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REGULAMENTO 
 

O presente regulamento, surge no âmbito da actuação do Alto Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural, enquanto organismo responsável pela inclusão, promoção social e 
valorização do património cultural das comunidades ciganas, reforçando e consolidando as 
iniciativas já existentes nas diversas áreas e, particularmente, na da formação. 
 
Entre os anos de 1996 e 1998 assistiu-se a um investimento formativo de mediadores/as, 
traduzido por um conjunto de despachos que denota a preocupação crescente da necessidade de 
recurso aos/às animadores/as e/ou mediadores/as em espaço escolar.  
Em 2001, através da lei nº 105/2001 foi dado um passo fundamental para o reconhecimento do 
estatuto do/a mediador/a sócio-cultural, que refere como sendo a sua função: colaborar na 
integração de imigrantes e minorias étnicas, na perspectiva do reforço do diálogo intercultural e 
da coesão social. Os/as mediadores/as deverão ser preferencialmente indivíduos originários de 
grupos étnicos e ter uma formação específica. 
 
A actuação dos/as mediadores/as em contextos multiculturais tem sido, nos últimos anos, 
considerada por instâncias nacionais e internacionais como muito positiva. Promove o acesso a 
equipamentos e serviços, possibilita a participação das comunidades ciganas nos projectos a elas 
destinados, facilita a comunicação entre grupos culturalmente diferenciados e permite a 
prevenção e gestão de conflitos. Pela proximidade que vai mantendo com diferentes agentes, 
interventores/as e decisores/as locais, a sua actuação poderá reflectir-se também nestes/as 
agentes em termos da sua capacitação no domínio da interculturalidade. 
 
Face à importância do envolvimento e intervenção dos/as mediadores/as na criação de espaços 
de partilha e à necessidade de facilitar a proximidade e o diálogo entre as comunidades ciganas 
e não ciganas, ao Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural impôs-se 
promover o Projecto-Piloto Mediadores Municipais, com o objectivo de criar sinergias locais, 
sendo os Municípios os dinamizadores privilegiados.  
 
Neste contexto, o Projecto-Piloto Mediadores Municipais surge como uma resposta integrada e 
inovadora às necessidades identificadas que tem permitido, através das áreas de formação 
abordadas e da actuação dos/as mediadores/as, a melhoria do acesso das comunidades ciganas a 
serviços e instituições, bem como um maior conhecimento dessas organizações acerca das 
comunidades ciganas. 
Por outro lado, através do desenvolvimento das competências dos/as mediadores/as em áreas de 
formação específicas, nomeadamente ao nível da sua responsabilidade e autonomia para a 
intervenção, o Projecto fomenta, junto das comunidades ciganas, a melhoria da compreensão do 
funcionamento dos serviços, das instituições e das respostas sociais existentes. 
 

Projecto Piloto Mediadores Municipais 

Vamos construir pontes 
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O Projecto-Piloto Mediadores Municipais apresenta assim um forte carácter inovador. Desde 
logo pelo vínculo laboral do/a mediador/a que resulta de uma parceria entre o ACIDI IP, 
entidades da sociedade civil e Municípios. 
 
A inovação do Projecto não se esgota apenas no vínculo laboral do/a mediador/a mas estende-se 
ainda à disponibilização de fundos públicos e comunitários às autoridades locais e entidades da 
sociedade civil, que melhor conhecem as necessidades efectivas das comunidades ciganas ao 
nível local, garantindo uma articulação vertical e de proximidade entre entidades responsáveis 
pela gestão dos fundos comunitários, entidades responsáveis pelo acompanhamento e 
monitorização da temática das comunidades ciganas ao nível nacional, municípios e entidades 
da sociedade civil. Assim, é disponibilizado, às entidades intervenientes, um fluxo de 
financiamento regular imprescindível à melhoria da situação socioeconómica das comunidades 
ciganas, indirectamente, e ao diálogo intercultural e da cidadania directamente. 
 
Sendo uma iniciativa inovadora, o Projecto-Piloto Mediadores Municipais é alvo de um 
processo de avaliação independente externa que garante o acompanhamento, a monitorização e 
a avaliação dos seus resultados e impactes, bem como a produção de recomendações, a 
introdução de ajustes e melhorias necessárias à qualidade e ao sucesso do Projecto. 
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Podem apresentar candidaturas os Municípios de Portugal Continental, em parceria com 
entidades da sociedade civil, pelo que o presente regulamento tem por objectivo definir as 
regras de candidaturas por parte das parcerias, para colocação de mediadores/as municipais 
ciganos/as, num programa de formação-trabalho nos seus serviços e/ou projectos de modo a 
melhorar a intervenção e diálogo com esta comunidade específica, nos termos do ponto II. 
 
Estas propostas devem ter como objectivo melhorar o acesso das comunidades ciganas a 
serviços e equipamentos locais, mas também facilitar a comunicação entre grupos culturalmente 
diferenciados, traduzir os conteúdos da interacção, prevenir e gerir conflitos.  
 
 
 
 

 
 
1. Descrição da Acção 
 
Este projecto estrutura-se através da colocação de Mediadores/as Municipais nos serviços das 
câmaras municipais ou iniciativas promovidas por estas, no âmbito de um programa de 
formação em contexto de trabalho. Os/as mediadores/as municipais serão seleccionados/as para 
este projecto sob candidatura dos municípios, em parceria com organizações da sociedade civil, 
e de acordo com o disposto no ponto 9 do presente Regulamento. 
 
 
2. Duração 
 
O projecto terá uma duração de 12 meses, podendo sofrer prorrogações. 
 
 
3. Destinatários/as 
 
Os públicos de incidência das candidaturas são: 

a) As comunidades ciganas; 
b) A comunidade envolvente e os agentes de intervenção local 

 
 
 
 
 
 

I.I.I.I. DISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAIS    

II.II.II.II. ESTRUTURA DA INICIATIVAESTRUTURA DA INICIATIVAESTRUTURA DA INICIATIVAESTRUTURA DA INICIATIVA    
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4. Intervenientes 
 

4.1. Entidade Interlocutora 
 
As câmaras municipais, em parceria com entidades da sociedade civil, podem 
apresentar candidaturas devidamente fundamentadas num diagnóstico de necessidades 
de intervenção ao nível da mediação junto das comunidades ciganas. 

 A Câmara Municipal assume-se no Projecto como entidade interlocutora. 
 

4.2. Entidade Gestora 
 
Para além de uma entidade interlocutora, em sede de candidatura, deverá ser prevista 
uma entidade gestora. Será a entidade da sociedade civil que assumirá o papel de gestão 
financeira do Projecto. 

 
4.3. Mediadores municipais 
 
O/a mediador/a municipal a contratar desenvolverá a sua actividade profissional de 
acordo com um plano de trabalho e de formação previamente estabelecido. Assim, 
compete ao/à mediador/a estar disponível para participar nas acções de formação 
programadas nos locais previstos para a sua realização, bem como cumprir o horário de 
trabalho estabelecido e as tarefas designadas. 

 
4.4. Entidade Promotora 
 
O promotor do projecto é o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 
I.P.. 

 
 
 
 

 
 
5. Entidades elegíveis 
 
Podem apresentar propostas ao apoios os Municípios de Portugal Continental, em parceria com 
entidades da sociedade civil, que pretendam colocar mediadores/as municipais ciganos no 
programa intervenção-formação nos seus serviços ou projectos, por forma a melhorar a 
intervenção e diálogo com a comunidade cigana. 
As propostas deverão ter como objectivo central melhorar o acesso das comunidades ciganas a 
serviços e equipamentos locais, mas também facilitar a comunicação entre grupos 
culturalmente diferenciados, traduzir os conteúdos da interacção, prevenir e gerir conflitos.  

III.III.III.III. CONDIÇÕES DE ACESSOCONDIÇÕES DE ACESSOCONDIÇÕES DE ACESSOCONDIÇÕES DE ACESSO    
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6. Apresentação das candidaturas 
 

6.1. As candidaturas deverão respeitar o presente regulamento, sob pena de exclusão. 
6.2. As candidaturas devem ser formalizadas através do preenchimento de formulário 
próprio, criado para o efeito, e disponibilizado pelo ACIDI, IP no site www.ciga-nos.pt . 
Este, deve ser expedido para o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 
Intercultural I.P., Rua dos Anjos n.º66 4.º Andar 1150-025 Lisboa, dirigido à Alta 
Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, sob registo postal, até às 24 horas 
do último dia do prazo de apresentação das candidaturas. 
6.3. Cada parceria deve apresentar apenas uma candidatura, podendo indicar para 
selecção até três candidatos/as a mediadores/as municipais. 

 
 
7. Prazo de apresentação de candidaturas 
 

As candidaturas deverão ser formalizadas até ao dia 9 de Junho de 2011. 
 
 
 
 

 
 
8. Critérios de selecção das candidaturas 
 
As candidaturas admitidas são objecto de apreciação quanto ao mérito das respectivas 
propostas, sendo hierarquizadas de acordo com a aplicação dos seguintes critérios: 
 

8.1. Pertinência 
 
a) Adequação dos objectivos específicos da candidatura aos objectivos gerais do 
projecto; 
b) Enquadramento do diagnóstico; 
c) Capacidade de mobilização dos actores-chave locais; 
d) Potencial do projecto para responder aos problemas e necessidades identificadas. 
e) Incorporação dos princípios: 
  Igualdade de Oportunidades 
  Empowerment das comunidades ciganas 
  Trabalho em Parceria 
  Inovação 

IV.IV.IV.IV. CANDIDATURASCANDIDATURASCANDIDATURASCANDIDATURAS    

V.V.V.V. CRITÉRIOS DE SELECÇÃOCRITÉRIOS DE SELECÇÃOCRITÉRIOS DE SELECÇÃOCRITÉRIOS DE SELECÇÃO    
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8.2. Exequibilidade 
 
a) Impacto esperado com o desenvolvimento do projecto; 
b) Recursos técnicos e financeiros subjacentes à candidatura; 

 
8.3. Sustentabilidade 

 
a) Continuidade e estabilidade dos efeitos pretendidos; 
b) Articulação e complementaridade da candidatura com outros programas e/ou 
intervenções locais; 
c) Continuidade do/a mediador/a municipal e do exercício das suas funções após a 
conclusão do projecto. 

 
A avaliação das propostas será efectuada por uma comissão de avaliação que terá em conta um 
regulamento de avaliação das candidaturas. 
 
 
9. Critérios de selecção dos/as candidatos/as a mediadores/as municipais 
 
Os municípios deverão indicar no formulário de candidatura no mínimo um e no máximo três 
candidatos/as a mediadores/as municipais ciganos, residentes na área de intervenção da 
autarquia ou em concelhos limítrofes. As pessoas indicadas deverão ter no mínimo o 4º ano de 
escolaridade do Ensino Básico, serem objecto de confiança a nível local pelos diferentes grupos 
sócio-culturais, terem capacidade comunicativa e facilidade de criar empatia e consensos. 
 
 
10. Aprovação das Candidaturas 
 

10.1. O ACIDI, IP poderá solicitar à entidade interlocutora informação complementar e 
mais pormenorizada, que deverá ser disponibilizada num prazo de 5 dias seguidos, a 
contar da data da recepção da solicitação. 
10.2. As candidaturas serão aprovadas pela Alta Comissária para a Imigração e Diálogo 
Intercultural; 
10.3. O ACIDI IP notifica todas as entidades candidatas dos resultados da avaliação das 
propostas; 
10.4. No âmbito do presente convite à apresentação de candidaturas serão aprovadas 7 
candidaturas; 
10.5. Da aprovação da candidatura resulta a assinatura de um Protocolo de Cooperação. 

 
 
 
 
 
 



 

  
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. 
 
 

 

 

 

7 

 
 
11. Estrutura de financiamento 
 

11.1. O ACIDI, IP comparticipará 75% do vencimento ilíquido do/a mediador/a a 
integrar e o município assegurará os restantes 25%. No caso de ocorrerem prorrogações 
do Projecto, na primeira prorrogação, o financiamento do ACIDI passará a 50% do 
vencimento ilíquido e o financiamento do Município será 50%. Numa segunda 
prorrogação, o financiamento do ACIDI passará para 25% e o financiamento do 
Município para 75% do vencimento ilíquido reflectindo o crescente comprometimento 
dos parceiros no Projecto. 
11.2. O ACIDI IP comparticipará a entidade gestora, mensalmente, com 100,00€ para 
custos indirectos resultantes do cumprimento das obrigações legais e convencionais 
decorrentes da celebração de protocolo do Projecto. 
11.3. Os custos relativos à acção de formação para os/as mediadores/as, promovida 
pelo ACIDI IP – Encargos com formadores/as, Encargos com o local de formação, 
Encargos com material de desgaste – bem como os custos de deslocação e estadia 
dos/as mediadores/as municipais serão assumidos pelo ACIDI,IP. 
11.4. A comparticipação da entidade interlocutora é obrigatória. 

 
 
12. Elegibilidade das despesas 
 

12.1. Elegibilidade temporal 
 
São consideradas elegíveis as despesas realizadas entre 1 de Outubro de 2011 e 30 de 
Setembro de 2012. 
 
12.2. Custos elegíveis 
 

12.2.1. Para apoiar os custos directos da entidade gestora, relacionados com o 
Projecto, o ACIDI IP e o Município, comprometem-se a prestar apoio 
financeiro, em regime de co-financiamento nos termos do disposto no n.º 11, 
para os seguintes custos:  
a) Custos com a retribuição do/a Mediador/a Municipal e respectivo subsídio de 
refeição, bem como o custo das contribuições legais devidas à Segurança 
Social, no valor mensal de   € 1 213,21 (mil e duzentos e treze euros e vinte e 
um cêntimos). Do referido valor, o/a Mediador Municipal auferirá: 

i) € 800,70 (oitocentos euros e setenta cêntimos)  correspondentes à 
retribuição mensal devida ao/à Mediador/a Municipal indicado/a, a 
pagar em prestações mensais e sucessivas naquele valor, acrescendo 
mais duas correspondentes a subsídio de Natal e a subsídio de férias;  
ii)  € 4,11 (quatro euros e onze cêntimos) correspondentes a subsídio de 
refeição diário. Este valor poderá vir a ser alterado, mediante acordo 
expresso de todos os Parceiros, nomedamente por referência ao fixado 
para os trabalhadores em funções públicas. Caso tal venha a ocorrer, o 

VI.VI.VI.VI. FINANCIAMENTO E ELEGIBILIDADESFINANCIAMENTO E ELEGIBILIDADESFINANCIAMENTO E ELEGIBILIDADESFINANCIAMENTO E ELEGIBILIDADES    
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valor mensal global previsto na alínea a) do n.º 12.2.1, será alterado em 
conformidade. 

12.2.2. Sem prejuízo do disposto no número 12.2.3. da presente Cláusula e na 
alínea i) da do n.º 16.3., o ACIDI e o Município comprometem-se a prestar 
apoio financeiro à entidade gestora, em regime de co-financiamento, nos termos 
do n.º 11, por conta do término do contrato de trabalho celebrado com o/a 
Mediador/a Municipal, nomeadamente: 

a)  Compensações ou indemnizações legais; 
b) Créditos vencidos correspondentes às férias, subsídios de férias e 
subsídios de Natal proporcionais ao tempo de serviço prestado no ano 
da cessação do contrato ou outros que se venham a apurar.  

12.2.3. O ACIDI IP e o Município não concederão apoio financeiro à entidade 
gestora por conta dos encargos decorrentes do término dos contratos referidos 
no n.º12.2.2., quando os mesmos decorram do incumprimento do protocolo do 
Projecto por parte da entidade gestora ou pela denúncia fora dos casos previstos 
no protocolo. 
12.2.4. Ao referido apoio financeiro a conceder pelo ACIDI IP à entidade 
gestora, acrescerá: 

a) O pagamento respeitante a despesas de transporte e conexas e/ou de 
alimentação em que o/a Mediador/a Municipal venha a incorrer, no 
âmbito da formação prevista na alínea b) do n.º 16.1., mediante 
autorização prévia do ACIDI. O pagamento será realizado através de 
reembolso à entidade gestora, após envio da cópia do competente 
suporte documental da despesa e validação do respectivo reporte 
financeiro apresentado nos termos da alíena y) do n.º 16.3.. 
b) O pagamento respeitante a despesas de alojamento, desde que 
realizadas em estabelecimentos até 3 estrelas, em que o/a Mediador/a 
Municipal venha a incorrer, no âmbito da formação prevista na alínea b) 
do n.º 16.1., mediante autorização prévia do ACIDI. O pagamento será 
efectuado pelo ACIDI I.P., directamente ao estabelecimento de 
alojamento. 

12.2.5. O ACIDI IP compromete-se, ainda, a pagar à entidade gestora uma 
comparticipação mensal de 100,00€ para os custos indirectos resultantes do 
cabal cumprimento das obrigações legais e convencionais decorrentes da 
celebração do Protocolo, os quais são suportados directamente pela entidade 
gestora e deverão estar reflectidos na contabilidade do mesmo.  

 
 
13. Financiamento 
 

13.1. O financiamento do ACIDI IP será efectuado por adiantamento à entidade 
gestora, nos meses 1, 3, 5, 7, 9, 11 de cada ano podendo o pagamento do mês 1 ocorrer 
no mês 12 do ano civil anterior, por razões de aprovação e entrada em vigor da lei que 
aprova o novo Orçamento de Estado, de acordo com a estrutura de financiamento 
descrita no n.º 11, para conta específica criada, nos seguintes termos: 

13.1.1 Sem prejuízo do disposto nos nºs 13.3. e 13.5., cada adiantamento, no 
valor de € 2019,82 correspondente a: 
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 i) 1819,82€ = (1213,21€ x 2 meses) x 75%;  
 ii)  100€ x 2 meses = 200€. 

13.2.O montante apurado como comparticipação do Município, ao abrigo  da alínea a), 
do n.º 12.2.1., será efectuado por adiantamento nos meses 1, 3, 5, 7, 9 e 11, nos 
seguintes termos: 

13.2.1 Sem prejuízo do disposto no n.º 13.3., cada adiantamento, no valor de € 
606,61  correspondente a: 

 i) 606,61€ = (1213,21€ x 2 meses) x 25%; 
13.3. As faltas do/a Mediador/a Municipal, justificadas ou não justificadas, serão 
descontadas no apoio à entidade gestora, previsto na alínea a) do n.º 12.2.1,conforme as 
disposições legais em vigor,  no adiantamento seguinte, conforme previsto no n.º 13.1. 
13.4. O financiamento previsto no n.º 13 fica necessariamente dependente do total e 
integral cumprimento do protocolo, nomeadamente do envio dos reportes financeiros 
nos termos previstos na alínea y) da alínea 16.3. e desde que o valor do penúltimo 
adiantamento realizado nos termos da alínea a) do n.º 12.2.4. já esteja coberto pelos 
reportes financeiros já efectuados. 
13.5. Todos os pagamentos previstos no n.º 13 apenas serão efectuados caso a entidade 
gestora mantenha a sua situação comprovadamente regularizada, perante a Segurança 
Social e a Fazenda Pública. 
13.6. O cumprimento das obrigações previstas no n.º 16.3. fica sujeito a verificações 
administrativas sistemáticas a realizar pelo ACIDI IP, ou quaisquer outras entidades, 
que venham a ser mandatada por estas para o efeito, sendo solicitado, por amostragem, 
cópias de documentos comprovativos da realização das despesas apresentadas pela 
entidade gestora nos termos da alínea y) do n.º 16.3. ou, mediante consulta, no local, do 
dossier de Projecto. 

 
 
14. Suspensão do financiamento 
 

14.1. Os pagamentos são objecto de suspensão sempre que: 
a) A entidade gestora não apresente o dossier de Projecto actualizado; 
b) As despesas efectuadas e pagas apresentadas no dossier de Projecto não 
sejam elegíveis; 
c) Se verifique falta de transparência ou de rigor de custos por parte da entidade 
gestora, em sede de relatório final de controlo, de auditoria e/ou de verificações 
administrativas sistemáticas referidas no n.º 13.6.; 
d) Inexistência ou não utilização de conta bancária indicada, nos termos da 
alínea o) do n.º 16.3.; 
e) Se verifique o incumprimento dos objectivos previstos na candidatura ao 
concurso que deu origem à celebração do Procotolo celebrado entre o ACIDI, a 
entidade gestora e o Município; 
f) Não cumprimento das normas e determinações relativas à informação prevista 
na alínea a) do n.º 19; 
g) A entidade gestora se recuse a prestar informações sobre o projecto, em sede 
de acompanhamento, monitorização e avaliação, ao ACIDI IP ou ao Município, 
à entidade responsável pela gestão do Fundo Social Europeu ou a entidades 
mandatadas para o efeito. 
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h) No âmbito das verificações administrativas previstas no n.º 13.6., no caso de 
serem detectadas irregularidades no processo administrativo e financeiro, 
poderá a entidade gestora ser interpelada para cumprir todos os requisitos que se 
encontrem em falta, podendo o ACIDI IP, após audição daquela, 
fundamentadamente determinar a suspensão dos apoios financeiros concedidos 
ou exigir a restituição dos mesmos. 

 
 
15. Restituição das verbas 
 
A entidade gestora será obrigas a restituir verbas sempre que: 
 

a) As verbas disponibilizadas tenham sido utilizadas para outros fins que não os do 
projecto aprovado; 
b) As verbas disponibilizadas tenham sido utilizadas para cobrir despesas não elegíveis; 
c) As verbas disponibilizadas não tenham sido gastas; 
d) O incumprimento do protocolo pode dar lugar à restituição do apoio financeiro 
recebido pela entidade gestora, nomeadamente, caso não se verifique a regular afectação 
das verbas recebidas nos termos previstos no Protocolo. 

 
 
 

 
 
16. Obrigações dos intervenientes 
 

16.1.  Entidade Promotora 
Enquanto promotor do projecto, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 
Intercultural, I.P. será responsável por: 

a) Acompanhar e monitorizar o Projecto, a nível nacional, através de uma 
equipa técnica, e promover o processo de avaliação externa do mesmo. 
b) Assegurar a formação inicial e contínua do/a Mediador/a Municipal 
indicado/a pela entidade gestora e proceder à sua avaliação. 
c) Assegurar o apoio financeiro previsto no capítulo VI. 
d) Assegurar, a pedido da entidade gestora, o apoio jurídico e administrativo no 
que respeita à contratação, vigência e cessação de funções do/a Mediador/a 
Municipal contratado/a pela entidade gestora ao abrigo do Projecto.  
e) Designar o elemento que integrará a Comissão de Acompanhamento do 
Projecto. 
f) Comunicar previamente e por escrito aos outros parceiros, caso pretenda 
proceder à  substituição da pessoa designada nos termos da alínea anterior; 
g) Criar um sistema de informação interno, mediante a disponibilização de uma 
plataforma informática através da qual a entidade gestora entregará os reportes 
financeiros, para assegurar o acompanhamento da regular execução Projecto. 

VII. OBRIGAÇÕESVII. OBRIGAÇÕESVII. OBRIGAÇÕESVII. OBRIGAÇÕES    
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h) Garantir que os/as destinatários/as da parceria objecto do Projecto são 
informados/as do co-financiamento e, quando apropriado, publicitar 
devidamente o mesmo. 

16.2.  Entidade Interlocutora 
A Câmara Municipal, enquanto entidade interlocutora do projecto, deverá: 

a) Garantir o acesso do/a Mediador/a Municipal às suas instalações durante o 
seu horário de expediente; 
b) Garantir o enquadramento do/a Mediador/a Municipal nos seus serviços e em 
iniciativas de que o Município tome parte,  assegurando-lhe as condições 
necessárias ao exercício das funções de mediação e da sua formação. Para o 
efeito o Município deverá elaborar um Plano de Intervenção do/a Mediador/a, 
de acordo com a estrutura facultada pelo ACIDI, e que deverá conter o conjunto 
de actividades nas quais se prevê que o/a Mediador/a participe, os objectivos 
das acções, recursos envolvidos e resultados esperados. 
c) Garantir os meios necessários à participação do/a Mediador/a Municipal em 
iniciativas de que o Município tome parte, fora dos seus serviços. 
d) Acompanhar a actividade profissional e formativa do/a Mediador/a 
Municipal, tendo em vista o desenvolvimento das suas capacidades e a 
aquisição de competências.  
e) Fornecer, no início de cada mês, à entidade gestora, um mapa de assiduidade 
do/a Mediador/a Municipal, relativo ao mês anterior, para integrar o dossier de 
Projecto. 
f) Apoiar a monitorização do projecto, com a elaboração de um relatório mensal 
das actividades desenvolvidas pelo/a Mediador/a Municipal nos seus serviços, 
bem como da sua participação em iniciativas de que o Município tome parte, e 
fornecer à entidade gestora, para integrar o dossier referido na alínea anterior, 
bem como ao ACIDI, até ao dia 5 do mês seguinte ao qual se refere o relatório. 
g) Comunicar imediatamente à entidade gestora, a ocorrência de factos que 
consubstanciem infracções disciplinares do/a Mediador/a Municipal, caso a 
mesma se verifique. 
h) Assegurar o apoio financeiro previsto no capítulo VI do presente 
regulamento. 
i) Designar uma pessoa responsável pelo acompanhamento técnico do projecto, 
a qual também integrará uma Comissão de Acompanhamento. 
j)  Comunicar previamente e por escrito aos outros parceiros, caso pretenda 
proceder à substituição da pessoa designada nos termos da alínea anterior. 

16.3.  Entidade Gestora 
A entidade da sociedade civil, enquanto entidade gestora, deverá: 

a) Assegurar que o Projecto não possui quaisquer fins lucrativos. 
b) Designar e disponibilizar um/a Mediador/a Municipal que se enquadre no 
perfil descrito no no n.º 9 do presente regulamento, por si escolhido/a e 
legalmente contratado/a, de si hierarquica e contratualmente dependente, que 
desempenhe funções de mediação nos serviços do Município e em actividades 
de que este tome parte, nos termos previstos pelo presente regulamento. 
c) Subscrever a Carta de Ética do projecto e garantir que o/a Mediador/a 
Municipal designado/a a subscreve. 
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d) Garantir o acesso do/a Mediador/a Municipal designado/a aos serviços do 
Município, em horário por si estipulado dentro dos limites legais,  compatível 
com o horário de expediente do município. 
e) Controlar as faltas do/a Mediador/a Municipal, em plataforma informática 
própria, através do respectivo mapa de assiduidade, fornecido pelo Município. 
As faltas do/a Mediador/a, justificadas ou injustificadas, serão descontadas no 
apoio à entidade gestora, previsto no capítulo VI do presente regulamento.  
f) Assegurar a participação do/a Mediador/a Municipal nas acções de formação 
desenvolvidas ou indicadas pelo ACIDI, para desempenhar funções nos serviços 
do Município ou em actividades de que este tome parte.  
g) Garantir a substituição do/a Mediador/a Municipal caso se verifique a 
cessação das suas funções ou o/a mesmo/a se encontre temporariamente 
impedido/a de as exercer, nomeadamente por força de doença prolongada ou 
licença por maternidade ou por paternidade, mediante prévio acordo por escrito 
com o ACIDI e Município, quanto ao/à substituto/a, que preferencialmente 
deverá constar da lista apresentada em sede de candidatura, e aos termos e 
condições da respectiva contratação.  
h) Dar início ao competente processo disciplinar sempre que tomar 
conhecimento, directa ou indirectamente, de factos que consubstanciem 
infracções disciplinares do/a Mediador/a Municipal. 
i) No caso de negligência, por parte da entidade gestora, na formalização da 
instrução de processos disciplinares no termo do qual seja declarada a nulidade 
dos mesmos por omissão de formalidades essenciais, competirá à entidade 
gestora responder perante o/a trabalhador/a. 
j)  Cessar os efeitos do contrato de trabalho com o/a Mediador/a Municipal 
sempre que, por qualquer motivo, o Protocolo subjacente ao Projecto cesse de 
produzir efeitos, eximindo-se o ACIDI e o Município de quaisquer 
responsabilidades que decorram do não cumprimento, pela entidade gestora, dos 
prazos legais previstos para a denúncia dos contratos.  
k) Dispor de contabilidade organizada, segundo o Sistema de Normalização 
Contabilística, devidamente atestada por um técnico oficial de contas. 
l) Provar a regularidade da sua situação perante a Segurança Social e a Fazenda 
Pública. 
m) Garantir a afectação do apoio financeiro concedido nos termos do capítulo 
VI aos custos directos relacionados com o mesmo, dela fazendo prova sempre 
que solicitado. 
n) Prestar todas as informações e facultar todos os elementos que lhe sejam 
solicitados, nomeadamente o dossier de Projecto ao ACIDI e Município, à 
entidade responsável pelo Fundo Social Europeu ou a entidades mandatadas 
para o efeito, sem prejuízo da confidencialidade legalmente exigível. 
o) Dispor de conta bancária específica para efectivação de todos os movimentos 
financeiros relativos ao apoio concedido nos termos do Projecto, salvo se tal 
implicar alterações administrativas inaceitáveis, caso em que as operações 
poderão ser efectuadas através de outra conta, e garantir transparência na sua 
utilização. 
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p) Organizar e manter actualizado, em arquivo autónomo, um dossier de 
Projecto, disponível nas suas instalações, nomeadamente com vista à realização 
de verificações administrativas sistemáticas. 

  q) Garantir que o dossier referido na alínea anterior integre: 
i) Todos os documentos relativos ao Projecto e ao objecto do mesmo, 
nomeadamente candidatura apresentada, exemplar do Protocolo; 
exemplar do contrato de trabalho celebrado com o/a Mediador/a 
Municipal; duplicados dos recibos de vencimento emitidos a favor do/a 
Mediador/a devidamente assinados por este/a; comprovativos do 
pagamento das contribuições devidas à Segurança Social referentes ao/à 
mediador/a; comprovativo da retenção na fonte do imposto devido, 
referente ao salário do/a mediador/a; comprovativo dos custos efectuados 
no âmbito do disposto no capítulo VI do Regulamento; mapa de 
assiduidade do/a Mediador/a Municipal; curriculum vitae do/a 
Mediador/a Municipal; comprovativos de pagamento dos custos 
indirectos do Projecto resultantes da contratação do seguro de acidentes 
de trabalho do/a mediador/a e do contrato celebrado com a respectiva 
empresa prestadora de serviços de saúde e segurança no trabalho; 
templates dos reportes financeiros após recepção de alarme para o efeito, 
enviado através de aplicação informática disponibilizada pelo ACIDI; 
relatório mensal das actividades desenvolvidas pelo/a Mediador/a 
Municipal; 
ii)  Todos os documentos originais comprovativos das despesas 
abrangidas e dos pagamentos efectuados no âmbito do Projecto, salvo se 
tal implicar alterações administrativas inaceitáveis, caso em que os 
originais poderão ser substituídos por cópias, assinadas por quem obrigue 
a entidade gestora ou pela pessoa na qual aquele delegue poderes para o 
efeito, com referência inequívoca à localização dos originais; 
iii)  Toda a correspondência trocada no âmbito do Projecto, 
excluindo correspondência electrónica, designadamente com o ACIDI e 
Município. 

r)  Garantir a numeração e autenticação de todos os documentos referidos na 
sub-alínea ii) da alínea anterior, através de carimbo específico, disponibilizado 
para o efeito pelo ACIDI. 
s) Garantir a inexistência de qualquer outro tipo de financiamento para as 
operações abrangidas no objecto do Projecto. 
t) Designar uma pessoa responsável pelo acompanhamento do Projecto, a qual 
também integrará a Comissão de Acompanhamento do Projecto. 
u) Comunicar previamente e por escrito aos outros parceiros, caso pretenda 
proceder à substituição da pessoa designada nos termos da alínea anterior. 
v) Entregar ao ACIDI cópia do contrato de trabalho celebrado com o/a 
Mediadora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebração 
do mesmo. 
x) A entidade gestora fica obrigada a conservar o processo do Projecto pelo 
menos até ao final do ano 2016. 
y) Apresentar um reporte financeiro das despesas realizadas e abrangidas 
pelo co-financiamento, mensalmente, até ao último dia do mês seguinte a que 
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respeitam as respectivas despesas, através de uma plataforma informática 
disponibilizada para o efeito pelo ACIDI, as quais serão posteriormente 
validadas  por este ao nível da elegibilidade, legalidade, razoabilidade e 
classificação adequada nas rubricas aí previstas. 
z) Garantir o cumprimento dos objectivos previstos na candidatura do 
Município. 

 
 
17. Desenvolvimento, Acompanhamento e monitorização do projecto 
 

17.1. A entidade interlocutora fica obrigada à apresentação de informações sobre a 
acção financiada sempre que solicitado pelo ACIDI, IP. Estas informações poderão ser 
recolhidas localmente, através de reuniões marcadas para o efeito, e/ou através de uma 
plataforma, em suporte digital, na qual deverão ser preenchidas periodicamente 
informações sobre o desenvolvimento das acções. 
17.2. A entidade interlocutora fica obrigada a dispensar o/a mediador/a municipal para 
efeitos de formação, durante o período em que estas durarem. 
17.3. A entidade interlocutora deve assegurar as condições necessárias em termos 
logísticos para que se possam realizar algumas acções de formação em contexto de 
trabalho. 

 
 
18. Avaliação externa 
 
As entidades interlocutora e gestora ficam obrigadas a fornecer informação que possa vir a ser 
solicitada por uma entidade terceira, mandatada pelo ACIDI, IP, para efeitos de avaliação 
externa do Projecto-piloto conjunto coordenado por este Alto Comissariado. 
 
 
19. Regras de Informação e Publicidade 
 

a) O apoio financeiro a conceder pelo Primeiro Outorgante ao Segundo Outorgante, 
para as actividades desenvolvidas ao abrigo do presente Protocolo, é candidato a co-
financiamento pelo Fundo Social Europeu (FSE), no âmbito do Programa do 
Operacional Potencial Humano (POPH) do quadro de referência estratégico nacional 
(QREN), excepto as verbas previstas no número 2 e no número 5 da Cláusula Sexta do 
presente Protocolo. 
b) Caso venha a ser aprovada a candidatura prevista no número anterior da presente 
Cláusula, todos os Outorgantes garantem que os destinatários da parceria objecto do 
presente Protocolo e o público em geral são informados de que o Fundo Social Europeu 
intervém no seu financiamento, de acordo com as normas e procedimentos deste fundo. 
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Para informações adicionais ou esclarecimento de dúvidas consulte o site 
www.ciga-nos.pt ou contacte o Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas 
através do endereço electrónico gaci@acidi.gov.pt ou, das 10h30 às 12h30, através 
do telefone 218 106 100. 
 


