of use in the global debate about the rights of
older persons more generally and the case for a new UN treaty in particular.”
Data de publicação: Agosto de 2021
Publicação disponível para consulta em: https://rm.coe.int/against-ageism-andtowards-active-social-citizenship-for-older-persons/1680a3f5da

Critical Romani Studies
Exploring Romani Literature from Theory to Practice
Sinopse: “This Critical Romani Studies special issue explores the notion and
practice of Romani literature through scholarly papers and creative writing. As any
other cultural product, literature is shaped by social and historical circumstances;
literary practice and theory change over time, adjusting to new ideological and
aesthetical contexts. In the case of Romani literature, the ethnic dimension that it
entails poses an additional layer of complexity, not only because the Romani
peoples are diverse and scattered, but also because ethnicity as an identity marker
can be experienced in different, often contradictory, ways. At the same time, not
all Romani writers explicitly reflect on their ethnicity in their writing; certainly,
considering all the works authored by Roma as ethnic literature can play down
their depth and artistic value. Still, and as the pieces in this issue convey, identity
is a critical question in texts authored by Roma. If for any minority the challenge
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of preserving its cultural identity is of great consequence, for Roma, a historically oppressed group, it is vital. Yet,
what is Romani identity (or any other national or ethnic identity for that matter)? This is a question with no straight
answer. Each one of the individuals who selfidentify as Rom might have a different understanding and experience
of what it means to be Rom. Hence, this special issue explores how authors are addressing from their positioned
experiences the dimensions of ethnic identity through creative writing and literary analysis.”
Data de publicação: 6 de julho de 2021
Publicação disponível para consulta em: https://crs.ceu.edu/index.php/crs/issue/view/6

Défenseur des Droits
«Gens du Voyage»: lever les entraves aux droits
Sinopse: “La Défenseure des droits, saisie par la Délégation interministérielle pour
l’hébergement et l’accès au logement (DIHAL), a souhaité apporter sa contribution
à l’élaboration de la Stratégie française sur l’égalité, l’inclusion et la participation
des Roms. Dans un souci de cohérence au regard du contexte et du droit national,
la Défenseure des droits a souhaité présenter cette contribution en deux volets,
l’un consacré aux droits des «Gens du voyage» et l’autre à ceux des Roms migrants.
La présente contribution est consacrée aux «Gens du voyage». Elle a été élaborée
à partir des travaux réalisés par l’institution du Défenseur des droits depuis sa
création et repose sur l‘expertise développée par les services d’instruction chargés
du traitement des réclamations individuelles mais également des avis et
recommandations portant sur des dispositions plus générales du cadre législatif et
règlementaire.”
Data de publicação: 2021
Publicação disponível para consulta em: https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapgensvoy-num-04.10.21.pdf

European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network
ERGO Network Analysis of the Recovery and Resilience Plans 2021
Sinopse: “Over the past few months (April-July 2021), most Member States have
submitted their National Recovery and Resilience Plans (NRRPs), in the framework
of the 2021 European Semester. (…) ERGO Network’s national members in 11
Member States have performed a detailed review of their countries’ National
Recovery and Resilience Plans (AT, BE, CZ, FR, DE, HU, IE, LT, RO, SK, ES), to assess
to what extent the Roma were being explicitly included in national reforms and
investments to be supported through the EU Recovery and Resilience Facility.”
Data de publicação: 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2021/09/ERGO-Network-Reviewof-the-National-Recovery-and-Resilience-Plans-FINAL.pdf
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European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Preparar o futuro – Inteligência artificial e direitos fundamentais
Sinopse: “O relatório da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia
(FRA) sobre Getting the future right — Artificial intelligence and fundamental
rights [Preparar o futuro – Inteligência artificial e direitos fundamentais] traça um
quadro da atual utilização de tecnologias relacionadas com IA na UE, analisando
as suas implicações em matéria de direitos funda- mentais. O relatório incide sobre
casos de utilização em quatro domínios essenciais — benefícios sociais,
policiamento preditivo, serviços de saúde e publicidade direcionada.”
Data de publicação: 2021
Publicação (versão portuguesa) disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-artificialintelligence-summary_pt.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Roma and Travellers in France - Key results from the Roma and Travellers survey
2019
Sinopse: “L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a
questionné 4 659 Roms ou Gens du voyage âgés de 16 ans ou plus en Belgique, en
France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni au sujet de leur
situation sociodémographique et de leurs expériences de discrimination. En outre,
l’enquête a recueilli des informations sur 8 234 personnes vivant dans les ménages
des personnes interrogées et sur les infrastructures des aires d’accueil ou du
voisinage. Le rapport d’enquête s’appuie également sur des informations émanant
d’autres sources et concernant la population française en général. Les entretiens
ont eu lieu de décembre 2018 à juillet 2019. Le rapport d’enquête, le questionnaire
et le rapport technique sont disponibles en ligne. En France, l’enquête a porté sur 1
544 Gens du voyage (Travellers) vivant dans des aires d’accueil.”
Data de publicação: 7 de julho de 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-roma-and-travellers-survey-country-sheetfrance_fr.pdf
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Encouraging Hate Crime Reporting - The role of law enforcement and other
authorities
Sinopse: “This report examines why victims do not report bias-motivated incidents
and the barriers that they face when reporting incidents through national crime
reporting systems. By mapping existing practices that have a bearing on the victim’s
experiences when reporting bias-motivated violence and harassment, it aims to
provide evidence to support national efforts to encourage and facilitate reporting
– and ultimately assist Member States in delivering on their duties with regard to
combating hate crime.”
Data de publicação: 7 de julho de 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/hate-crimereporting?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
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European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Protecting Civic Space in the EU
Sinopse: “Civil society organisations play a vital role in promoting fundamental
rights, but they face diverse challenges across the European Union. This report
presents FRA’s findings on a range of such challenges. The findings are based on
research, and on two online consultations with civil society organisations, carried
out in 2020.”
Data de publicação: 22 de setembro de 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/civic-spacechallenges?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter

European Network Against Racism (ENAR)
Annual 2020 Report
Sinopse: “2020 has been a rough year. For the whole society certainly, due
the Covid-19 pandemic that has pushed everyone and every organisation
to review its modes of operations. For racialised communities in
particular, which – unfortunately, expectedly – paid an even harder price
to the failure of our societies to protect us all, irrespective of who we are
and our background. (Structural) racism did not only manifest itself in
access to healthcare or decent housing, but also in overpolicing, which led
to the death of a number of racialised men and women at the hand of the
police as ENAR’s research has demonstrated. Most deaths barely made it
to the headlines in the countries where they happened. Except the cold
murder of George Floyd, which became a breaking point, through the
resurrection and global spread of the Black Lives Matter movement.”
Data de publicação: 2021
Publicação disponível para consulta em: https://www.enar-eu.org/IMG/pdf/annual_report_2020.pdf

European Network Against Racism (ENAR)
Artificial Intelligence in HR: How to address racial biases and algorithmic
discrimination in HR?
Sinopse: “This toolkit is designed for Human Resources and Diversity & Inclusion
Managers, as well as Programmers, to ensure that consumers of off the shelf and
custom AI solutions for Human Resource Management have a clear guide to
challenges, solutions and good practice, in a format which supports conversations
with Programmers providing solutions. The toolkit explores the role of human bias
and structural discrimination in discriminatory or unethical AI programmes, and
provides clear and practical steps to ensure companies have the necessary cultural
and technological tools to responsibly digitalise HR systems with the help of
intelligent systems. In doing so, HR and D&I managers will come to understand bias
reproduction and amplification, and gain the confidence to address bias risks
produced by inadequate or inappropriate training data, simplistic or reductive
classifications or other human errors leading to biased outcomes of algorithmic
decision making. Importantly, it will support HR teams in effectively transferring existing knowledge of
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discriminatory hiring practices and building diverse workplaces to the responsible deployment of intelligent systems
to aid in those objectives.”
Data de publicação: 2020
Publicação disponível para consulta em: https://www.enareu.org/IMG/pdf/2020_equal_work_algoritmic_discrimination_1_.pdf
European Roma Rights Centre
Submission to the Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing, to the
General Assembly in 2021 and to the Human Rights Council in 2021
Sinopse: “The thematic reports of the Special Rapporteur on the right to adequate
housing, Mr. Balakrishnan Rajagopal, to the General Assembly in 2021 and to the
Human Rights Council in 2021 will focus on the issue of discrimination in relation
to the right to adequate housing, including the impact of spatial segregation in
urban or rural-urban environments on the enjoyment of human rights. (…) The
main objectives of the two interrelated reports will be to identify contemporary
and historical forms of discrimination and segregation that affect the right to
adequate housing, to highlight good practices in the prevention of discrimination
and segregation and to provide guidance to States on how they can ensure their
human rights obligations in relation to non-discrimination and the right to
adequate housing.”
Data de publicação: Abril de 2021
Publicação disponível para consulta em:
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/5307_file1_submission-special-rapporteur-april-2021.pdf
European Roma Rights Centre
Soumission sur la France au Comité européen contre le racisme et l’intolérance
(ECRI) pour examen dans le cadre de son sixième cycle de suivi (June 2021)
Sinopse: “Le Centre européen des droits des Roms (ERRC) soumet le présent
rapport à la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) dans
le cadre de son sixième cycle de suivi. Ce rapport met en lumière certaines des
principales préoccupations en matière de droit de l’Homme pour les Roms en
France. Cette soumission a été rédigée par Florent Guntz de l’université de
Montréal”
Data de publicação: Junho de 2021
Publicação disponível para consulta em:
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/5315_file1_submission-europeancommittee-against-racism-and-intolerance-june-2021.pdf

Fundación Secretariado Gitano (FSG)
Recomendaciones de Intervención con Mujeres Gitanas Víctimas de Violencia de
Género desde los Recursos Públicos de la Región de Murcia
Sinopse: “La Dirección General de Mujer y Diversidad de Género junto con la
Asociación AVIDA en el año 2020 ha llevado a cabo el proyecto de ‘Adaptación
de los procesos de mejora de la coordinación y atención personalizada a la
población gitana víctima de violencia de género’. El proyecto tiene como objetivo
general mejorar la calidad de la intervención y atención a mujeres gitanas
víctimas de violencia de género; crear las condiciones adecuadas para abordar el
problema de la violencia de género atendiendo a las circunstancias específicas
de la población gitana con el objeto de mejorar la atención y la prevención desde
una perspectiva global. Entender a una mujer es el principio para poder ayudarle; de esta premisa nace la
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colaboración con la Fundación Secretariado Gitano para poder llegar a conocer y tener en cuenta las variables
importantes de la etnia gitana y la violencia de género, para preparar y enriquecer a los/las profesionales en la
intervención con la mujer gitana.”
Data de publicação: 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/132974.html.en

Fundación Secretariado Gitano (FSG)
The COVID-19 Crisis and Anti-Roma Hate Speech. An analysis through case studies
of its origins, dissemination and impact upon people
Sinopse:” The study, produced with the support of the Office of Human Rights of
the Ministry of Foreign Affairs, European Union and Co-operation, consists in a
qualitative analysis of six cases of Anti-Roma hate speech arising from the
pandemic, most of them reported by the FSG to Special Prosecutor´s Office
responsible for dealing with hate crimes. The organisation considered it
appropriate to analyse these episodes, given that the pandemic, arising so many
expressions of antigypsyism, unfortunately provides an ideal laboratory for
drawing conclusions about how these speeches are generated, how they are
disseminated, and what impact they have on Roma people. This analysis, which
includes in-depth interviews Roma people in localities where these speeches were
generated, concludes that many of these "extreme" speeches were born out of
misinformation or irresponsible statements by public authorities. These
statements did not cross the line of criminality but were aimed at the Roma community for their alleged role in the
spread of the virus or for their alleged non-compliance with lockdown. They were all stigmatising and biased
messages, which created a perfect breeding ground for Anti-Roma hate speech.”
Data de publicação: 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/133448.html.en

Lane, Pauline et al.
Saying it as it is: Experiences of Gypsies and Travellers caring for family members
living with dementia
Sinopse: “As ethnic minorities, Gypsies (and Travellers) have been recognised as
one of the most marginalised ethnic groups in the United Kingdom (Women and
Equalities Committee, 2019) and data on their health and social care needs is
sparse. Currently there is no national data on the numbers of Gypsies and
Travellers living with dementia (Tilki, 2016) and very little known about the
experiences of Gypsy and Traveller carers. Therefore, this report is timely, as it
helps to ‘give a voice’ to the experiences of Gypsies and Travellers who are caring
for family members living with dementia. We hope that this study will help service
providers and commissioners to develop more culturally sensitive and inclusive
dementia services. We conducted eleven in-depth, semi-structured interviews
with carers in the East of England and Derbyshire living in their trailers (caravans)
and houses.”
Data de publicação: Junho de 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://www.dglg.org/uploads/2/4/7/5/24756021/saying_it_as_it_is_june_2021.pdf
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Open Society Foundation
Advancing Diversity, Equity, and Inclusion in Grant Making. A Guide for
Reflection and Learning
Sinopse: “This guide was originally developed to support grant makers at the
Open Society Foundations seeking to actively incorporate the values of
diversity, equity, and inclusion (DEI) in their grant-making practices. The guide
draws from experiences of Open Society grant makers and peer funders as well
as the scholarship, research, and activism of social justice leaders. Further, the
guide asks grant makers to consider how to adjust their grant-making practice
so they can better support activists fighting for change and open societies
around the world. Finally, the guide includes questions to facilitate
conversations within teams, as well as an index of additional learning resources
from across the philanthropy sector. While this resource primarily deals with
situations related to organizational grant-making, the authors also spoke with
a number of individual grant makers to inform this work and many of the
principles can be applied to individual grant-making practices.”
Data de publicação: Julho de 2021
Publicação disponível para consulta em: https://www.opensocietyfoundations.org/publications/advancingdiversity-equity-and-inclusion-in-grant-making#publications_download
Open Society Foundation
Making the Law Work for People
Sinopse: “This handbook is meant to support legal empowerment
practitioners and organizations to consider how these systems might
be re-designed and re-imagined to protect and promote the rights and
interests of the most vulnerable. It introduces and supports
participatory and community-led approaches to innovation and shows
how participatory design and systems thinking can be helpful to
innovate with more focus and better impact. By embracing these tools
and approaches, legal empowerment advocates will develop the skills
to analyze and understand how to make change at both the individual
and the systemic levels, while simultaneously addressing immediate needs in communities.”
Data de publicação: Setembro de 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/making-the-law-work-for-people
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Manual for Local Youth Councils
Sinopse: “The Manual for Local Youth Councils, prepared in close partnership with
the Agency for Youth and Sport, is a practical and valuable tool for both municipal
officials and young people regarding their engagement in the Local Youth Councils.
It aims to encourage local youth participation in these bodies in compliance with
the Law on Youth Participation and Youth Policies. The Manual contains practical
steps how to establish Local Youth Council, roles and responsibilities for both
municipal officials and youth council members and the handover process between
the outgoing and incoming leadership. It was prepared in Macedonian language
and translated into English, Albanian, Turkish, Serbian and Romani languages.”
Data de publicação: 28 de junho de 2021
Publicação disponível para consulta em: https://www.osce.org/mission-toskopje/491132
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Roma Education Fund
2019 Annual Report
Sinopse: “In 2019, REF continued to support scholarships
for Roma students, give grants for advocacy, research
and educational activities, directly implement projects,
and advocate for Roma education at the local, national
and European levels. It was also a year of celebration,
with Roma Education Fund Romania celebrating 10 years
of existence. A decade of activity has meant a significant
impact on the education of 23,778 pupils and adults
through 2,478,075 teaching hours delivered in 557
schools. (…) In 2020, “transition” will be a key word. (…) This transition period will have a great impact on how our
organization works and the change we can contribute towards in the educational experiences of Roma students,
their families and communities.”
Data de publicação: 2020
Publicação disponível para consulta em: https://www.romaeducationfund.org/wpcontent/uploads/2020/06/REF-Annual-ReportB-2019-compressed.pdf

Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado
Estudo de Caraterização das Comunidades Ciganas: Alvito, Cuba, Montemor-oNovo, Viana do Alentejo e Vidigueira
Sinopse: “Resultados gerais do Estudo de Caraterização das Comunidades Ciganas
de Alvito, Cuba, Montemor-o-Novo, Viana do Alentejo e Vidigueira”.
Data de publicação: 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://www.animar-dl.pt/site/assets/files/5771/conhecer_para_integrarestudo_caraterizacao_das_comunidades_ciganas-low.pdf

The Traveller Movement
Gypsy, Roma and Traveller experiences in Secondary Education: Issues, barriers and
recommendations
Sinopse: “Gypsy, Roma and Traveller pupils report high levels of bullying, based on
their ethnicity that largely goes unaddressed in schools. This damages their
educational experiences and negatively impacts their sense of belonging in
schools, particularly when there are no positive representations of Gypsy, Roma
and Traveller histories and cultures within the school curriculum. Punitive school
policies disproportionately affects Gypsy, Roma and Traveller pupils who have the
highest rates of temporary and permanent exclusions. Zero tolerance policies that
are becoming prevalent, fail to take into consideration the individual
circumstances of pupils, which impacts their school experience and outcomes. For
pupils from Gypsy, Roma and Traveller backgrounds there is a lack of clear and
easily accessible routes back into education for pupils who do not have formal
qualifications due to early school leaving. Furthermore, there is a gap in services
for pupils aged 14-16 who find that traditional academic qualifications are not a suitable fit and there are limited
opportunities for vocational qualifications, increasing the risk of drop out for these pupils. Many parents are not
given the right information and guidance from schools and local authorities when it comes to their educational
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rights and responsibilities, particularly around elective home education, and this information is not always easily
accessible to those with lower levels of literacy.”
Data de publicação: Dezembro de 2020
Publicação
disponível
para
consulta
em:
https://wp-main.travellermovement.org.uk/wpcontent/uploads/2021/09/GRT-in-Secondary-Education-2021.pdf

The Traveller Movement
Gypsy, Roma and Traveller access to Further Education: 14-16 provision, vocational
qualifications, apprenticeships and A Levels
Sinopse: “Further Education is an undeveloped research area in relation to Gypsy,
Roma and Traveller pupils. Low levels of enrolment and inconsistent ethnicity
ascription mean that data is insufficient to draw reliable conclusions. (…) Poor
experiences and attainment at Secondary level contributes to poor progression
rates to Further Education. This briefing paper will explore the state of 14-16
provision, vocational qualifications, traineeships and apprenticeships, and A Levels
for Gypsy, Roma and Traveller pupils and provide recommendations to improve
access to these opportunities. (…) The case studies used in the report illustrate the
range of issues that need to be addressed and have been anonymised to protect
the young people involved.”
Data de publicação: Janeiro de 2021
Publicação disponível para consulta em:
https://wp-main.travellermovement.org.uk/wp-content/uploads/2021/08/TTM-GRT-access-to-FurtherEducation_2021.pdf

University of Worcester
Including the Missing Voices of Disabled People in Gypsy, Roma and Traveller
Communities. Final Report
Sinopse: “The term ‘GRT’ encompasses a range of groups with different histories,
cultures and beliefs although it is important not to aggregate the various cultures
as if they were one and the same. Each community, even within close geographical
proximity, can hold quite different perspectives. While specific issues addressed in
policy documents include hate crime, accommodation, health and educational
needs, there is virtually no mention of Disabled people’s needs and their voices
have not been heard within their communities. This project aimed to provide a
platform for the narratives of Disabled people who live in GRT communities
regarding experiences in accessing health and social care services. Their potential
to join with Deaf and Disabled people’s Organisations (DDPOs) and have their
voices heard in key policy forums was also explored. Surveys, interviews and focus
groups were arranged via ‘community connectors’, within England, Wales, Scotland
and Northern Ireland, this project being the first to explore issues of disability within GRT communities.”
Data de publicação: Novembro de 2020
Publicação disponível para consulta em: https://www.drilluk.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/Missing-VoicesFINAL-report.pdf
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