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Por solicitação da União Europeia aos Estados –Membros, foi definida  a 

“Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas”,  criada pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 25/2013, de 17 de Abril, em que é  arremetido  ao 

sector da Saúde, sob a alçada da Direção Geral da Saúde (DGS) , a execução de um 

conjunto de medidas respeitantes às prioridades estabelecidas no diploma. 

Cabendo à  DGS a responsabilidade pela condução da Estratégia Nacional do 

sector da Saúde, esta solicitou a nomeação de  interlocutores em todas as 

Administrações Regionais de Saúde (ARS), no sentido de existir uma efetiva articulação 

com o representante da Saúde no grupo Consultivo para a Integração das Comunidades 

Ciganas. Solicitou de igual modo a designação de pontos focais, que a nível das 

Unidades de Saúde Pública (USP)  e das Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) , 

assegurassem a colaboração neste domínio. 

Preconiza que a maior parte das ações envolvam o contacto direto com as 

comunidades ciganas. No que concerne à população de etnia cigana residente no 

Concelho de Castelo Branco, compete à Unidade de Cuidados na Comunidade de 

Castelo Branco (UCCCB), a sua execução, porque, conforme se pode ler  no Diário da 

República, 2.ª série — N.º 74 — 16 de Abril de 2009/ Despacho n.º 10143/2009 

(Regulamento da Organização e do Funcionamento da Unidade de Cuidados na 

Comunidade)/ Artigo 3.º/ Número 2 « A UCC presta cuidados de saúde e apoio 

psicológico e social, de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, 

famílias e grupos mais vulneráveis (…)».  

 
 Nesse sentido, colaboradores da Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo 

Branco, procederam à execução de um conjunto de medidas respeitantes às 

estabelecidas no diploma para o sector da Saúde, nomeadamente no que concerne à 

“Prioridade 37” (Promover ações de formação/informação sobre educação para a saúde), 
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e à “Prioridade 40” (Criar e /ou aprofundar as relações de proximidade entre os serviços 

de saúde e as comunidades ciganas, estabelecendo pontes e dinamizando parcerias).  

 
 As ações de educação para a saúde, abordando as temáticas da “Saúde 

Reprodutiva e Saúde Infantil e Juvenil”,  foram efetuadas dia 16 de fevereiro de 2016 em 

Monforte da Beira (período da manhã) no salão da Junta de Freguesia, e em Castelo 

Branco na  Biblioteca Municipal de Castelo Branco  (período da tarde).  

 

 Dando cumprimento aos objetivos definidos na “Estratégia Nacional para a 

Integração das Comunidades Ciganas”, que implicam uma abordagem transversal  em 

quatro eixos (educação, habitação, emprego e saúde), e, tendo em mira questões de 

cidadania, justiça e segurança, igualdade de género, combate à descriminação e 

segurança social, a Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo Branco, 

estabeleceu parcerias com EAPN Portugal/ Rede Europeia Anti – Pobreza e o Centro 

Distrital de Castelo Branco / Instituto da Segurança Social, I.P., estando já agendadas 

novas intervenções conjuntas, nomeadamente no dia 8 de março de 2016 e dia 8 de Abril 

de 2016 “Dia Internacional dos Ciganos”. 


