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Resumo

A  presente  dissertação  de  mestrado  tem  com  objetivo  compreender  qual  a

Intervenção Social do município do Concelho de Vila Real de Santo António, junto da

população de etnia cigana, no Bairro Social 48 Fogos, do mesmo concelho. 

Para a realização do estudo, foram abordados vários temas referentes à temática

da dissertação,  como por  exemplo  a  intervenção  social,  os  bairros  sociais  e  a  etnia

cigana. 

Para compreender a realidade deste bairro social, recorreu-se a entrevistas e a

questionários que permitiram obter a informação necessária sobre a população cigana e

a respetiva intervenção por parte da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. 

Deste modo, é possível verificar  que a Intervenção Social  do município para

com esta  população incide  sobretudo na  atribuição  de  habitações  sociais.  Com esta

investigação concluí-se que relação da comunidade cigana com o município é regular e

cordial. Apesar dos seus estigmas associados e da exclusão social da qual os Bairros

sociais são alvos. Os residentes do Bairro, referem que se sentem felizes no mesmo.  

Palavras-chave: Intervenção Social; Bairros Sociais; Etnia Cigana  

Abstract 

This present master's thesis aims to understand the Social  Intervention of the

municipality of Vila Real de Santo António, with the gypsy population, in the Social

Neighborhood 48 Fogos, in the same county.

In  order  to  carry  out  the  study,  several  topics  related  to  the  theme  of  the

dissertation were addressed, such as social intervention, social neighborhoods and the

gypsy ethnicity.

In order to understand the reality of this social neighbourhood, interviews and

questionnaires  were  used  to  obtain  the  necessary  information  about  the  gypsy

population  and the  respective  intervention  by  the  Vila  Real  de  Santo  António  City

Council.

In  this  way,  it  is  possible  to  verify  that  the  Social  Intervention  of  the

municipality towards this population focuses mainly on the allocation of social housing.



With  this  investigation,  it  is  concluded  that  the  relationship  between  the  gypsy

community and the municipality is regular and cordial. Despite its associated stigmas

and  the  social  exclusion  that  Housing  Neighborhoods  are  targets.  Neighborhood

residents report that they feel happy in it.

Key – Words: Social Intervention; Social Neighborhoods; gypsy population
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Introdução

O presente estudo de investigação, insere-se no programa curricular do mestrado em

Serviço Social  Riscos  Sociais  e  Desenvolvimento  Local,  do Instituto  Politécnico  de

Beja, o qual apresenta a duração de dois anos letivos tendo iniciado no ano de 2020 e, o

seu término previsto para o ano de 2022. O segundo ano de mestrado tem por objectivo

a realização da dissertação, estudo que irá ser apresentado de seguida. 

Intitulado por Intervenção Social com a população de Etnia Cigana no Bairro

Social 48 Fogos – O Papel do Município de Vila Real de Santo António, a seguinte

dissertação de mestrado visa compreender melhor a dinâmica de um dos bairros sociais

do  concelho  de  Vila  Real  de  Santo  António.  Nesta  lógica,  é  apresentado  pelo

investigador  não só a  caracterização do bairro,  como também o tipo de intervenção

social prestado pela Câmara do município. 

Dado que a comunidade cigana tem grande representatividade neste bairro e nos

restantes bairros sociais do concelho, é dado um maior enfoque pelo investigador a esta

comunidade, retratando deste modo os hábitos e costumes desta etnia, juntamente com a

descrição da sua relação com o bairro em questão e com a própria Câmara Municipal,

uma vez que esta  é  a  entidade  que detém a  gestão  das  habitações  sociais,  onde os

mesmos residem.   

Neste  sentido,  o  projeto  de  investigação,  está  subdividido  em  dois  pontos

fundamentais.  O quadro conceptual,  onde são apresentados os conceitos chave deste

projeto, que são eles: Intervenção Social; Intervenção Social da Câmara Municipal de

Vila Real de Santo António; Bairros Sociais;  Habitação Social  no Concelho de Vila

Real de Santo António; Etnia Cigana; Etnia Cigana e o mercado de trabalho; Politicas

Sociais;  Políticas  Sociais  dirigidas  à  população  cigana  e  Programas  Locais  para  a

Integração das Comunidades Ciganas. 

O segundo  diz  respeito  ao  estudo  empírico,  onde  é  enunciado  o  modelo  de

investigação escolhido para esta  investigação,  juntamente  com a questão de partida,

sendo esta: “Perante as características do Bairro Social 48 Fogos de Vila Real de Santo

António,  que  tipo  de  Intervenção  Social,  é  realizada  pela  Autarquia  destinada  à

população  de  etnia  cigana?  “   Os  objetivos  são  apresentados  de  seguida  e

complementam a ideia fundamentada pela questão de partida e, aprofundam através dos
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objetivos específicos, a informação pretendida, ou seja, esquematiza aprofundadamente

o objeto de estudo, sendo assim neste contexto, é importante entender aspetos como:

 Caracterização do bairro social 48 fogos de Vila Real de Santo António;

 Compreender o tipo de Intervenção Social assegurada pela Autarquia no

Bairro Social em questão e à comunidade cigana;

 Entender e caracterizar a população cigana residente no Bairro 48 Fogos

de Vila Real de Santo António. 

 Caracterizar  as  políticas  sociais  de  iniciativa  local,  nomeadamente  da

eventual existência de medidas destinadas à etnia cigana.  

 Avaliar a qualidade de vida da comunidade cigana do Bairro Social 48

Fogos de Vila Real de Santo António. 

 Caracterizar os diferentes perfis socioeconómicos das famílias ciganas do

Bairro Social 48 fogos de Vila Real de Santo António.  

Neste  âmbito  é  apresentada  a  população que se vai  observar  e  como irá  ser

realizado o estudo, que no presente caso caracteriza-se pelas famílias de etnia cigana e,

pelos  responsáveis  pela  Ação  Social  da  Câmara  Municipal  de  Vila  Real  de  Santo

António.  Para  a  obtenção  de  informação,  recorreu-se  às  técnicas  e  Instrumentos  de

Recolha  de  Dados,  que  no  presente  caso  é  composto  por  entrevistas  aos  técnicos

municipais e questionários às famílias residentes no bairro. Para tratamento dos dados

recolhidos, recorre-se ao modelo de análise e ao software SPSS, que farão uma análise

detalhada do conteúdo recolhido. 

É também apresentado o cronograma, o espaço temporal onde se deverá inserir o

estudo feito e, a explicitação dos procedimentos tidos pelo investigador para a obtenção

da informação pretendida

Por fim, são analisados os dados obtidos e as conclusões do estudo, no qual é

respondida a questão de partida e os seus objetivos de investigação. 

Sob forma de conclusão, irão ser apresentadas, as mais-valias desprendidas pelo 

seguinte projeto, bem como as adversidades tidas à sua realização.
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I. Apresentação da ideia central 

Este  estudo  pretende  caraterizar  vários  aspetos  ligados  ao  trabalho  de  um

Assistente Social, como por exemplo os bairros sociais, mais concretamente o bairro

social 48 fogos, as etnias e a intervenção social local. 

O bairro referido é um bairro, do Concelho de Vila Real de Santo António e,

abarca nele muitas problemáticas inerentes ao trabalho de um técnico de serviço social,

como por exemplo a toxicodependência, a exclusão social das minorias e das pessoas

em vulnerabilidade social e até tráfico de estupefacientes.

Face ao tema, Intervenção Social com a população de Etnia Cigana no Bairro

Social  48  Fogos  –  O  Papel  do  Município  de  Vila  Real  de  Santo  António,  esta

investigação foi realizada, pela aluna Telma Rosa, residente no Concelho em questão, a

qual frequentou o Mestrado em Serviço Social Riscos Sociais e Desenvolvimento Local,

no ano lectivo de 2021/2022. 

Para a sua realização a aluna contou com o apoio e a colaboração do município e

dos residentes de Etnia cigana do concelho em questão e pretende perceber como se

caracteriza bairro, os residentes do bairro, e também particularmente, os residentes de

etnia cigana e a intervenção social do município.  

II. Justificação da investigação

A escolha da presente investigação prende-se por uma lado, pela curiosidade da

investigadora acerca dos bairros sociais de Vila Real de Santo António e, também sobre

a própria intervenção social do município, uma vez que o bairro encontra-se de certa

forma  marginalizado,  não  se  conseguindo  compreender  qual  o  papel  da  Câmara

Municipal na vida dos residentes deste tipo de bairros. 

 O Bairro social em questão está inserido, num conjunto de vários bairros sociais

do Concelho de Vila Real  de Santo António e,  é detentor de grandes problemáticas

sociais, o grande foco da Intervenção Social, particularmente dos Assistentes Sociais. 

Em acréscimo a esta vontade por parte da investigadora, a mesma deparou-se

com a inexistência  de estudos científicos  neste concelho e nesta área em específico.

Pensa-se que a  realização do mesmo,  contribuirá  para uma melhor  compreensão do

funcionamento e da dinâmica do bairro e dos aspetos negativos e positivos do mesmo,

de acordo com a perceção dos residentes destas habitações sociais. 
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A  comunidade  cigana  é  dona  de  inúmeras  características  que  a  diferem  da

restante  população.  Aspetos  como  os  casamentos  e  funerais,  a  habitação  e  a

diferenciação  entre  a  mulher  e  o  homem,  são  características  que  os  levam  a  ser

rejeitados e excluídos pela sociedade. Deste modo e tendo em conta que a comunidade

cigana tem grande representatividade, não só neste bairro, como também nos restantes

bairros sociais do município, considerou-se importante realizar um estudo de caso a esta

população, de forma a compreender qual a sua perceção relativamente ao bairro, à vida

no bairro e à própria intervenção social da Câmara. 
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III. Quadro conceptual 

O quadro  conceptual  ou  enquadramento  teórico,  consiste  na  sistematização  dos

conceitos chaves de uma investigação. Este é o ponto inicial de qualquer trabalho de

investigação e  permite  orientar  o  investigador  para as  pesquisas  a  realizar  e  para a

metodologia a utilizar. 

Deste modo, a presente investigação, tem como conceitos chave: Intervenção Social;

Intervenção  Social  da  Câmara  Municipal  de  Vila  Real  de  Santo  António;  Bairros

Sociais;  Habitação Social no Concelho de Vila Real de Santo António; Etnia Cigana;

Etnia Cigana e o mercado de trabalho; Politicas Sociais; Políticas Sociais dirigidas à

população cigana e Programas Locais para a Integração das Comunidades Ciganas.   

1. Intervenção Social

Em ciências  sociais,  a  intervenção  social  refere-se  à  própria  intervenção  do

trabalhador  social.  Por  intervenção  entende-se  como  a  vontade  de  agir  ou  intervir

voluntariamente numa dada situação, deste modo o trabalhador social de uma forma

consciente e voluntária, age com o propósito de mudar a a situação de vulnerabilidade

social na qual os seus utentes se encontram (Robertis, 2007). 

Segundo  Hermano  Carmo  (2001),  a  Intervenção  Social  diz  respeito  a  um

processo  social  na  qual  um  grupo/organização/comunidade  ou  mesmo  um  sujeito

singular, age com o intuito de suprir as necessidades de outrem, de modo a obter uma

mudança  na  situação  atual.  Do interventor  social  /  trabalhador  social  requer-se  três

aspetos  fundamentais,  o  primeiro  que  este  conheça  a  população  alvo  com que  vai

trabalhar e, que o mesmo tenha mente aberta de forma a compreender todos os aspetos

que levam os beneficiários da intervenção social a tomar certas posturas. Em segundo

lugar, é importante que o trabalhador social tenha um auto conhecimento de si e dos seu

atos, para que assim seja possível controlar as suas ações e emoções, uma vez que os

valores e atitudes condicionam o modo de ver o mundo e consequentemente as próprias

condutas profissionais. Por fim, em terceiro lugar é importante que o trabalhador em

questão conheça o ambiente na qual vai intervir, ou seja que este tenha o conhecimento

das políticas sociais existentes e os meios que tem ao seu dispor.
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A intervenção social requer do trabalhador social uma ação livre, consciente e

voluntária,  para  a  resolução  das  situações  em  questão.  Esta  intervenção  pode  ser

subdividida em vários tipos, que permitem esclarecer quais os elementos a partir das

quais são feitas as escolhas do trabalhador social. Estas escolhas como anteriormente já

foi referido, podem ser influenciadas, por tensões externas como, exigências da entidade

empregadora  e  as  opiniões/  decisões  de  colegas  de  equipa.  Além  de  todas  estas

influências, as ações do trabalhador social, devem sempre ter em atenção o diagnóstico

social previamente definido. Cristina de Robertis, afirma ainda a existência de outras

variáveis  que  influem a escolha das  intervenções  a  serem tomadas  pelo  trabalhador

social, como por exemplo:

 “a origem do encontro entre trabalhador social e o utente, consoante se

trate de um pedido da pessoa, de uma oferta de serviço do trabalhador

social,  de  uma  descrição  ou  do  exercício  de  um  mandato  legal  ou

institucional;

 O nível de realidade social, sobre o qual se vai intervir ou a definição de

quem é o beneficiário (indivíduo, família, grupo), sabendo-se que esta

variável é frequentemente dependente do organismo empregador e das

possibilidades de ação oferecidas aos trabalhadores sociais no quadro da

razão social do serviço;

 A duração no tempo da intervenção,  duração prevista  e  estabelecida

antecipadamente ou duração não determinada previamente.” (Robertis,

2007, p. 138)

Em qualquer intervenção é importante analisar não só o que é feito, mas também

a forma/ o como é feita dada ação, uma vez que é no “como fazer” que estão impressos

os valores e princípios éticos do trabalhador social, bem como a qualidade da relação

existente entre o mesmo e o beneficiário da dita intervenção. Sendo assim, o “como

fazer”,  é  “(…) a  maneira  como cada  um “habita”  o  seu  papel,  como o adapta  e  o

transforma e não pode ser definido antecipadamente, medido ou codificado.” Por outras

palavras, é “a escolha ética do trabalhador social”, o seu posicionamento profissional.

“Por posicionamento profissional entendemos a maneira como o trabalhador social se

situa em tensão no interior dos pólos constitutivos da sua intervenção:
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 O  utente  nas  suas  diferentes  dimensões  (pessoa,  grupo,  coletivo  e

comunidade);

 O  quadro  legislativo  das  politicas  de  ação  social  e  as  convenções

internacionais de proteção dos direitos do homem;

 A  instituição  empregadora,  nas  suas  missões  e  o  seu  modo  de

funcionamento;

 A deontologia profissional e os valores humanistas. ” (Robertis, 2007, p.

139)

Existem  dois  tipos  de  intervenção  social,  a  direta  e  a  indireta.  Estas  são

classificadas tendo em conta os objetivos predefinidos anteriormente, permitindo uma

escolha de intervenções mais justa e ampla. Apesar de serem muito difíceis de separar,

podemos concluir que a as intervenções diretas “ (Robertis, 2007, p. 141) são as que têm

lugar numa relação de frente a frente entre o trabalhador social e o utente”, são os dois

atores no processo de intervenção, ou seja encontram-se os dois implicados em toda a

intervenção,  introduzindo-se  mudanças  mutuamente.  Devido  ao  seu  estatuto  e

responsabilidade,  é  o  trabalhador  social  que  está  encarregado  de  apoiar

profissionalmente  a  pessoa  com  a  qual  está  a  trabalhar,  o  que  acarreta  para  este

expectativas  e  necessidade  de  controlo.  Dento  das  intervenções  diretas  é  possível

verificar a existência de seis grandes tipos, a:

1. Acolher – Apoiar – Acompanhar: estas facilitam a abordagem do utente à

instituição  (acolhimento),  permitem-lhes  compreender  melhor  a  sua

situação, restaurar ou solidificar a confiança em si próprios (suporte) e

com os outros (conhecimento de si). Todo este processo é designado por

acompanhamento.

2. Informar – Orientar – Educar: nestas intervenções o trabalhador social

examina todos os  seus  recursos e  conhecimentos  nos vários  domínios

(legislação,  direitos  humanos,  recursos  e  organismos),  bem  como  a

formação  na  saúde,  cuidados  de  primeira  infância,  alimentação  e,  até

organização doméstica. 

3. Persuadir  -   Influenciar:  tal  como nas  relações  pessoais,  em trabalho

social,  são  várias  as  intervenções  sociais  que  consciente  ou

inconscientemente exercem uma influência sobre o utente, com o intuito
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deste modificar o seu modo de vida, afim de solucionar o problema em

questão. 

4. Controlar  –  Exercer  autoridade:  neste  grupo  encontram-se  as

intervenções que impõem aos utentes obrigações e limites, exercendo um

controlo/ acompanhamento e vigilância por parte do trabalhador social. 

5. Relacionar  –  Criar  novas  oportunidades:  neste  tipo  de  intervenção,  o

trabalhador  social,  tem  como  função  facilitar,  estimular  e  motivar  o

utente a abrir a mente aos novos horizontes existentes, permitindo-lhes o

acesso  a  novas  experiências  e  relações  (Ex:  mercado  de  trabalho  e

família). 

6. Estruturar  uma  relação  de  trabalho:  neste  campo  é  estimulada  uma

relação de trabalho com o utente, na qual pretende-se munir os mesmos

com os meios necessários para que seja realizada a mudança a que se

propõem (Robertis, 2007). 

Já as intervenções indiretas “são as que têm lugar na ausência do utente, sendo o

trabalhado social o único ator e a pessoa é simplesmente uma beneficiária”, ou seja o

trabalhador social “age para o utente mas não com ele” (Robertis, 2007, p. 181). As

intervenções indiretas dão resposta a uma data de intervenções diretas, através de por

exemplo contactos, relatórios e inquéritos. Estas intervenções indiretas dizem respeito à

criação de associações, equipamentos e animação de grupos). 

Existem várias intervenções indiretas e, apesar de pouco valorizadas, estas são

muito importantes, principalmente na definição da posição do trabalhador social. Estas

intervenções são por sua vez, consideradas “chatas”, devido ao seu caráter burocrático.

É  este  trabalho  burocrático  que  permite  levar  a  cargo  as  intervenções  diretas,  pois

possibilita controlar o processo e dominar o tempo da mesma. 

Existem cinco grandes tipos de intervenções indiretas:

1. A organização e a monitorização social – Estas intervenções “têm

por  objectivo  controlar  o  seu  tempo,  o  espaço  e  os

conhecimentos, a fim de se estar à medida de oferecer à pessoa o

melhor acolhimento possível, a maior disponibilidade e o estudo

dos problemas sociais emergentes identificados pelo trabalhador

social.” (Robertis, 2007, p. 182) 
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2. As  conclusões  de  projetos  de  trabalho  social  com  grupos  –

Segundo  Cristina  de  Robertis  (2007),  estas  intervenções

desenvolvem-se  na  França  e,  são  realizadas  em  parceiras

compostas por vários trabalhadores sociais de vários organismos,

mas do mesmo setor. Este tipo de intervenções indiretas  reúne

todas  as  ações  anteriormente  definidas  de  um  projeto  de

intervenção e são subdivididas em:

a) “ As fases preliminares da implementação de um grupo;

b) A organização de atividades de grupo pontuais;

c) A  escolha  de  atividades  de  suporte  ao  programa.”

(Robertis, 2007, p. 187)

3. A intervenção  na envolvente  da  pessoa  –  “As intervenções  na

envolvente  têm  por  objetivo  modificar  a  situação  exterior  do

utente,  alargar  a  sua  inserção  social  e  mudar  a  atitude

relativamente a ele das pessoas significativas ou das instituições

que o rodeiam.” (Robertis, 2007, p. 197) 

4. A  colaboração  entre  trabalhadores  sociais  –  este  tipo  de

intervenção engloba não só trabalhadores sociais, como também

outros técnicos da área social e visam a troca de informações e

colaborações afim de juntos realizarem um plano de ação para o

estudo e  análise  do  problema em causa  e  consequentemente  a

elaboração do projeto (Idem, 2007).

5. As  intervenções  ao  nível  dos  organismos  sociais  -  Nestas

intervenções  o  trabalhador  social  dirige-se  a  uma  organização

social  afim  de  obter  uma  prestação  de  serviços,  ou

reconhecimento dos direitos para o utente com quem se encontra

a trabalhar, ou seja aqui o trabalhador social assume um papel de

mediador entre a pessoa necessitada de serviços e a organização

que dispões dos mesmos(Ibidem, 2007). 
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1.1. Intervenção Social dos Municípios e papel do Assistente Social

Com o 25 de Abril de 1974 e, com a consequente descentralização dos poderes

e,  tomada  de  conhecimento  das  desigualdades  sociais  a  nível  nacional,  tornou-se

necessário repensar no papel das autarquias no que toca à esfera social (por exemplo na

resposta às necessidades básicas e ao alojamento local) (Andrade, 1993).

Neste sentido, nas autarquias foram criadas divisões, cujo propósito fosse dar

resposta às necessidades da população socialmente e economicamente desfavorecidas,

cujo problema primordial era a habitação.  

Integradas nos Gabinetes de Ação Social, as Divisões Municipais de Habitação,

respondem assim às necessidades dos munícipes, no âmbito da habitação e, têm como

principal  enfoque  a  promoção  da  mudança  social  e  da  capacitação  individual  dos

residentes de habitação social (Andrade, 1993). 

Deste  modo,  a  intervenção social  junto da população residente  em habitação

social recai sobretudo na análise de situações de exclusão social, delimitando o projeto

de vida de cada munícipe, tendo sempre assente os “princípios basilares dos direitos

humanos,  da  participação  social,  da  responsabilização  coletiva,  que  passa  pela

realização  de  um  diagnóstico  sobre  as  necessidades/problemas  da  população,  bem

como,  pela  identificação  das  respostas  e  potencialidades  existentes,  individuais  ou

coletivas.” (Esposende, S/d)

É neste sentido e tendo em conta a necessidade de resposta dos municípios aos

problemas de cariz social, que surge um crescente aumento dos assistentes sociais nos

municípios, nomeadamente no que toca ao alojamento, sendo estes os mediadores entre

a população carenciada do município e, o próprio município, transmitindo aos órgãos

municipais  as  necessidades  dos  munícipes  residentes  nos  bairros  sociais/  habitações

sociais. Ao Assistente Social cabe então realizar atendimentos à população; executar as

medidas  de  política  social  existentes;  promover  projetos  que  tendam  à  inserção

socioprofissional  da população;  organizar  processos de candidatura  a  apoios sociais;

mediar  as  relações  do  município  com  as  Instituições  Particulares  de  Solidariedade

Social locais; promoção da habitação social; detetar as necessidades da população e,

criar serviços de resposta a esses mesmos problemas. 
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1.2. Intervenção social do Município de Vila Real de Santo António

Já definido o conceito de Intervenção Social  neste capítulo irá ser definida a

Intervenção  Social  prestada  pela  Câmara  Municipal  à  comunidade  vila-realense,

focando-se essencialmente na questão da habitação, uma vez que o presente estudo visa

conhecer a comunidade cigana do bairro social 48 fogos, do concelho em questão. 

 À  semelhança  das  restantes  autarquias,  a  intervenção  social  da  Câmara

Municipal de Vila Real de Santo António é ampla e pluridisciplinar, ou seja, abrange

vários domínios como a Educação, o Emprego, o Desporto, a Juventude, a Saúde, a

Segurança e a Proteção Civil e, dirige-se a toda a população vila-realense. Os serviços

prestados pela mesma, podem ser organizados por iniciativa própria, promovidos pela

administração central ou mesmo até por entidades externas à Câmara Municipal. Para o

melhor funcionamento da intervenção social,  foi criado pelo município,  a divisão de

Ação  Social,  que  tem  objectivo  promover  o  bem  estar  de  toda  a  população,  em

particular das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esta organiza-se em cinco

núcleos,  o  Núcleo  de  Ação  Social,  o  Núcleo  de  Programas  Sociais,  o  Núcleo  de

Habitação Social, o Núcleo de Gestão de Espaços Sociais e o Núcleo de Interligação a

Entidades Sociais (António C. M., Diagnóstico Social de Vila Real de Santo António

2017, 2018). 

 Para que esta intervenção se tenha tornado eficaz e para chegar a todo o público

alvo, foi necessário criar parcerias, não só com órgãos da administração central, como a

Segurança Social, mas também com agentes locais, uma vez que estes tendo uma maior

proximidade da população têm uma maior perceção das reais necessidades dos mesmos.

Nestas parcerias podemos encontrar grupos de trabalho, como o Conselho Municipal de

Educação, o Núcleo Local de Inserção, a CPCJ, entre outras (Idem, 2018). 

Assim, é possível afirmar que a política de ação social da município de VRSA é

baseada “na intervenção prioritária  dirigida a públicos específicos,  mais vulneráveis,

com o objetivo de os apoiar a ultrapassarem obstáculos e a beneficiarem dos bens e

serviços que satisfaçam as suas necessidades” (António C. M., Diagnóstico Social de

Vila Real de Santo António 2017, 2018, p. 100), juntamente com a criação de redes com
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parceiros  locais  e  da  administração  central,  a  autarquia  intervém  nos  seguintes

domínios:  

 “Habitação

 Família

 Saúde

  Educação

  Deficiência

  Crianças e Jovens

  Idosos” (António  C.  M.,  Diagnóstico  Social  de  Vila  Real  de  Santo

António 2017, 2018, p. 100)

Como referido anteriormente e, devido à importância das parceiras, em 1999, na

sequência da Resolução do Conselho de Ministros nº 197/97, de 18 de novembro, foi

criada a Rede Social do Concelho de Vila Real de Santo António. Devido à parceria

entre  entidades  e,  ao  consequente  conhecimento  aprofundado  dos  problemas  do

concelho, a Rede Social, aspira transformar atitudes, ativar meios e respostas sociais.

Os princípios subjacentes à execução do trabalho da Rede Social são:  

 “Subsidiariedade –  o  princípio  da  subsidiariedade  permite  à  União

Europeia  (UE)  e  aos  seus  estados  membros,  delimitar  as  suas

competências e tem por objetivos: Aproximar a UE de todos os cidadãos;

Proteger a capacidade da EU e dos seus estados membros no que toca à

tomada de decisão e ação;  Garantir a autonomia das autoridades locais,

face ao poder central. (Delors, S/d)

  Integração –  consiste  na  incorporação  de  um  indivíduo  num  dado

espaço social ou num subsistema social (Pires, S/d). 

  Articulação 

  Participação – de acordo com Souza, citada por Costa & Costa (S/d) a

participação  incorpora  um  dos  cinco  princípios  da  democracia,  que

permite modificar e realizar os restantes quatro princípios – igualdade,

liberdade,  diversidade  e  solidariedade.  Este  é  um  direito  de  todo  o

cidadão, independentemente do seu estatuto, género, cor ou idade. 
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  Inovação - O conceito de inovação, encontra-se diretamente ligado ao

conceito  de  criatividade,  pois  consiste  em  algo  nuca  antes  realizado,

portanto algo novo a ser criado/ formulado (Lagarto, S/d). 

 Igualdade  de  Género -  A  Igualdade  de  Género  impõe  que,  numa

sociedade, homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades no que

concerne  aos  seus  rendimentos  e  oportunidades (creativity,  S/d).”

(António C. M., Diagnóstico Social de Vila Real de Santo António 2017,

2018, p. 102)

O Concelho Local de Ação Social do concelho de VRSA, é integrado pelas seguintes

entidades:  

 “ACES Sotavento

 ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve –

Delegação de Vila Real de Santo António  

 APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

 ARPI – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos Vila Real de

Santo António

 Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo

António

 Associação A Manta

 Associação Beneficência Mão Amiga

 Associação ODIANA

 Associação Trombeta Eterna

 Banco Voluntariado – Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

 Capitania de Vila Real de Santo António

 CDSS Faro – Centro Distrital Segurança Social Faro

 CPCJ – Comissão Proteção Crianças  e  Jovens de Vila  Real  de Santo

António

 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação Vila Real de Santo António

 DGEST – Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

 DICAD – Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

Dependências
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 Direcção-Geral de Reinserção Social – Faro

 Escola de Hotelaria e Turismo Vila Real de Santo António

 GNR – Guarda Nacional Republicana

 Instituto do Emprego e Formação Profissional - Polo Vila Real de Santo

António

 IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude

 Junta de Freguesia de Monte Gordo

 Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela  

 Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António

 Liga dos Combatentes de VRSA

 MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da Sida

 Município de Vila Real de Santo António

 NLI – Núcleo Local Inserção

 PSP – Policia Segurança Publica

 Santa Casa Misericórdia Vila Real de Santo António

 UGT – União Geral  dos  Trabalhadores  Portugueses” (António C. M.,

Diagnóstico Social de Vila Real de Santo António 2017, 2018, p. 102)

A Câmara Municipal de VRSA, apresenta algumas das iniciativas / projetos locais,

com o apoio das Entidades Locais parceiras, como por exemplo:  

 “Autocarro social, que oferece transporte gratuito à população

 Banco de voluntariado, que faz a mediação entre as entidades que necessidade

de voluntários e os próprios voluntários 

 Apoio alimentar às famílias mais vulneráveis  

 Cartão VRSA Social, dado aos indivíduos com mais de 60 anos, em situações de

vulnerabilidade económica 

 Casa do Avô, o centro de atividades para pessoas idosas 

 Tarifa familiar da água, onde há a redução da tarifa da água para famílias com

um número inferior a 5 elementos

 Apoio ao Arrendamento, para famílias com baixo rendimento

 Atribuição de Habitação social, com preços acessíveis 
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 Apoios às atividades para as crianças e jovens 

 Apoios  na  educação,  como por  exemplo  nos  transportes,  refeições,  livros  de

fichas  e  material  escolar,  construção  do  parque  escolar,  implementação  das

atividades extra curriculares, apoiam a visitas de estudo

 Apoios  à  juventude,  nomeadamente  no  associativismo  juvenil,  emprego  e

mediação

 Participação em projetos de parcerias, no âmbito das competências parentais”.

(António C. M., Diagnóstico Social de Vila Real de Santo António 2017, 2018,

p. 106)

Para melhor atender as necessidades da população vila-realense, o município criou a

Subdivisão de Saúde e Intervenção Social. Esta divisão tem por objectivo assegurar o

desenvolvimento das políticas sociais, e atestar que as mesmas são capazes de suprir as

necessidades da população economicamente desfavorecida e excluída, com o intuito de

lhes devolver uma vida normal e de plenos direitos.  

São, ainda, competências da Subdivisão:

a) “Supervisionar a aplicação das medidas sociais;

b) Assessorar o executivo nas suas tomadas de decisão ao nível da política social;

c)  Promover, elaborar ou participar programas de interesse municipal e projetos de

intervenção  comunitária,  em  parceria  com  entidades  locais  e  ou  da

administração central ou regional, designadamente, nos domínios do combate à

pobreza e exclusão social, e assegurar o relacionamento com entidades, públicas

e privadas, com intervenção de natureza social no Município;

d) Diagnosticar  os  problemas de integração existentes  e  promover  medidas  que

visem incentivar a integração e inclusão social;

e) Diagnosticar os problemas sociais do concelho, planear e executar os programas

e projetos de ação social e avaliar os resultados da intervenção municipal;

f) Executar as medidas de política social, designadamente as de apoio a crianças e

jovens, a pessoas com deficiência, a idosos e dependentes e a outros grupos em

situação de vulnerabilidade;

g) Apoiar as instituições privadas de solidariedade social concelhias;
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h) Concretizar as medidas definidas pela Câmara Municipal no domínio da saúde,

em conjunto com a Divisão de Educação, Juventude e Saúde;

i) Coordenar  o  Conselho  Local  de  Ação  Social  (CLAS)  e  acompanhar  a

atualização,  revisão  e  monitorização  dos  instrumentos  de  planeamento

(Diagnóstico Social,  Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Ação), nos

termos da legislação aplicável;

j) Propor, desenvolver, apoiar e executar planos e programas de intervenção que

visem  estimular  as  capacidades  da  população  sénior  do  concelho  para  o

envelhecimento  ativo,  designadamente,  através  do  incentivo  à  prática  de

atividades lúdicas, culturais e recreativas;

k) Promover uma rede social concelhia que atue de forma operante nas diversas

áreas sociais e educativas existentes no concelho, apostando numa intervenção

integrada,  rentabilização  de  recursos  e  aumento  da  capacidade  de  resposta,

evitando a dispersão de meios e duplicação de intervenções;

l) Coordenar o desenvolvimento da habitação social no concelho, propondo formas

de desenvolvimento da mesma em colaboração com entidades estaduais e não

estaduais;

m)  Assegurar  o  procedimento  de  atribuição  de  habitações  em  regime  de

arrendamento apoiado nos termos do Regulamento Municipal aplicável;

n) Propor e realizar estudos com vista a dotar o município de conhecimentos ao

nível das carências habitacionais;

o) Promover o recenseamento de famílias residentes em habitações precárias;

p) Assegurar a gestão das habitações que integram o parque habitacional social do

Município de Vila Real de Santo António nos termos legais e regulamentares;

q) Zelar pela arrecadação de receitas, determinando as rendas, ou valor de venda, e

promovendo a sua constante atualização;

r) Zelar  pela  manutenção  dos  bairros  propondo  a  realização  das  obras  que  se

mostrem necessárias;

s) Fazer o acompanhamento social dos moradores com vista a minimizar situações

de  conflitos,  detetar  e  despistar  situações  anómalas,  propor  os  apoios  que

entenda necessários;

t) Promover  o  realojamento  das  famílias  carenciadas  do  concelho,  propondo  e

executando as medidas que visem a humanização e o bem -estar social através

da  definição  e  aplicação  de  critérios  gerais  que  atendam designadamente  ao
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rendimento  familiar  e  à  concreta  necessidade  face  à  situação  social  dos

agregados e respeitem o princípio da igualdade de oportunidades;

u) Conduzir os procedimentos que visem o arrendamento ou a venda de habitação,

incluindo,  em  caso  de  arrendamento,  a  fixação,  segundo  os  critérios

estabelecidos, das respetivas rendas;

v) Instruir os processos de apoio técnico e financeiro à reabilitação de habitações

cuja decisão caiba à Autarquia;

w) Promover  a  participação cívica  em ações  de voluntariado social  e as demais

iniciativas de reforço da solidariedade social;

x) Promover ações visando a prevenção da violência de género e o apoio à vítima;

y) Participar na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Real de Santo

António e garantir o apoio logístico, técnico e humano da autarquia à mesma;

z) Participar em núcleos, grupos ou comissões de trabalho nos casos estipulados

por  lei,  e  sempre  que  as  temáticas  sejam  consideradas  de  interesse  para  o

Município ou emanadas de políticas públicas de ação social e habitação;

aa) Propor  e  zelar  pelo  cumprimento  de  protocolos  e  outros  procedimentos  de

controlo interno para a melhoria da eficiência e eficácia dos serviços;

bb) Promover e assegurar o funcionamento regular de uma rede desconcentrada de

atendimento  social,  em articulação  com as  juntas  de  freguesia  e  associações

locais;

cc) Propor e realizar estudos com vista a dotar o município de conhecimentos ao

nível das carências sociais nomeadamente de creches, lares e centros de dia;

dd) Gerir e supervisionar o funcionamento dos equipamentos sociais dependentes da

Câmara Municipal;

ee) Articular com as entidades particulares de solidariedade social a implementação

de políticas sociais de apoio à comunidade, propondo a atribuição de subsídios

ou  de  outros  apoios,  desenvolvendo  protocolos  de  colaboração  e

supervisionando e avaliando as ações;

ff) Zelar  pela  manutenção  dos  equipamentos  sociais  propondo  a  realização  das

obras que se mostrem necessárias;

gg) Propor a construção de novos equipamentos sociais, e supervisionar os mesmos,

ou propor situações alternativas.
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hh) Propor e realizar estudos com vista a dotar o município de conhecimentos ao

nível  da  situação  de  toxicodependência  no  concelho,  em colaboração  com a

Divisão de Educação, Juventude e Saúde;

ii) Articular  com outras  entidades  implementação  de  políticas  de  prevenção  da

toxicodependência,  em colaboração com a Divisão de Educação,  Juventude e

Saúde;

jj) Articular  com  outras  entidades  implementação  de  políticas  de  reintegração

social  e profissional de toxicodependentes,  em colaboração com a Divisão de

Educação, Juventude e Saúde;

kk) Estudar  e  dar  parecer  sobre  pedidos  de  apoio  ao  tratamento  de

toxicodependentes,  e de pedidos de organizações para projetos  de prevenção,

tratamento e reintegração de toxicodependentes, em colaboração com a Divisão

de Educação, Juventude e Saúde” (António C. M., S/d)

2. Bairros Sociais 

Visto que o presente trabalho pretende estudar um dos bairros sociais do município

de Vila Real de Santo António, é importante referir o que é um bairro social e por outro

lado retratar quais os contributos da Câmara Municipal dirigidos à área da habitação,

mais concretamente à habitação social. 

Dado que a habitação é a base da estrutura familiar e do ser humano enquanto ser

social,  é  importante  proporcionar  às  pessoas  socialmente/  economicamente

desfavorecidas um teto onde habitar, pois a partir daí é possível sair da sua condição. 

A habitação  é  um direito  primordial  do  ser  humano,  uma vez  que  permite  aos

indivíduos a inclusão social, em vários domínios como o emprego, a responsabilidade

parental  e,  o  acesso  a  apoios  e  serviços,  que  o  permitem  ser  cidadãos  ativos  na

sociedade. (Pestana & Santos citado por Santos, 2015).

Donos de inúmeras problemáticas (minorias, etnias, desemprego, delinquência entre

outros), os bairros sociais são um grande objeto de intervenção social, por exemplo no

âmbito da recuperação habitacional, escolarização, formação profissional, reabilitação,
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entre outros. Porém, agregam a si representações pejorativas, tanto da população externa

ao Bairro como dos próprios residentes do mesmo. (Santos , 2015)

Estes são deste modo, alvo de exclusão social e estigmatização, o que origina nos

seus residentes comportamentos auto-defensivos, não aceitando a mudança.  

Deste modo, entende-se por bairro social o conjunto de habitações de cariz social,

promovido pelas Câmaras municipais/ juntas de freguesia ou outras entidades, afim de

albergar  indivíduos  em  situação  de  vulnerabilidade.  Os  bairros  sociais  apresentam

vários  fogos de habitação,  que podem ser  arrendados ou de compra.  As rendas  são

avaliadas tendo em conta os rendimentos da família, onde são tidos em conta a situação

face  ao  emprego  ou  a  existência  de  doenças  ou  deficiências (António  C.  M.,

Diagnóstico Social de Vila Real de Santo António 2017, 2018). 

Nos bairros sociais, é colocada a franja populacional excluída socialmente, sendo

constantemente  associado  a  comportamentos  desviantes  e  marginais.  Porém  apesar

destes estereótipos  associados, nem tudo é negativo.  Os bairros sociais,  são também

contemplados  pela  imensa  multiculturalidade  e  pelas  redes  sociais  existentes  nos

mesmos. (Santos, 2015)

Os primeiros bairros sociais em Portugal datam aos anos 20 e, a sua inauguração

deu-se em meados dos anos 30. Devido à movimentação da população do campo para a

cidade, originado pela industrialização, foi necessário dar à população uma qualidade de

vida e, o conforto que a habitação trás ao indivíduo. Esta falta de habitação, leva à

criação de habitações clandestinas e, por fim nos anos 70, surgem vários projectos “no

âmbito do Fundo Fomento à Habitação, como a promoção directa, a comparticipação

das obras, a promoção cooperativa, o programa SAAL(Serviço Ambulatório de Apoio

Local), a auto-construção, os empréstimos às câmaras municipais, a promoção privada,

as casas pré-fabricadas pela Comissão para o Alojamento de Refugiados,  e o PRID,

Programa de Recuperação de Imóveis Degradados” (Simões, S/d, p. 27). 

O programa SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local) surge pós 25 de Abril de

1974 e juntou arquitectos, juristas, geógrafos, moradores de bairros degradados para o
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planeamento e construção de habitações em conjunto. Este foi um projeto com e para a

população e, tinha por objectivo satisfazer as suas necessidades (Simões, S/d). 

O programa SACHE (solidariedade e amizade, cooperativa de habitação económica)

surgiu em 1976 e engloba vários  indivíduos de classe media alta,  que formam uma

cooperativa que fornece habitação a pessoas mais desfavorecidas. Mais tarde, em 1984,

foi criado o Instituto Nacional da Habitação com o intuito de regularizar a habitação,

com  a  parceria  dos  municípios,  cooperativas  de  habitação  e  de  empresas  privadas

Apesar de todos os esforços tidos até à época, em meados dos anos 80, continuavam a

existir nas principais cidades, bairros camarata, clandestinos e até bairros de lata, com

tendência a crescer cada vez mais. (Idem, S/d)

A partir de 1993, surge o PER, Programa Especial de Realojamento, cuja finalidade

era pôr fim às habitações de barracas, situadas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do

Porto até 2000. Este projeto contrariamente ao projeto SAAL (Serviço Ambulatório de

Apoio  Local),  não  incorporou  ativamente  a  população  e  foram  descoradas  as

necessidades da população a quem se dirigia. Existiram outros programas endereçados à

habitação como o Instituto Nacional de Habitação e o Instituto de Gestão e Alienação

do Património Habitacional do Estado, criados nos anos 90, que posteriormente irão dar

origem  ao  Instituto  da  Habitação  e  da  Reabilitação  Urbana,  “  a  entidade  pública

promotora da política  nacional  de habitação,  com a natureza de instituto público de

regime especial  e  gestão  participada  integrado na  administração  indireta  do  Estado,

dotado de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, e prossegue as

atribuições do Governo na área da habitação, sob superintendência e tutela do membro

do Governo responsável por essa área governativa.” (Urbana, 2019)

2.1. Bairros Sociais / Habitação Social no Concelho de Vila Real de Santo
António

A Intervenção da Câmara Municipal, neste âmbito recai sobretudo na atribuição de

habitações sociais, no apoio à reparação de habitações e, no apoio ao arrendamento. 

Devido à  falta  de  habitação  no concelho  e  ao elevado  preço dos  imóveis,  a

habitação social assume um papel preponderante neste mesmo concelho. Em Vila Real

de Santo António, as primeiras habitações sociais surgiram no ano de 1906 e, o primeiro
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bairro social emerge no início dos anos 50, com a designação de Bairro Operário do

Lazareto. (António C. M., Diagnóstico Social  de Vila Real de Santo António 2017,

2018)

Inserida  nas  políticas  sociais  de  âmbito  local  e  central,  a  habitação  social,

destina-se à população em situação de carência económica. Foi criada em pleno Estado

Providência com o intuito de resolver um problema social, acabando ela mesma por se

tornar num problema social (Santos, 2015)l.  

Apesar de não ter sido a Câmara Municipal a idealizar a construção de grande

parte dos bairros sociais do concelho, atualmente esta detém a maior parte dos mesmos.

Até ao ano de 2018, VRSA apresentava 31 bairros sociais e um total de 2 042 fogos de

habitação, contando com os bairros de ordem camarários e os construídos por outras

entidades.  Do total  de fogos mencionados,  393 são propriedade da Câmara e foram

atribuídas às famílias carenciadas do concelho, em regime de renda social (65), renda

apoiada (324) e regime de renda condicionada (4) (Idem, 2018). 

3. Etnia Cigana

Vista como uma população em situação de vulnerabilidade social e económica, a

etnia  cigana,  está  presente  em todo o  mundo e o  Concelho de  Vila  Real  de  Santo

António não é exceção. Dado o elevado número de pessoas de etnia cigana no concelho

e  tendo  em  conta  que  o  intuito  do  projeto  de  investigação  em  curso  pretende

compreender o tipo de intervenção social levada a cabo pela Câmara Municipal de Vila

Real de Santo António dirigida ao Bairro Social 48 Fogos, com enfoque na comunidade

cigana,  uma  vez  que  esta  é  uma  comunidade  com  características  distintas  da

comunidade em geral. Deste modo, importa compreender e conhecer melhor as suas

origens e os seus costumes e, assim desmistificar a ideia tida pela maioria da população

referente à etnia cigana.   

A etnia  fixou-se em Portugal  há acerca  de 500 anos atrás.  Ao longo da sua

história  sempre  foi  vítima  das  mais  variadas  discriminações  e  marginalidades,  que

tiveram  como  consequências  o  afastamento  da  restante  população,  que  causou

desconfiança e exclusão social. Por outro lado, fê-los preservar a sua própria cultura e

identidade (Monteiro et al., 2013). 

21



Atualmente  a  etnia  cigana  em  Portugal,  a  nível  geográfico,  encontra-se

desigualmente distribuído e apresenta problemáticas distintas devido a fatores como a

sedentarização, realojamento e a sua deficiente integração social (Caré, 2010, citando

Mendes, 2010).

Apesar  das  perseguições  e  discriminações  sofridas  pelos  ciganos,  estes  à

semelhanças de outras etnias, conseguiram manter as suas tradições e cultura, como por

exemplo a  história,  os  hábitos,  valores,  língua e  tradições.  Tendo em conta as  suas

diferenças culturais a população cigana, tem os mesmos direitos que todo o ser comum

e merece todo o respeito.  O término da discriminação e do preconceito para com a

população  cigana,  passa  pela  educação  e  pela  capacidade  do  ensino  adaptar-se  às

condições  desta  comunidade,  pela  habitação,  nomeadamente  na  atribuição  de

infraestruturas, onde estes possam habitar, com a devida segurança e, pelo atendimento

de saúde que deve respeitar a sua religião e costumes (Siqueira, 2007) 

De acordo com Siqueira (2007), além de desconhecida a história deste povo,

acredita-se que estes viessem do norte da Índia, para o médio oriente, à cerca de mil

anos,  por  volta  do  Século  X.  A  sua  saída  da  índia  teria  sido  originada  devido  à

perseguição destes e às “medidas repressivas aplicadas aos ciganos, com base em maus

comportamentos  sociais  como o furto e a mendicidade não autorizada “ (Silva M. ,

2003, p. 62). Supõe-se também que o povo cigano tenha iniciado esta caminhada em

busca de terras, nas quais pudessem viver em liberdade, mantendo a sua cultura, os seus

hábitos e costumes. Sendo um povo nómada, que não apresenta ligações específicas a

nenhum lugar, nada os impede de percorrer o mundo em busca de sítios novos para

viver.  Porém  as  opiniões  relativamente  à  sua  origem  são  controversas,  pois  vários

autores acreditam que estes são de origem egípcia, daí serem tratados por “gypsies”(na

Inglaterra) e por “Gitanos” (na Espanha) (Coelho, 2016).  

Segundo Rodrigues, existem três grandes grupos de Ciganos:

 “  O  ROM,  ou  Roma,  que  fala  a  língua  romani;  são

divididos  em  vários  subgrupos  com  denominações

próprias,  como  os  Kalderash,  Lovara,  Curara,  etc.,  são

predominantes nos países balcânicos, mas a partir do Séc.

XIX migraram também para outros países europeus e para

as Américas.

 Os  SINTI,  que  falam  a  língua  sintó  e  são  mais

encontrados na Alemanha, Itália e França, onde também
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são  chamados  Manoush  (vocábulo  de  origem  indiana,

derivado do sânscrito e que significa “homem livre”).

 Os CALON ou KALÉ, que falam a língua calo, grupo que

chegou  à  península  ibérica  e  se  diferenciou  dos  outros

dois,  por  se  ter  aqui  sedentarizado.  Estes  “ciganos

ibéricos” são mais conhecidos por Gitanos e, no decorrer

do tempo,  também se  espalharam por  outros  países  da

Europa e, inclusivamente, migraram ou foram deportados

para a América do Sul.” (Rodrigues, 2006, P.24)  

O povo de etnia  cigano apresenta características  físicas  muito específicas,  as

quais permitem que facilmente sejam identificados, embora não possamos generalizar.

As mulheres ciganas em norma, são morenas, magras e algumas apresentam cabelo

mais escuros e grande, outras são mais claras de cabelo ruivo, já os homens devido às

suas crenças a maioria apresentam-se de bigodes, barbas e patilhas grandes (Nunes,

1996).

A alimentação destes, como a de todos os nós varia, conforme a região do pais

onde  se  encontram,  é  uma  alimentação  muito  variada,  com  alimentos  de

predominância, como a carne (de galinha, porco e cabrito), legumes como o feijão,

pimento,  pepino  e  ervas  aromática.  Estes  gostam  imenso  de  utilizar  em  seus

cozinhados gorduras como o azeite, a banha e o toucinho. Quanto às bebidas, estes

têm uma apreciação especial à cerveja, porém gostam muito de aguardente, café, chá

e vinho (Idem, 1996). 

O povo cigano é muito ligado à família, não apenas à família estrutural do pai,

mãe e filhos, mas a toda a restante família, que engloba  os avós primos, irmãos,

sobrinhos, entre outros. Normalmente os papéis sociais são definidos pelo sexo e

idade, como por exemplo, o homem tem a seu cargo a autoridade, poder, decisão,

defesa e subsistência da sua família e, a mulher fica encarregue de cuidar da família

e casamento, assegurar o sustento diário do lar, bem como a transmissão da cultura e

do conhecimento aos seus filhos, de modo a conservar a lei e os costumes ciganos.

Cabe-lhe ainda a esta apoiar o seu marido nas suas atividades e decisões.  (Antunes

& Oliveira, 2001)

O poder da família é definido através da idade, sendo os mais velhos designados

por “chefes” e, recai  sobre eles a decisões mais importantes da comunidade.  Os

mesmos são chamados de “Batós” e detêm o maior poder dentro da mesma, são a
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este  que os  restantes  devem respeito  e  lealdade.  Os mesmos  têm por  finalidade

defender  e  cuidar  do bem estar  dos  filhos,  aquando casados e  dos  seus  irmãos,

zelando  sempre  pela  sua  integridade  física  e  moral.  O  irmão  mais  velho,  em

seguimento ao pai, é quem detém maior autoridade na família, podendo inclusive

bater nos irmãos mais novos, algo que o progenitor não pode fazer aos seus filhos.

Aquando a morte do pai, é este que toma as decisões familiares (Nunes, 1996). 

Quanto à relação entre cunhados, esta é em norma muito boa, pois consideram-

se  como  irmãos,  tendo  obrigação  de  se  apoiar  mutuamente.  Os  padrinhos  são

tratados  por  compadres  e  apresentam  muito  respeito  entre  si,  afundando-se  em

questões financeiras (Idem, 1996). 

Comparativamente ao homem, a mulher na comunidade cigana sempre teve um

papel menor e de submissão face aos mesmos. Sendo solteira a mulher tem que

obedecer  aos irmãos e  ao pai  e  aquando casada a  mesma deve esta  sujeição ao

marido. Estas são consideradas frágeis e indefesas e necessitam da proteção e apoio

dos homens. 

Desde muito cedo que é incutido às mulher os deveres de cuidar da casa, aos 9

anos as meninas começam a ajudar nas lides de casa e a cuidar dos irmãos mais

novos.  Durante  a  puberdade  esta  é  controlada  pelos  pais  e  pelos  irmãos,

principalmente  pelo  mais  velho,  podendo  ser  agredida  pelo  mesmo em caso  de

desobediência.  Às jovens não lhes é permitido que saiam com jovens da mesma

idade, situação que tem sido bastante contestada. Já após o casamento a esposa, esta

é subordinada aos sogros, tendo o dever de ser atenciosa e de prestar à sogra, todos

os serviços que esta lhe peça.   Já o homem, enquanto genro, deve aos sogros o

respeito porém não têm a obrigação de seguir os conselhos dos mesmos.  (Nunes,

1996)

No  casamento  e,  comparando  o  sexo  masculino,  ao  feminino,  as  mulheres

ciganas  têm maior  tendência  a  casar  com homens  não ciganos,  pois  os  ciganos

consideram que a mulher cigana é o protótipo de mulher ideal, tendo características

e  qualidades  que  a  não  cigana  não  apresenta.  Requer-se  da  mulher  cigana  a

fidelidade ao esposo e não é permitida a esta um novo casamento, mesmo que seja

viúva, como tal as mulheres devem castidade aos homens, estas só devem ter algum

tipo de relação sexual após o casamento. Este dever é mais valorizada que a própria

vida, pois deixam de ser consideradas dignas de pertencer à família cigana e não

podem casar com um cigano. (Idem, 1996).   
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A mulher na maioria das vezes não trabalha e é sustentada pelo marido, porém

existe  exceções,  como  quando  o  mesmo  está  impossibilitado  de  trabalhar,  por

doença ou por se encontrar preso, na qual é na mulher que recai a obrigação e o deve

de sustentar a família. Para este propósito, estas muitas das vezes arranjam trabalhos

a vender roupas, nunca trabalhando por conta de outrem (Ibidem, 1996). 

Se o marido tiver algum tipo de prática vergonhosa para com a mulher e esta

fizer  queixa do mesmo,  este  arrisca-se a ser expulso do clã,  uma vez que a um

homem cigano é “permitido” enganar e trair uma Gadjé (mulher não cigana), mas

nunca uma cigana. 

Quanto aos costumes,  os ciganos são muito participativos  no que concerne a

cerimónias  e  festas.  Exemplo  disso são os  casamentos,  que reúnem centenas  de

pessoas e têm a duração de vários dias.  O casamento, ou a boda é um evento de

grade importância e significado para a comunidade cigana. Estes costumam realizar-

se nos meses mais quentes e reúne a toda a família. Deste modo, as bodas ciganas

são muito  dispendiosas  para  os  pais  ou  padrinhos  que são  quem paga todos os

custos, pois são ricas em comes e bebes (Nunes, 1996). 

O vestido é oferecido pela sogra, juntamente com o pano de ceda a ser usado na

“prova” de virgindade. A prova consiste, num ritual em que através de um pano de

ceda é verificada a virgindade da noiva, estão presentes nesta cerimónia, as mães

dos noivos, parentes próximos e alguma anciã de prestígio para a comunidade. Este

consiste  na  introdução  do  dito  pano  na  vagina  da  mulher  e,  se  o  mesmo  vier

ensanguentado (ou com uma tonalidade amarelada) é sinal que a mulher é virgem e

digna de casar. 

 Os padrinhos têm obrigatoriamente que ser casados e à madrinha cabe a dever

de  oferecer  à  noiva  a  grinalda  de  flores,  os  sapatos,  as  meias  e  duas  faixas

(azul/vermelha e cor de rosa), que simbolizam a riqueza da família e o poder do sob

a filha,  posteriormente  a noite  terá  de oferecer  as mesmas faixas  a  uma parente

solteira (Idem, 1996).

Contrariamente ao povo não cigano, que considera imoral  o casamento entre

primos, nos povos de etnia cigana, este é completamente aceite, desde que a família

assim o aprove. Estes casamentos entre parentes próximos é permitido, devido ao

facto dos mesmos quererem continuar  a  sua linhagem,  para não perderem a sua

essência. 

25



Deverá sempre existir  a união e o respeito entre famílias,  porém em caso de

conflito, a mulher deverá tomar partido do irmão em detrimento do marido, uma vez

que este é sangue do seu sangue. Por sua vez, o marido pode bater na mulher quando

tem razão, porém caso não o tenha, a mesma pode fazer queixa à família, que se

ocupará do caso. 

Já  a  morte  tem  para  eles  um  significado  muito  doloroso,  o  que  os  leva  a

adotarem um luto rigoroso, quando algum familiar falece.  A viúva e as filhas nos

velórios  fazem um grande  pranto  e  choram pelos  entes  queridos.  A  viúva  fica

impossibilitada de participar em festas até à sua morte. O período de nojo (período

de luto cigano), dura em média quinze dias e no mesmo os parentes próximos não

podem assear-se e comer comida quente. A família veste-se toda de preto, o homem

usa chapéu, deixa crescer a barba e a mulher cobre com um lenço todo o cabelo

(Ibidem, 1996). 

Porém existem rituais que distinguem as diferentes culturas ciganas, como por

exemplo,  os  Sintos  têm o  costume  de  queimar  objetos  e  pertences  pessoais  do

defunto, já os Rom realizam grandes banquetes celebrando o aniversário da morte

do indivíduo (Rodrigues, 2006). 

 Os  ciganos  não reconhecem um deus  próprio,  bem como os  sacerdotes  ou

outros diferentes cultos. Estes vivem ligados às suas próprias crenças e mitos, como

por exemplo a sina, da qual as ciganas (normalmente as viúvas) fazem a leitura,

onde é feito o estudo do destino. Este grupo acredita imenso no mau olhado e para

tal têm vários ritos, como andarem com um saquinho com terra da sepultura de ente

queridos, a utilização de símbolos como figas e carrinhos, ou trocar a ordem dos

sapatos, para o mal não entrar por estes. Nos animais os ciganos colocam um osso

ao pescoço dos mesmos afim, de afastar o mau olhado. Esta etnia acredita também

na capacidade telepática e no poder da agua no que toca à limpeza da alma (Idem,

2016). 

3.1. O mercado de trabalho e a Etnia Cigana

Ao longo dos anos, a relação dos ciganos com o mercado de trabalho não tem

sido fácil. Os estereótipos associados a esta comunidade, têm criado uma barreira entre

as  entidades  empregadoras  e  as  pessoas  de  etnia  cigana.  Esta  comunidade  é  muito
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associada ao roubo e à má imagem, o que leva a muitos patrões a descartarem estas

pessoas. 

À semelhança da nossa vizinha Espanha e, retomado aos tempos passados uma

das formas de subsistência preferencial da etnia cigana era a mendicidade, por parte das

mulheres e crianças e, o comércio de animais e fabrico de cestas e selas (Nicolau citado

por  Pereira,  2016).  Apesar  de  menos  visível  atualmente,  a  mendicidade  não

desapareceu, porém deu lugar ao trabalho por contra própria, mais concretamente ao

comércio de vestuário, que permite uma maior liberdade, no que toca aos horários, o

que lhes permite a continua ligação familiar.  

O desemprego e a precariedade dos trabalhos exercidos pelos ciganos, deve-se a

vários  fatores,  que condicionam não só  a  sua  relação com o emprego,  como a  sua

própria integração social. 

De acordo com estudos realizados pelo Banco Mundial em 2016, Celine Ferré,

relata  que  existem  6  grandes  barreiras  para  a  integração  dos  ciganos  da  Bulgária,

Hungria,  Roménia  e  República  Checa  no  mercado  de  trabalho,  divididas  em  duas

categorias,  que dizem respeito à participação e às restrições para a empregabilidade.

Quanto às barreiras estas são: “as habilidades inadequadas; restrições à participação que

incluem a discriminação, o desânimo, a segregação residencial, falta de recursos, e, no

caso das mulheres, a falta de acesso a cuidados infantis e opções de transporte” (Pereira,

2016, p. 67)

Por outras palavras, além da descriminação vivenciada pelos mesmos devido à

sua etnia, a baixa escolaridade e formação profissional são um grande entrave à sua

empregabilidade.  Deste  modo,  e  devido  à  falta  de  creditação  desta  comunidade,  os

rendimentos  auferidos  advém dos trabalhos  por  conta  própria  e  dos  apoios  estatais,

como por exemplo o Rendimento Social de Inserção. 

Torna-se  assim  necessário  mudar  a  sociedade,  mudar  as  mentalidades  das

grandes empresas, que devido ao seu estatuto social, rejeitam não só os ciganos, mas

todos aqueles que de algum modo são excluídos. Num mercado de trabalho cada vez

mais exigente,  é necessário criar mecanismos de formação para estas comunidades e

fomentar nas empresas um espírito de igualdade de oportunidades, de inclusão, para que

assim deixem de existir tantos estereótipos agregados a esta comunidade. 
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4. Políticas Sociais

Incluídas  nas  políticas  públicas,  as  politicas  sociais,  têm  por  intuito  o

melhoramento da qualidade de vida da população, deste modo e tendo em conta que a

população cigana apresenta um historial de discriminação e preconceito, é necessário

compreender qual o papel das politicas sociais não só na população em geral,  mas

mais concretamente nas pessoas de Etnia Cigana, afim de perceber o que está a ser

feito tanto a nível nacional como local para pôr término a esta problemática.   

Vários  autores  tomam  posições  sobre  este  tema,  por  exemplo  para  Santos

(Santos W. , 1989, pp. 33-63) “(...) Política social é toda política que ordene escolhas

trágicas segundo um princípio de justiça consistente e coerente. Sendo assim, a política

social é em realidade uma ordem superior, metapolítica que justifica o ordenamento de

quaisquer outras políticas.” 

Maingón  citado  por  Carvalho  (2007)  por  sua  vez,  afirma  que  é  necessário

reajustar as decisões públicas afim de tornar a redistribuição de recursos mais justa.

O  autor  afirma  que  a  política  social  é  uma  construção  política,  com  base  nos

interesses da sociedade. 

As políticas  sociais  possuem duas partes que se complementam: uma de tipo

valorativo, filosófico, ético e moral que tende a definir os objetivos a alcançar; e

outra de tipo empírico, prático, que mostra de que maneira se podem alcançar os

objetivos estabelecidos. 

Já  para  Ceja,  citado  por  Carvalho  (2007)  a  política  social  diz  respeito  às

estratégias e políticas estatais,  que visam construir uma sociedade justa e equitativa,

tendo em conta os interesses individuais e coletivos da sociedade

Em suma, as políticas  sociais  são políticas  de ordem pública,  que visam dar

resposta aos problemas da sociedade vigente, com o intuito de promover o bem-estar e a

equidade no que toca aos direitos do ser humano.  

Numa retrospectiva, podemos concluir que as politicas sociais sofreram várias

mudanças, dado o avanço e a evolução da sociedade. Estas deram-se, com o intuito de

acompanhar as necessidades da população.  

A agitação social dos anos 80, juntamente com a grande crise financeira vivida

na  década  de  90  na  Europa,  levou  a  um  “enorme  volume  de  desempregados  em

contraponto com a baixa taxa de emprego; a persistência do desemprego estrutural de
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longa  duração;  a  precarização  dos  vínculos  laborais  e  a  dificuldade  de  acesso  ao

emprego por parte de segmentos específicos, como os menos habilitados, os mais velhos

ou as mulheres.” (Moser, 2011, p. 71) 

Toda esta mudança, fez colocar em causa a atuação do estado vigente, o Estado

Providencia Passivo, que se caracterizava por uma proteção social universal, gratuita e

redistributiva,  onde toda a  população era apoiada  de forma equitativa.  Visto que as

políticas sociais defendidas e implementadas, pelo estado vigente, não respondiam às

necessidades e especificidades de cada pessoa, não conseguiam combater necessidades

centradas por exemplo na exclusão social  e na pobreza.  Deste modo,  relançou-se o

debate sobre as “mutações  das políticas  sociais  no sentido de inserção e  do Estado

Social Ativo (Branco, 2009, p. 81)”

O  novo  Estado  Social  Ativo,  tal  como  as  suas  medidas  de  ativação,  têm

objetivos  de  atuação  diferentes  dos  tradicionais,  ligados  ao  Estado  de  Providencia

Passivo.  Hespanha citado por  Moser  (2011,  p.73)  “destaca  os  objetivos  da ativação

entre  os  quais  estão  o  combate  à  dependência  do  Estado,  a  promoção  da

autossuficiência,  a responsabilização dos assistidos pela sua situação e a garantia de

reserva de mão de obra.  A realização desses objetivos,  traduz-se em uma conceção

diferente  das  políticas  sociais,  assentada  mais  nas  obrigações  que  nos  direitos  dos

cidadãos; condiciona o direito à proteção pela atitude (colaboração) do assistido; é mais

normativa  (indica  o  que  deve  ser  feito)  e  instrutiva  (controla  o  que  foi  feito);  e  é

assentada em pactos individualmente contratualizados.”

Uma vez que a nova geração de Políticas Sociais,  passou a atuar  na área da

educação,  da  habitação,  saúde,  cultura  e  dos  rendimentos  dos  mais  desfavorecidos

(culminou na implementação do rendimento mínimo garantido) e, não só na área da

formação  profissional,  esta  reorganização  passou  a  denominar-se  de  Politicas  de

Inserção (Laville citado por Moser, 2011).

Com todas estas alterações, foi necessário criar uma ação social mais virada ao

apoio  das  famílias  “de  modo  a  conferir-lhes  mais  eficácia  na  sua  função  de

acompanhamento  personalizado” (Branco,  2009,  p.  83).  Dando  ao  individuo  a

possibilidade  de  envolvimento  no  seu  próprio  projeto  de  inserção  e  capacitação  na

sociedade, realizando uma “contratualização das relações entre o cidadão - beneficiário

e  a  sociedade”  (Branco,  2009,  p.  83).  O  ponto  essencial destes  contratos  de

responsabilização será o de se atribuir  ao individuo estratégias,  para que este  possa

construir o seu futuro, intervindo e participando na resolução dos seus problemas.

29



Com vista à melhor implementação destas novas medidas, surge o fenómeno da

territorialização.  Este  consiste  na  aproximação  das  políticas  sociais  aos  indivíduos,

através da transferências dos poderes intermunicipais, de caráter global, para a esfera

territorial,  pois acredita-se que cada território tem um melhor conhecimento das suas

necessidades.  São  assim,  segundo  Gonçalves,  entregues  às  administrações  locais

campos fundamentais  como a ação social,  a saúde e a educação,  que em parecerias

“como as Redes Sociais de âmbito municipal” (Gonçalves, 2016, p. n.p), estabelecem

um elo de ligação entre a administração central e local.

4.1. Politicas Sociais dirigidas à população cigana

À semelhança do restante mundo, em Portugal as situações precárias vivenciadas

pela população cigana, não são exceção. Este povo até aos dias de hoje é considerado a

minoria étnica “mais pobre, com piores condições habitacionais, menos escolarizado e o

principal alvo de racismo e de discriminação nas sociedades modernas”( (Magano &

Mendes, 2014, p. 19)) Como tal, e com o intuito de responder às necessidades deste

grupo alvo,   em 1995,  é  criado  em Portugal  o  ACIME (Alto  Comissariado  para  a

Imigração e Minorias Étnicas), que tinha como finalidade “promover a integração dos

imigrantes  e  minorias  étnicas  na sociedade  portuguesa,  assegurar  a  participação  e  a

colaboração  das  associações  representativas  dos  imigrantes,  parceiros  sociais  e

instituições de solidariedade social na definição das políticas de integração social e de

combate à exclusão, assim como acompanhar a aplicação dos instrumentos legais de

prevenção e proibição das discriminações no exercício de direitos por motivos baseados

na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica.” (Decreto-Lei n.º 27/2005, de 4 fevereiro,

Diário da República 1.ª Série – A, n.º 25). Posteriormente em 2007, o ACIME (Alto

Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas), toma uma nova designação e passa

a chamar-se de ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural) e,

por fim, em 2014 passa a designar-se ACM (Alto Comissariado para a Migrações),

designação que perdura até aos dias de hoje. 

O Alto Comissariado para a Migrações, é um instituto público que juntamente

com o  governo  português,  trabalha  na  conceção  de  politicas  sociais  no  âmbito  das

migrações, afim de proporcionar a estes indivíduos uma melhor integração. 

O Alto Comissariado para a Migrações tem então como missão:

 “Promover Portugal enquanto destino de migrações;
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 Acolher,  integrar  os  migrantes,  nomeadamente  através  do

desenvolvimento  de  políticas  transversais,  de  centros  e  gabinetes  de

apoio aos migrantes, proporcionando uma resposta integrada dos serviços

públicos;

 Colaborar, em articulação com outras entidades públicas competentes, na

conceção e desenvolvimento das prioridades da política migratória;

 Combater  todas  as  formas  de  discriminação  em  função  da  cor,

nacionalidade, origem étnica ou religião;

 Desenvolver  programas  de  inclusão  social  dos  descendentes  de

imigrantes;

 Promover, acompanhar e apoiar o regresso de emigrantes portugueses e o

reforço dos seus laços a Portugal.” (Portuguesa, S/d)

O Parlamento  Europeu,  juntamente  com a  Comissão  Europeia  e  o  Conselho

Europeu, formou uma estratégia europeia, com o intuito de definir estratégias nacionais

de integração da população cigana, com o fim de atingir os objetivos da União Europeia

referentes a esta temática. Estes apresentam quatro eixos fundamentais, como o acesso à

educação, ao emprego, aos cuidados de saúde e à habitação (Resolução do Conselho de

Ministros n.º 25/2013, Diário da República 1.ª Série, n.º 75).

O  governo  português,  com  a  finalidade  de  cumprir  os  requisitos  da  União

Europeia, cria  através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2013, de 27 de

março a  Estratégia  Nacional  para a  Integração das Comunidades  Ciganas  que faz a

junção não só da Administração  Pública  e  dos  seus  ministérios,  como também dos

próprios  ciganos  e  das  entidades  que  trabalham  com  estes.  Apesar  de  já  serem

abrangidas por outras medidas públicas, esta estratégia é a primeira a nível nacional que

visa a plena integração desta população, tendo em vista sempre as suas especificidades,

como os diferentes costumes e a cultura (ACIDI & Portugal, 2013). 

Com o surgimento da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades

Ciganas, diligenciou-se as políticas sociais já existentes que têm por objetivo modificar

as  desigualdades  sociais  e,  foi-se  mais  além,  fazendo  um  levantamento  das  reais

necessidades  da  população  cigana,  uma  vez  que  o  Governo  Português  considera

fundamental  a  abordagem de  questões  como a  igualdade  de  género,  a  cidadania,  a

justiça e segurança e, o combate à discriminação e segurança social (Idem, 2013). 
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Para certificar-se que esta é devidamente implementada e de modo a monitorizar

os  resultados  da  mesma,  é  criada  o  Grupo  Consultivo  para  a  Integração  das

Comunidades Ciganas (CONCIG) que em parceria  com o Alto Comissariado para a

Imigração e Diálogo Intercultural, faz conjuntamente a mediação entre os representantes

das Comunidades Ciganas e, as instituições da Sociedade Civil (Ibidem, 2013).

Quanto  às  Políticas  Sociais  existentes  em Portugal,  estas  não  se  destinarem

exclusivamente  à  população  cigana,  estes  são  abrangidos  por  várias  delas,

nomeadamente  o  domínio  da  educação/  formação,  habitação  e  segurança  social

(Magano & Mendes, 2014). 

 A Habitação 

Este eixo, tem por objetivo promover o acesso à habitação social, sem qualquer

tipo de descriminação e, tendo em atenção as especificidades da população cigana e de

cada indivíduo. Aborda-se também a necessidade de acesso a locais de paragem, de

ciganos “nómadas”, que apenas estão temporariamente num lugar (Idem. 2014). 

É de salientar também inúmeras iniciativas locais dirigidas à etnia cigana, como

por exemplo, o Centro de Estágio Habitacional de Coimbra, criado em 2004, que faz a

transição para o alojamento permanente desta população e, o “realojamento étnico, um

projeto piloto de Santo Tirso, que tem em atenção as tradições ciganas (Santos citado

por Magano & Mendes, 2014). 

 Segurança social

O RSI (Rendimento Social  de Inserção) anteriormente denominado por RMG

(Rendimento Mínimo Garantido), é uma medida de Politica Social, endereçada aos mais

desfavorecidos, na qual engloba grande parte da população cigana. O RMG(Rendimento

Mínimo Garantido), foi implementado em meados de 1997, tem por objectivo combater

a pobreza e, consiste na prestação pecuniária de um subsídio, juntamente com um plano

inserção na sociedade. 

Após  a  revogação  de  Rendimento  Mínimo  Garantido  para  Rendimento  Social  de

Inserção em 2003, foram introduzidas algumas alterações à política já existente, porém,

as maiores transformações, deram-se em 2012, com a entrada em vigor do Decreto-Lei

n.º 133/2012, de 27 de junho, que introduziu mudanças substanciais, como “alteração do

valor  da  condição  de  recursos  (…)  a  contabilização  dos  rendimentos  do  agregado

familiar  no  acesso  à  prestação  (…)  a  atribuição  da  prestação  passa  a  depender  da

celebração de um Contrato de Inserção (CI) para cumprimento do Programa de Inserção
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e  a  renovação  deixa  de  ser  feita  de  forma  automática.”  (República  Portuguesa  -

Trabalho, 2019, p. 17-18)

Em suma, este faz uma contratualização com os beneficiários, conferindo aos

mesmos não só beneficios/ direitos mas também deveres e obrigações. 

A comunidade  cigana  é  bastante  apontada,  como subsidio  dependentes  desta

politica social, porém este subsido é vistos para muitos deles como um complemento às

sua restantes atividades , como as vendas ambulantes, uma vez, que não têm prespetivas

de mudança de vida. 

 Educação e Formação 

Apesar do crescente aumento da escolaridade obrigatória (passou do 6º ano, em

1974, para o 12º ano em meados de 2009) a população cigana apresenta grandes níveis

de  absentismo  escolar  e  analfabetismo,  principalmente  nas  mulheres.  Como tal,  foi

necessário criar programas e projetos que pudessem combater esta problemática, como

por exemplo:  

1. Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária   

O  Programa  TEIP  (Territórios  Educativos  de  Intervenção  Prioritária)  é  uma

iniciativa  do  governo,  implementada  inicialmente  em  1996  (conta  já  com  várias

edições ) e, tem por objectivos a prevenção e redução do abandono escolar precoce e do

absentismo, a promoção do sucesso educativo e da redução da indisciplina.  Atualmente

insere-se  em  136 agrupamentos  de  escolas/escolas  não  agrupadas,  localizadas  em

territórios  sócio  e  economicamente  desfavorecidos,  marcados  pela  violência  e  o

insucesso escolar (Educação). 

Este  programa além do trabalho  que  realiza  juntos  dos  mais  desfavorecidos,

permite também a contratação de técnicos especializados nas escolas, como Assistentes

Sociais e mediadores, que fazem a mediação entre as escolas e as comunidades ciganas,

uma vez que a grande maioria dos jovens inseridos neste programa são de etnia cigana.

2. Programa Integrado de Educação e Formação   

Criado  em  1999,  os  chamados  PIEF  (Programa  Integrado  de  Educação  e

Formação), culminam numa iniciativa do Ministério da Educação e do Ministério do

Trabalho e da Solidariedade Social e, tem por intuito dar uma nova oportunidade às

crianças e jovens em situação de insucesso escolar e em risco de exclusão social, de

terminar a escolaridade obrigatória e adquirirem uma certificação escolar e profissional
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(Diário da República, 1.ª Série, n.º 171, 4 de setembro de 2012 citado por Magano &

Mendes,  2014).  Em  2012  este  programa  sofreu  alterações  e  passou  a  designar-se

Programa de Apoio e Qualificação da Medida PIEF - Programa Integrado de Educação

e  Formação  (PAQPIEF),  “  tendo  como  finalidade  promover  a  inclusão  social  de

crianças  e  jovens  mediante  a  criação  de  respostas  integradas,  designadamente

socioeducativas  e  formativas,  de  prevenção  e  combate  ao  abandono e  ao  insucesso

escolares,  favorecendo  o  cumprimento  da  escolaridade  obrigatória  e  a  certificação

escolar e profissional dos jovens” (Magano & Mendes, 2014, p. 27). 

3. Programa Qualifica  

Devido  ao  seu  caráter  contratual,  em  que  existe  uma  responsabilização  do

beneficiário face ao rendimento, o Rendimento Social de Inserção possui medidas de

educação e formação para adultos, nas quais são incluídas o programa Qualifica. Este

tem  por  objectivo  qualificar  e  formar  adultos  que  se  encontram  em  situação  de

vulnerabilidade  social,  de  modo  a  inclui-los  na  sociedade  através  do  mercado  de

trabalho. Neste grupo de indivíduos encontram-se a comunidade cigana (Qualifica). 

4. Programas Escolhas  

Com  inicio  em  2001,  o  Programa  Escolhas  é  um  projecto  promovido  pela

Presidência  do  Conselho  de  Ministros  e  integrado  no  Alto  Comissariado  para  as

Migrações  e  direcionado  para  as  crianças  e  jovens  oriundas  de  contextos

socioeconómicos  desfavorecidos.  Tem por  missão  promover  a  inclusão  social  deste

publico alvo e permitir que os mesmos tenham a mesma igualdade de oportunidades

(Migrações, Programa Escolhas).

4.2. Programas Locais para a Integração das Comunidades Ciganas

Lançado pelo Alto Comissariado para as Migrações, o projeto Programas Locais

para  a  Integração  das  Comunidades  Ciganas  (PLICC),  é  um  projeto  destinado  aos

municípios  e  à  comunidade  e,  tem  como  propósito  fomentar  a  intervenção  das

localidades juntamente com a participação democrática das comunidades ciganas,  na

sua própria integração, desenvolver parcerias, com a finalidade de esboçar estratégias de

aproximação  da  população  cigana,  da  comunidade  não  cigana,  apoiar  a  elaboração

Planos  Locais  para  a  Integração  das  Comunidades  Ciganas,  criando  um  Guia  de
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elaboração dos mesmos, a ser implementado pelos territórios após o término do projeto

(Coesão, 2021). 

Financiado pelo Programa da União Europeia de Direitos, Igualdade e Cidadania

(2014-2020), o PLICC tem a duração de 24 meses e, já vai na 3ª edição, tendo dado

inicio a 1 de fevereiro de 2021 e deverá terminar a 31 de janeiro de 2023 (Migrações,

Alto Comissariado para as Migrações).

Promovido por este programa vários são os projetos que nasceram, nas mais

distintas cidades portuguesas, como por exemplo, o projeto “Comunicação Comunitária

para relação com os Media” (Moura), o “Concretizar Co(n)vivências” (Lousã), o “Entre

Linhas”  (Amora),  o  “SIM!  Sensibilizar,  Incluir,  Mobilizar”  (Covilhã),  o  “Cultura

Cigana em Movimento” (Coimbra), o “CONTA MAIS” (Barcelos), o “Latchi Satipen

(Boa Saúde)” (Amora), o “Sim!” (Almada - Caparica), o “(In)Formar para a Igualdade e

para  a  Cidadania”  (Maia),  o  “Integra-te”  (Vila  Nova  de  Famalicão)  e  o  “CIGA”

(Alcaçovas) (Migrações, Alto Comissariado para as Migrações). 

São também modelos de boas práticas, os projetos “Mentores Romani” (Viseu),

“ROMI”(Porto), 3i’s- Intervir, Inovar e Incluir” (Pombal), “I am Romi” (Moura)  e,

“Não alimente o rumor” (Amadora). 

No Algarve, é possível também encontrar na Associação ACASO (Associação

Cultural e Apoio Social de Olhão), o projeto “Viver Roma, crescendo Payo”, tem por

objetivo incluir a comunidade cigana, na sociedade payo (não cigana), mantendo a sua

cultura e tradições.

5. Caracterização do Concelho de Vila Real de Santo António

Para  compreender  melhor  a  problemática,  é  necessário  conhecer  a  dinâmica

onde a mesma se encontra inserida, ou seja é preciso definir e caracterizar a cidade na

qual reside a população alvo em estudo, neste caso a cidade de Vila Real de Santo

António. Neste sentido, será feita uma caracterização demográfica e relatada a história

da mesma. 

Situada  no  sotavento  algarvio,  Vila  Real  de  Santo  António,  é  uma  cidade

transfronteiriça  do distrito  de Faro.  Constantemente associado ao turismo, devido às

suas paisagens e ao extenso areal, este concelho está divido em três freguesias, Vila
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Real de Santo António, Monte Gordo e Cacela. Banhada pelo rio Guadiana esta, faz

fronteira com a cidade de Ayamonte (Espanha) e, com o concelho de Castro Marim. 

O concelho em estudo possui uma área de cerca de 61 km2, divido pelas três

freguesias, em que Vila Real de Santo António, ostenta cerca 11 km2, Monte Gordo 4

km2 e Vila Nova de Cacela 46 km2. Este tem uma significativa biodiversidade, devido

à existência de três áreas de elevada importância ambiental,  o Parque Natural da Ria

Formosa, na qual o seu extremo coincide com a freguesia de Vila Nova de Cacela, a

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, que se situa a

Norte de VRSA e Monte Gordo e, a Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de

Santo António, que faz a ligação entre Monte Gordo e Vila Real de Santo António.

Quanto ao Clima, este oferece uma temperatura amena, que ronda a média de 17ºC, não

havendo muita precipitação, este é um concelho bastante procurado devido aos verões

secos e invernos amenos (António C. M., Diagnóstico Social  de Vila Real de Santo

António 2017, 2018). 

VRSA foi edificada a 13 de Maio de 1776, pelas mãos de Sebastião José Carvalho e

Melo,  mais  conhecido  por  Marquês  de  Pombal,  ministro  do  rei  D.José  I.  A  sua

construção é bastante semelhante à Lisboeta, uma vez que na planta original, todas as

ruas são perpendiculares e retilíneas, centradas na Praça Marquês de Pombal (Oliveira,

1999). Praça na qual se encontra edificado a Igreja da Nossa Senhora da Encarnação e a

Câmara Municipal.  As habitações erguidas na altura, eram casas uniformes de rés-do-

chão e primeiro andar, com janelas grandes e as fachadas típicas algarvias (Portugal,

2020).

Esta cidade algarvia foi construída, devido à necessidade de reabitar os pescadores

da antiga localidade de Santo António de Arenilha, que se situava mais a sul da atual

cidade de Vila Real de Santo António e,  que desapareceu nas primeiras  décadas do

século  XVII,  tomada  pelas  águas  do  oceano.   Porém os  pescadores  decidiram não

regressar a VRSA e esta foi habitada por estrangeiros vindos de Espanha e do norte de

Portugal (Pessanha, S/d). 

No que toca à caracterização demográfica do concelho descrito, no espaço temporal

de dez anos, Vila Real de Santo António, teve um decréscimo da população residente.
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De acordo com dados fornecidos através dos censos, foi possível verificar, que  esta

cidade, no ano de 2011 apresentava uma média de 19156 habitantes, porém no ano de

2021, a mesma passou a possuir apenas 18825 habitantes (Pordata, 2022). 

Como é possível verificar na tabela seguinte, no ano de 2021, do número total de

habitantes  do  município  de  Vila  Real  de  Santo  Aantónio,  2522,  tinham  idades

compreendidas entre os 0 e os14 anos, 11382 entre os 15 e o 65 anos e, 4921 eram

considerados idosos, pois apresentavam 65 ou mais anos. Esta informação fornecida

pela  base  de  dado  portuguesa  a  Pordata,  leva  à  conclusão  que  esta  cidade,

comparativamente ao panorama português não é considerada uma cidade envelhecida,

pois apresente um número relativamente inferior de pessoas idosas em comparação com

o conjunto de jovens e pessoa em idade ativa.

Tabela 1 - População Residente por Grandes Grupos Etários

Fonte: Pordata - 20221

Tendo em conta a relação entre homens e mulheres, é possível verificar, que no

ano de 2021, existiram mais pessoas do sexo feminino (9760) a residir em Vila Real de

santo António, que do sexo oposto (9025), este fenómeno terá origem devido ao facto

da  esperança  média  de  vida  das  mulheres  ser  superior  à  dos  homens.  O mesmo é

possível verificar no ano de 2011, como é descrito na tabela seguinte.

1 Dinsponivem em: https://www.pordata.pt/Municipios/Popula
%c3%a7%c3%a3o+residente+segundo+os+Censos+total+e+por+grandes+grupos+et
%c3%a1rios-22  acedido a 15/05/2022
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População Residente por grandes grupos

etários

Anos 0-14 15-65 65 ou mais Total

2011 2974 12411 3771 19156

2021 2522 11382 4921 18825

https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+segundo+os+Censos+total+e+por+grandes+grupos+et%C3%A1rios-22
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+segundo+os+Censos+total+e+por+grandes+grupos+et%C3%A1rios-22
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+segundo+os+Censos+total+e+por+grandes+grupos+et%C3%A1rios-22


Tabela 2 - População Residente por Sexo

Anos

População Residente por sexo

Masculin

o

Feminino Total

2011 9153 10003 19156

2021 9025 9760 18825

 

Fonte: Pordata – 20222

Para  o  ano de  2020,  de  acordo a  estimativas  anuais,  por  cada  1000 habitantes,

nasceram 7.5 nados vivos, valores inferiores aos registados no ano de 2011 (censos), o

que constata  uma diminuição da taxa bruta  de natalidade,  ou seja,  nasceram menos

pessoas no anos de 2020, que no ano de 2011. 

Tabela 3 - Taxa Bruta de Natalidade

2 Disponívem em : https://www.pordata.pt/Municipios/Popula
%c3%a7%c3%a3o+residente+segundo+os+Censos+total+e+por+sexo-17  acedido a 
15-/05/2022
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Anos Taxa Bruta de Natalidade (‰)

2011 9.9

2020 7.5

Fonte: Pordata – 2022 3

Quanto à taxa de mortalidade, ou seja o número médio de pessoas a morrer por 1000

habitantes, no ano de 2020, apresenta-se uma taxa de 12.8  ‰ (Permilagem), valores

estes superiores aos do ano de 2011. Deste modo, é possível afirmar que morreram mais

pessoas no ano de 2020, que no ano de 2011. 

Tabela 4 - Taxa Bruta de Mortalidade

Anos Taxa Bruta de Mortalidade

(‰)

2011 11.4

2020 12.8

3 Disponível em : https://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+bruta+de+natalidade-366  
acedido a 15//05/2022
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Fonte: Pordata . 20224

IV. Estudo Empírico

1.  Problemática e sua Contextualização

A comunidade cigana encontra-se presente em todo o mundo e Vila Real de

Santo  António  não  é  exceção.  Apesar  da  crescente  preocupação  no  combate  à

discriminação e preconceito vivido por esta comunidade, é verificado que nem sempre

as  suas  necessidades  são  respondidas.  Como  tal,  no  decorrer  deste  projeto  de

Investigação  e,  tendo  em  conta  que  a  problemática  consiste  na  “abordagem  ou  a

perspetiva  teórica,  que  decidimos  adotar  para  tratarmos  o  problema formulado  pela

pergunta de partida”  (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 89), que neste caso refere-se à

Intervenção  Social  da  Câmara  Municipal  de  Vila  Real  de  Santo  António  junto  dos

residentes de Etnia Cigana do Bairro Social 48 fogos de Vila Real de Santo António. 

Segundo Esquerda (2020), em Portugal existem cerca de 37346 pessoas ciganas,

em que 3012 famílias encontram-se a viver em barracas, acampamentos ou alojamentos

móveis, o que corrobora as carências existentes nesta comunidade. Para aprofundar a

problemática  e  melhor  compreender  a  realidade  do  Bairro  Social  em  estudo,  foi

necessário  recorrer  aos  Serviços  da  Câmara  Municipal  do  Concelho,  afim  de

compreender a realidade  do mesmo. 

1.1. Questões e Objetivos da Investigação 

O tema escolhido para abordar neste trabalho de investigação foi a comunidade

cigana e a sua relação com a Câmara Municipal do Concelho de Vila Real de Santo

4 Disponível em:  https://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+bruta+de+mortalidade-367 
acedido a 15/05/2022
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António. Sendo um tema de extrema importância, o qual nem sempre é devidamente

valorizado,  torna-se necessário averiguar qual  o tipo de intervenção social  garantido

pela  Câmara  Municipal  de  Vila  Real  de  Santo  António,  junto  do  Bairro  Social  48

Fogos, mais concretamente junto da população cigana residente no mesmo.   

Como resposta a esta problemática, delineou-se uma questão de partida, com os

consequentes objetivos gerais e específicos, enunciados nos seguintes pontos.   

a) Questão de Partida:

Pode-se  considerar  a  questão  de  partida,  como  o  problema  em  estudo  na

interrogativa,  sendo esta  resultante  de vários  esboços  feitos  ao longo do projeto  de

investigação.  Segundo  Quivy  & Campenhoudt  (1998,  p.32),  a  questão  de  partida  “

consiste  em  procurar  enunciar  o  projeto  de  investigação  na  forma  de  pergunta  de

partida, através da qual o investigado tenta exprimir o mais exactamente possível o que

procura saber, elucidar, compreender melhor”. 

Para que esta seja considerada uma boa Questão de Partida, a mesma tem que ser

clara,  mensurável,  exequível  e,  não  pode ser  ambígua,  ou  seja  não pode ter  vários

sentidos. 

 Nesta lógica e face ao problema em estudo, a questão de partida do projeto em

vigor é: 

 Perante  as  características  do Bairro  Social  48 Fogos de Vila  Real  de

Santo António, que tipo de Intervenção Social, é realizada pela Autarquia

e destinada à população de etnia cigana?  

b) Objetivos de Investigação

Os objetivos, num projeto de investigação, definem o problema em estudo, de

forma  otimista,  realista  e  positiva.  Estes  definem  o  que  se  pretende  investigar  e

concretizar, devendo ser sempre claros, possíveis de cumprir e formulados a partir de

uma afirmação (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

 Objetivo Geral: 

Os  objectivos  gerais  “  descrevem  grandes  orientações  para  as  acções  e  são

coerentes com as finalidades do projecto, descrevendo as grandes linhas de trabalho a
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seguir  e  não  são,  geralmente,  expressos  em  termos  operacionais,  pelo  que  não  há

possibilidade de saber se foram ou não atingidos” (Guerra I. C., 2002, p. 163). Estes por

norma, estão ligados aos grupos-alvo definidos no projeto. 

Sendo assim foram definidos os seguintes objetivos gerais: 

 Conhecer e caracterizar o Bairro Social 48 Fogos de Vila Real de Santo

António.

 Conhecer  o  tipo  de  Intervenção  Social  assegurada  pela  Autarquia  ao

Bairro Social em questão e à comunidade cigana.

 Objetivos específicos: 

Os objectivos específicos “exprimem os resultados que se esperam atingir e que

detalham  os  objectivos  gerais,  funcionando  como  a  sua  operacionalização.  São

formulados em termos operacionais,  quantitativos  ou qualitativos,  de forma a tornar

possível analisar a sua concretização, sendo frequentemente considerados como metas”

(Guerra  I.  C.,  2002,  p.  164).  Estes  diferem-se  dos  objectivos  gerais  pois  são  mais

descritivos nas metas a alcançar. 

Como tal, os objetivos específicos, tendo em contas objetivos gerais formulados

anteriormente, são: 

 Conhecer e caracterizar a população cigana residente no Bairro 48 Fogos de Vila

Real de Santo António. 

 Caracterizar as políticas sociais de iniciativa local, nomeadamente da eventual

existência de medidas destinadas à etnia cigana.  

 Avaliar a qualidade de vida da comunidade cigana do Bairro Social 48 Fogos de

Vila Real de Santo António. 

 Caracterizar os diferentes perfis socioeconómicos das famílias ciganas do Bairro

Social 48 fogos de Vila Real de Santo António.  

2. Campo empírico

O  presente  estudo  pretende  compreender  qual  a  intervenção  social  da  Câmara

Municipal num dos bairros sociais do concelho, deste modo, a investigação teve lugar

no Bairro Social 48 fogos do município de Vila Real de Santo António. Este é um bairro
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social, que se encontra à saída do concelho em questão e, proporciona habitação a cerca

de noventa inquilinos. 

É um dos vários  bairros  sociais  de um conjunto ao qual  a  população chama de

“Bairro  da  Lata”  e,  apresenta  várias  problemáticas  associadas  como  carências

socioeconómicas, consumos de estupefacientes e, tráfico de drogas.

3. Participantes / Amostragem do estudo

Neste  projeto  de  Investigação  destinado  à  comunidade  cigana  de  um  bairro

social do município de Vila Real de Santo António, os intervenientes / participantes no

projeto são consequentemente os residentes de etnia cigana do bairro em questão, bem

como os técnicos da área social e responsáveis pelo Bairro Social da Câmara Municipal

do  Concelho,  pois  o  grande  propósito  deste  estudo  é  compreender  qual  o  tipo  de

intervenção social assegurada pela Câmara Municipal. 

Devido ao facto da comunidade cigana ser pouco recetiva à realização do estudo,

a  investigadora  optou  por  realizar  uma  amostragem  propositada,  que  consiste  na

inquisição de forma intencional às famílias com maior acessibilidade. Para a realização

dos  mesmos  a  autora  contou com o apoio  de  pessoas  do  círculo  social  do  próprio

investigador, que se encontram inseridos no bairro e, têm relações de proximidade com

algumas das famílias ciganas a residir no mesmo.

 

4. Cronograma

O cronograma faz a relação entre as tarefas planeadas e o seu posicionamento no

espaço temporal,  numa lógica de planeamento,  monitorização e controlo.  Este é um

processo de análise das atividades e suas durações, dos recursos e restrições do mesmo.

Existem vários tipos de cronogramas, sendo o mais conhecido e o que irá ser utilizado,

o Diagrama de Gantt. Também conhecido também como gráfico de barras, este é o mais

utilizado  em  projetos.  Criado  por  Henry  Gantt,  este  relaciona  como  anteriormente

referido o tempo e as atividades,  sob forma de colunas  e linhas.  Nas colunas  estão

dispostas as atividades propostas no projeto e nas linhas o espaço temporal em que as

mesmas irão decorrer (Júnior & Santos, 2015).
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Tabela 5 - Cronograma

Atividades

Ano de 2022

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Atividade  1  –  Inquéritos  por

questionário  à  população  cigana

de Vila Real de Santo António

     

Atividade  2  –  Entrevista  aos

técnicos  sociais  da  Câmara

Municipal  de  Vila  Real  de  Santo

António

.

Fonte: Elaboração própria 

No cronograma realizado, o espaço temporal é relativamente vasto,  dado que

para a aplicação das técnicas de recolha de análise existe uma preparação prévia da

população a inquirir. Ou seja, é fundamental auscultar a disponibilidade de resposta aos

inquéritos  por  parte  dos  técnicos  que  irão  responder  aos  mesmos.  Os  inquéritos  à

população cigana  apresenta um espaço temporal  maior,  uma vez que a  comunidade

ainda é grande e não será fácil chegar a eles. 

5. Modelo de Investigação 

As metodologias de investigação, são um conjunto organizado de instrumentos de

recolha de informação e, podem ser caracterizados de acordo com três formas. 

 A  primeira  forma,  tem  em  conta  a  sua  tipologia  e  subdivide-se  em

indutivo, em que o estudo parte do particular para o geral; dedutivo, em

que o estudo parte dos fenómenos gerais para os particulares e por fim o

hipotético  -  dedutivo,  que  irá  verificar  a  veracidade  das  hipóteses

definidas anteriormente. 

 De  acordo  com  a  natureza  dos  instrumentos  utilizados,  podemos

caracterizar a metodologia como quantitativos, que medem/quantificam

os métodos utilizados sob forma numérica, qualitativas, que qualificam a
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qualidade  do  método,  ou  mista,  que  combina  ambas  os  métodos

anteriores. 

 As  tipologias  de  investigação,  são  divididas  em  métodos:  descritivos

(descrevem  a  realidade  ou  os  fenómenos  que  pretendem  conhecer),

exploratórios  (ajuda  a  explicar  os  fenómenos  ou  realidades),

experimental/quasi  experimental  (não são usados nas ciências  sociais),

Estudo de Caso (pretende compreender  na  totalidade  o fenómeno em

estudo),  Investigação-Ação (centra-se na resolução de problemas e  na

mudança), metodologia de projeto (semelhante ao da investigação, mas

com  apenas  duas  fases,  o  diagnóstico  e  o  planeamento),

biográfico/histórias  de  vida  (estuda  detalhadamente  a  história  de  uma

instituição) e estudos avaliativos (faz a avaliação de algo sucedido). 

(Saúde, 2018)

Tendo por  base  o  projeto  de  investigação  em estudo,  pode-se  caracterizar  o

mesmo quanto à sua metodologia, como um estudo indutivo, uma vez que este parte do

geral para o particular, ou seja neste caso, irá partir da comunidade residente no Bairro

Social 48 Fogos de Vila Real de Santo António, para a comunidade de etnia cigana do

mesmo, de modo a compreender melhor qual a relação e o papel da Câmara Municipal

de Vila Real de Santo António, junto tanto da comunidade em geral, como em particular

da comunidade cigana do mesmo.

 Quanto à natureza dos instrumentos utilizados, o estudo é um método misto,

pois tanto quer compreender a realidade numérica dos indivíduos de etnia cigana, como

pretende compreender qual o impacto que a intervenção social da Câmara Municipal do

Concelho de Vila Real de Santo António têm nas suas vidas. 

Tendo em conta que neste projeto de investigação o pretendido é compreender o

tipo de intervenção social assegurado pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo

António para com a população de etnia cigana. pode-se caracterizar o mesmo quanto às

tipologias, como um Estudo de Caso, pois este é um estudo eminentemente utilizado em

ciências sociais,  que tem por objectivo estudar a realidade Este visa dar resposta ao

“como” e “porquê” do estudo e, pretende ter uma compreensão total ou mais completa

das características,  das causas,  das relações  e das consequências  dos fenómenos em

estudo (Carmo & Ferreira, 2008). Ou seja, este estudo de caso pretende mostrar como é

a relação da comunidade cigana no Bairro 48 Fogos de Vila Real de Santo António
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tanto com a restante comunidade, como com os serviços de ação social do município.

Além disso, através do presente estudo de caso irá ser feita a caracterização do bairro

em questão, da população alvo e da própria Câmara Municipal.  

6. Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados utilizados no estudo

Como técnica  de  recolha  de  informação,  e  de  acordo  com as  metodologias

escolhidas,  optou-se  por  aplicar  a  análise  documental,  os  inquéritos  por

questionário, e o inquérito por entrevista.  

6.1. Análise documental 

A análise  documental,  abrangem todas  as pesquisas realizadas  para a  melhor

compreensão  da  problemática,  ou  seja,  todos  os  documentos  utilizados  para

desmistificar o nosso problema em estudo. Assim, com o intuito de compreender o

tipo de intervenção da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António junto da

comunidade cigana residente no Bairro 48 fogos de Vila Real de Santo António e,

posteriormente  à  definição  da  questão  de  partida  e,  respetivos  objetivos,  foi

realizada  uma  pesquisa  relativamente  ao  conceito  de:  Intervenção  Social;

Intervenção Social da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António; Bairros

Sociais;  Habitação  Social  no  Concelho  de  Vila  Real  de  Santo  António;  Etnia

Cigana; Etnia Cigana e o mercado de trabalho; Politicas Sociais; Políticas Sociais

dirigidas  à  população  cigana  e  Programas  Locais  para  a  Integração  das

Comunidades Ciganas.   

Esta  análise  documental,  foi  realizada  através  de  livros  e,  de  documentos

informatizados, como teses, revistas, dissertações e sites. 

6.2. Inquéritos por questionário

O inquérito  por questionário encontra-se inserido na observação indireta,  não

participante,  pois  questiona  o  sujeito  que  pretende  observar,  afim  de  obter  as

respostas pretendidas para o contexto, tem por objectivo colocar à sua população,

perguntas  relacionadas  com um determinado  assunto,  podendo  este  ser  de  cariz
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pessoal, social ou profissional. Este distingue-se de uma “sondagem de opinião, pelo

facto de visar a verificação de hipóteses teóricas e a análise de correlações que essas

hipóteses sugerem” (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 188). O mesmo é uma técnica

de recolha de dados, quantitativa e, revela dados não observáveis,  estimulando a

partilha de informação, de forma a promover uma boa resposta. É constituído por

perguntas de natureza fechada, únicas ou múltiplas ou de natureza aberta, onde dá

asas a respostas livres. 

Os inquéritos por questionário, podem ser aplicados direta ou indiretamente pelo

inquiridor, apresenta aspetos a favor e contra. A favor, podemos enunciar o facto de

ser mais económico, mais rápido no que toca à recolha e análise de dados e a sua

simplicidade de compreensão. Fatores contra, pode enunciar-se a sua complexidade

de concepção, a dificuldade de perceção de alguns públicos alvo e a elevada taxa de

respostas não respondidas (Carmo & Ferreira, 2008).    

Tendo  em  conta  as  vantagens  na  elaboração  de  um  questionário,  mais

concretamente  no  que  concerne  ao  facto  deste  ser  mais  simples  e  rápido  de

compreender  e  analisar  o  inquérito  por questionário,  foi  a  técnica  de recolha  de

informação  mais  conveniente  dada  a  situação  em questão.  Posto  isto,  este  será

implementado às famílias/ pessoas individuais de etnia cigana a residir no Bairro

Social  48 Fogos de Vila  Real  de Santo António,  pois dada a sua natureza mais

simples, permite uma maior compreensão por parte dos inquiridos, bem como uma

maior rapidez na implementação da mesma. 

Esta  técnica  foi  realizada  presencialmente  e,  com o apoio técnico  da própria

investigadora. Correu dentro da normalidade, apesar de haver alguns inquiridos que

se mostraram mais reticentes na colaboração da investigação. De um total  de 16

residentes de etnia cigana, 13 responderam aos inquéritos efetuados.  

6.3.  Inquérito por Entrevista

À semelhança do inquérito por questionário, a entrevista está também inserida,

na observação indireta não participante, na medida em que não se encontra inserida

no meio, o tempo necessário apenas para a realização da mesma. Tem como foco o

entrevistado e, é uma técnica de recolha de informação qualitativa, na medida que

irá considerar a contrariamente ao questionário, fundamental a interação humana,
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tirando partido da mesma. A entrevista é por excelência, um método de recolha de

informação,  constituído  por  perguntas,  na  qual  o  entrevistado  deve  manter  a

imparcialidade e o contacto visual com o seu interlocutor (Quivy & Campenhoudt,

1998), controlando sempre as suas emoções, necessidades e influências, através de

um plano de investigação definido anteriormente (Amado, 2014). 

A entrevista pode ser classificada de acordo com a sua estrutura, podendo ser

esta estruturada ou diretiva, onde as questões são previamente programadas e feitas

de  acordo  com  o  definido  anteriormente,  não  existindo  flexibilidade  e

espontaneidade  no  processo  de  recolha  de  informação;  a  semiestruturada  ou

semidiretiva, onde há a existência de um guião de entrevista, mas onde não existe

uma imposição do mesmo (Amado, 2014). Apresenta um grau elevado de liberdade

no que concerne às respostas dadas pelo entrevistado e existe a possibilidade de

inserir novas questões pertinentes ao estudo; e por fim, a entrevista não estruturada

ou informal, onde não existe um guião prévio. É vista como uma conversa informal,

da  qual  as  perguntas  derivam da  interação  do  entrevistado  com o  entrevistador

(Idem, 2014). 

De acordo com as características da entrevista, e tendo por base a necessidade de

aprofundar qualitativamente o apoio a esta população alvo, considerou-se pertinente

a aplicação de uma entrevista semiestruturada, pois é relevante não só a resposta às

perguntas formuladas no guião de entrevista, mas também as que poderão surgir no

decorrer  da mesma.  A entrevista  foi  direcionada aos técnicos  da Área Social  da

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e à responsável da Divisão de

Saúde e Intervenção Social, afim de compreender qual o tipo de Intervenção Social

prestada  por  esta  à  população  residente  do  Bairro  Social  em  estudo,  mais

concretamente à etnia cigana. 

A  entrevista  foi  respondida  por  escrito  pela  Chefe  de  Divisão  de  Saúde  e

Intervenção Social e, entregue na sede do município, porém apesar deste formato,

houve contacto e troca de informações entre a respetiva responsável pela divisão

aquando a sua entrega.  

7. Tratamento de Dados
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Tendo  em  conta  que  as  técnicas  de  recolha  de  informação  utilizadas  neste

projeto de investigação, são o inquérito por questionário e a antevista, foi necessário

recorrer à análise de conteúdo e ao Software SPSS. 

7.1. Análise de Conteúdo

Para analisar os dados qualitativos provenientes das entrevistas realizadas aos

técnicos de Ação Social da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e à

responsável  da Divisão de Saúde e Intervenção Social,  recorreu-se à  Análise  de

Conteúdo. 

Segundo Bardin (Bardin, 2006, p. 38) a análise de conteúdo refere-se a: “um

conjunto  de  técnicas  de  análise  das  comunicações,  que  utiliza  procedimentos

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens. ... A intenção da

análise  de  conteúdo  é  a  inferência  de  conhecimentos  relativos  às  condições  de

produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores

(quantitativos ou não).” 

Sendo  assim,  pode  afirmar-se  que  a  análise  de  conteúdo  é  um conjunto  de

técnicas,  que  pretende  analisar  as  comunicações,  afim  de  ultrapassar  dúvidas  e

enriquecer a leitura dos dados obtidos.  (Mozzato & Grzybovski, 2011)  Conforme

atesta Chizzotti  (2006, p. 98) “o objetivo da análise  de conteúdo é compreender

criticamente  o  sentido  das  comunicações,  seu  conteúdo  manifesto  ou  latente,  as

significações explícitas ou ocultas”.

Esta exige do pesquisador paciência, tempo, disciplina e sobretudo dedicação e

compreende várias fases:

1. “Leitura geral do material coletado (entrevistas e documentos);

2.  Codificação  para  formulação  de  categorias  de  análise,  utilizando  o

quadro referencial teórico e as indicações trazidas pela leitura geral; 

3. Recorte  do  material,  em  unidades  de  registro  (palavras,  frases,

parágrafos) comparáveis e com o mesmo conteúdo semântico; 

4.  Estabelecimento de categorias que se diferenciam, tematicamente,  nas

unidades  de  registro  (passagem  de  dados  brutos  para  dados  organizados).  A

formulação  dessas  categorias  segue  os  princípios  da  exclusão  mútua  (entre

categorias), da homogeneidade (dentro das categorias), da pertinência na mensagem

transmitida  (não distorção),  da fertilidade  (para as  inferências)  e  da objetividade

(compreensão e clareza); 
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5. agrupamento das unidades de registro em categorias comuns; 

6. agrupamento  progressivo  das  categorias  (iniciais  → intermediárias  →

finais);

7. inferência e interpretação, respaltadas no referencial  teórico.” (Silva &

Fossá, 2013, p. 5)

6.2. Software SPSS

Quanto aos dados quantitativos, ou seja aos dados provenientes dos inquéritos

por questionário realizados às famílias ciganas do Bairro Social 48 fogos de Vila

Real de Santo António, foram analisados através do software SPSS.  

O Software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) é uma aplicação, que

tem por objectivo analisar dados estatísticos. Este examina os dados provenientes,

neste  caso  dos  questionários  e  transforma-os  em  tabelas  e  gráficos,  onde  se

encontram toda a informação obtida. Através do SPSS, é também possível realizar

testes de hipóteses, Inferência Estatística e variadas estatísticas de dados qualitativos

e quantitativos (Aveiro, 2006).

A  informação  retirada  dos  inquéritos  por  questionário,  foram  inseridos  no

Software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), onde foram colocadas as

variáveis do estudo e, posteriormente os respetivos dados. De seguida procedeu-se à

elaboração das tabelas que serão analisadas posteriormente.   

7. Apresentação e Análise de dados 

7.1.  Tratamento  dos  dados  provenientes  do  software  SPSS  (inquéritos  aos

residentes de etnia cigana) 

Neste  ponto,  são  apresentadas  as  tabelas  referentes  ao  tratamento  dos  dados

realizado através  do software SPSS. Estes  dados são provenientes  das respostas aos

inquéritos por questionários feitos aos residentes de etnia do Bairro 48 Fogos de Vila

Real de Santo António. 

Tabela 6 - Género dos residentes de Etnia Cigana

Inquiridos (N) Percentagem (%)
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Masculino 6 46,2%

Feminino 7 53,8%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

De acordo com o seguinte gráfico que nos indica o género dos residentes de

etnia cigana é possível concluir que do total de residentes inquiridos, 46,2% são do sexo

masculino e os restantes são do sexo feminino. 

Tabela 7 - Idade dos Residentes de Etnia Cigana

Inquiridos (N) Percentagem (%)

19 2 15,4%

21 1 7%

25 2 15,4%

27 1 7%

29 1 7%

33 1 7%

41 1 7%

45 1 7%

48 1 7%

52 1 7%

57 1 7%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Quanto às idades dos mesmos, é possível verificar uma ampla variedade no que

respeita a esta categoria, porém pode-se constatar a existência de 38,5% de jovens com

idades  compreendidas  entre  os  19  e  os  25 anos e,  61,5% dos  residentes  inquiridos

encontram-se em idade adulta, com idades compreendidas entre os 27 e 57 anos. 

Tabela 8 - Nacionalidade dos Residentes de Etnia Cigana

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Portuguesa 13 100%
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Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Todos os inquiridos no estudo em causa são de nacionalidade portuguesa. 

Tabela 9 -  Estado Civil dos Residentes de Etnia Cigana

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Solteiro (a) 6 46,2%

Casado (a) 4 30,8%

União de facto 2 15,4%

Viúvo (a) 1 7,7%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

No que toca ao estado civil dos mesmos, 6 (46,2% da população inquirida) são

solteiros, 4 (30,8% da população inquirida) casados, 2 (15,4% da população inquirida)

vivem em união de facto e apenas 1 (7,7% da população inquirida) é viúvo(a)

Tabela 10 - Existência de filhos

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Sim 9 69,2%

Não 4 30,8%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Na questão relacionada com o número de filhos, do total inquirido, 69,2% tem

filhos e 30,8% não tem. 

Tabela 11 - Número de filhos dos Residentes de Etnia Cigana

Inquiridos (N) Percentagem (%)

0 4 30,8%

2 1 7,7%

3 6 46,2%

4 2 15,4%
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Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Tendo em conta o número de filhos dos residentes do Bairro de Etnia Cigana, 4

(30,8%) não têm filhos, 1 tem apenas um filho (7,7%), 6 têm seis filhos (46,2%) e 2 dos

residentes têm quatro filhos (15,4%).

Tabela 12 - Situação face ao emprego

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Sim 10 76,9%

Não 3 23,1%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

 

No que concerne ao mercado de trabalho e à situação face ao emprego desta

comunidade, dos 13inquiridos, 10 encontram-se a trabalhar e 3 não. 

Tabela 13 - Localização e função a desempenhar

Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)

8. Localização e função a desempenhar 

8.1.  Trabalhador  por  conta

própria

 Vendedora ambulante

 Fazemos mercados

 Empreendedora digital

8.2  Trabalhador  por  conta  de

outrem 

 Gerente McDonalds

 Pasteleiro 

 Limpeza  no  Pólo  de

Formação

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Em  continuação  à  questão  relativa  ao  emprego,  é  possível  concluir  que  5

(38,5%) dos inquiridos trabalham por conta própria, como vendedores ambulantes em
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mercados, outros encontram-se ligados a empresas de restauração e limpeza. Um(a) dos

inquiridos relata também ser doméstica e outro(a), ser empreendedor digital. 

Tabela 14 - Meio de Subsistência no caso de não trabalhar

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Morar com os pais 1 7,7%

Não Respondeu 12 92,3%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Nesta  questão  é  verificado  uma  abstenção  nas  respostas  devido  ao  cariz  da

pergunta, ou seja grande parte das pessoas não responderam à mesma, porque esta não

se adequa à sua situação, uma vez que a pergunta refere-se ao meio de subsistência dos

mesmos, caso não se encontrassem a trabalhar. Nesta amostra, apenas um inquirido diz

estar a viver com os pais, e estes asseguram o seu sustento.  

Tabela 15 - Ocupação dos tempos livres dos residentes de Etnia Cigana

Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)
10. Ocupação dos tempos livres dos residentes de Etnia Cigana 

10.1. Lazer  Estou em casa a ver TV e a fazer as

coisas da casa

 Ir igreja Envagélica, jogar videojogos

etc...

 Passear  com  a  familia,  TV,  jogar

futebol, estar com amigos no café

 Sair com amigos, filmes, redes sociais,

jogar video jogos etc

10.2  Ocupação
doméstica 

 Casa

 Arrumar a casa, cuidar dos filhos e do

marido, ir à igreja

 Cuidar da casa

 Não tenho tempos livres.  Só tenho o

fim de semana para estar em casa
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10.3. Religião  Ir igreja Envagélica, jogar videojogos

etc...

 Arrumar a casa, cuidar dos filhos e do

marido, ir à igreja

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Na ocupação dos tempos livres é fácil verificar as diferentes idades e os géneros

dos inquiridos, na medida em que os mais novos referem que passam grande parte dos

seus tempos livres a jogar, ver TV e a divertirem-se com os amigos e os mais velhos,

nomeadamente as mulheres,  relatam que os seus tempos livres são maioritariamente

passados a cuidar da casa, dos filhos e dos maridos. É também verificado a afluência de

muitos deles à igreja, o que demonstram a grande religiosidade do povo cigano à igreja

Tabela 16 - Hábitos Culturais ligados ao nascimento

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Nascimento 1 7,7%

Não Respondeu 12 92,3%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Nesta  questão  não  foram obtidas  respostas,  apenas  uma  que  refere  que  dos

hábitos mais importantes na comunidade cigana é o nascimento e o luto, os restantes

não responderam. 

Tabela 17 - Hábitos culturais ligados à Morte e Luto

Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)

12. Hábitos culturais ligados à Morte e Luto 

12.1. Uso de roupa escura  … usar roupa preta

 Roupa preta…

12.2 Não assistir TV  Não ver TV…

 … não se ve TV

 … não assistir TV
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12.3.  Não  consumir  bebidas

alcoólicas 

 …não  beber  bebidas

alcóolicas…

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

A  comunidade  cigana  é  muito  ligada  à  família  e,  como  já  foi  verificado

anteriormente, estes têm hábitos muito específicos, no que toca ao luto dos seus entes

queridos.  Apesar e  61,5% dos inquiridos  não ter  respondido à questão colocada,  os

restantes  relataram  que  durante  este  período  não  podem  ver  TV,  beber  bebidas

alcoólicas e, têm de usar sempre roupas de cor preta. Este período, segundo um dos

inquiridos vai depender do familiar que for. 

Tabela 18 - Hábitos culturais ligados ao casamento

Categorias de análise Unidades  de  registo  (respostas

dadas)

13. Hábitos culturais ligados ao casamento 

13.1.  Casamento  de  vários

dias 

 2 dias de festa

 Casamento de 2 dias

13.2 Virgindade da noiva  A mulher tem que ser virgem

para manter a tradição para dar valor

a família 

 A mulher tem de ir virgem.

13.3. Alimentação  Muito  comer  e  muitas

bebidas.

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

À semelhança do luto, na questão do casamento, os inquiridos vêm corroborar a

informação já recolhida através da análise documental, na medida que referem que os

casamentos de etnia cigana são casamentos de vários dias, de muita comida e bebida e 3

dos quais referem também a obrigatoriedade da mulher ser virgem no casamento. 

Tabela 19 - Hábitos culturais ligados aos Hábitos Alimentares (Principais refeições)

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Só como Big Macs 1 7,7%
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Ouriço 1 7,7%

Não Respondeu 11 84,6%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Nesta  questão  verificou-se  um  menor  número  de  respostas,  apenas  um  dos

inquiridos  refere  que  na  sua  alimentação  incorpora  o  ouriço,  um  dos  alimentos

característicos da alimentação cigana. 

Tabela 20 - Hábitos culturais ligados à Religião

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Evangélica 8 61.5%

Não Responderam 5 38.5%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Dos  13  inquiridos  neste  estudo,  8  dos  mesmos  (61,5%) frequentam a  igreja

evangélica, os restantes 38,5% não responderam à questão proposta. 

Tabela 21 - Hábitos culturais ligados à Saúde

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Boa 1 7%

Saudável 1 7%

Não Responderam 11 84.5%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Dois  dos  inquiridos  nesta  questão  relatam encontrarem-se  bem de  saúde,  os

restantes 84,6% não responderam à mesma. 

Tabela 22 - Anos de residência no Bairro 48 Fogos de Vila Real de Santo António

Inquiridos (N) Percentagem (%)

3 1 7%
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7 1 7%

9 1 7%

14 1 7%

17 4 30.8%

18 2 15.4%

19 1 7%

20 1 7%

Não responderam 1 7%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Quanto  aos  anos  de  residência  no  Bairro,  um refere  3  anos,  outro  7,  outro

inquirido 9, outro residente 14, quatro dizem estar a residir no bairro há 17 anos, dois há

18, um há 19 e outro há 20 anos. Um dos inquiridos preferiu não mencionar o número

de anos à qual residia no Bairro em estudo. 

Tabela 23 - Anterior Residência

Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)

18. Anterior Residência 

18.1.  Outras

cidades

 Em Faro 

 Em Porches- Lagoa- Algarve

 Monte Gordo

18.2 Outros bairros  Com  a  minha  sogra  no  Bairro

Camarário 

 No Bairro 28 de sembro

 No Bairro dos Índios

18.3.  Sem

habitação condigna

 Numas  casas  velhas  no  monte  do

Albertino 

 Numa barraca junto aos cavalos

 A pé do depósito da Água

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  
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Nesta questão que interroga a anterior residência dos inquiridos, alguns referem

vir de outras localidades, como Monte Gordo, Faro e Lagoa e, outros demonstram a a

situação precária em que viviam anteriormente à sua inserção no Bairro Social,  pois

alguns  relatam terem vivido  em barracas  e  casas  velhas.  Outros  ainda  viveram em

outros bairros da cidade, como o “Bairro dos Índios” e o “28 de Setembro”

Tabela 24 - Gosto de Viver no Bairro

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Sim 12 92,3%

Não 1 7,7%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Doze dos inquiridos quanto ao gosto de viver no bairro referem que gostam de

viver no bairro e apenas um diz que não gosta de viver no mesmo. 

Tabela 25 - Razão de gostar ou não de residir no Bairro

Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)

 20. Razão de gostar ou não de residir no Bairro 

20.1.  Família  e

amigos 

 Está  muitos  familiares  la,  muito

convivio 

 Família

 Porque à união entre as pessoas

 Porque tenho vários amigos la

20.2  Ser  uma  zona

calma

 O meu lado é sossegadinho

20.3.  Falta  de

condições para adquirir

outra habitação

 Não há dinheiro para comprar outra

casa

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

A relação cigana entre si e entre os seus familiares é muito boa e, sendo este

bairro maioritariamente composto por pessoas de etnia cigana nas quais existem muitos

familiares, este é uma dos critérios apontados pelos residentes para o gosto em viver no

Bairro, juntamente com as amizades existentes entre moradores, o convívio e o facto de
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um dos lados ser mais sossegado. É importante referir que um dos moradores referiu

que “não há dinheiro para comprar outra casa” o que leva o investigador a presumir que

estes residente não se encontra muito feliz a viver neste bairro. 

Tabela 26 - Sentimento de Felicidade a residir no Bairro

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Sim 13 100%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Apesar dos dados retirados da questão anterior, todos os residentes inquiridos

referem estar felizes a residir no Bairro

Tabela 27 - Razão de se sentir feliz ou não a residir no bairro

Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)
22.  Razão de se sentir feliz ou não a residir no 

Bairro 

22.1.  Relação  e

tratamento tido 

 As pessoas tratam-me bem

 Pelo o convivio e o estar próximo de

amigos

 Família

22.2

Descontentamento 

 É melhor do que nada

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Mais  uma vez,  nesta  questão  a  família,  os  amigos  e  o  convívio  são  fatores

apontados  para  a  felicidade  dos  mesmos.  porém  nesta  questão  8  pessoas  não

responderam e uma refere que viver aqui  “é melhor do que nada”. 

Tabela 28 - Relação com a restante comunidade cigana a residir no Bairro

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Muito Boa 8 61,5%
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Boa 4 30,8%

Má 1 7,7%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Na relação entre a comunidade cigana, 8 dos residentes refere ter uma muito boa

relação com os demais, 4 refere que a mesma é boa e 1 diz ter uma má relação com os

restantes ciganos. 

Tabela 29 - Justificação da Relação com a restante comunidade cigana a residir no
Bairro

Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)

 24. Justificação da Relação com a restante comunidade cigana a residir no

Bairro

24.1.  Relação  e

tratamento tido 

 Dou-me bem com todo o mundo 

 Dou-me  em com todos  e  confiança

com a maioria

 Falo bem com todos…

24.2 Família  Tudo amigos e família

 … aliás a maior parte é família

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Quanto à justificação da relação da comunidade cigana entre si, mais uma vez

estes referem ser família e amigos e, darem-se bem com todos. 

Tabela 30 - Relação com a comunidade não cigana a residir no Bairro

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Muito Boa 10 76,9%

Boa 3 23,1%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Com a comunidade não cigana a residir no bairro, 10 dos inquiridos referem que

tem uma muito boa relação e 3 uma boa relação. 
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Tabela 31 - Justificação da Relação com a restante comunidade não cigana a residir
no Bairro

Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)

26.  Justificação da Relação com a restante comunidade não cigana a residir

no Bairro

 

26.1.  Relação  de

proximidade

 Amigos de infância, alguns andaram

a escola comigo

26.2 Boa relação  Damos bem com todos

 Dou-me  bem  com  eles,  e  exite

respeito de ambas partes

 Dou-me bem com toda a gente

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Nove dos quais não responderam à questão, porém os que responderam relatam

que se dão bem com toda a população residente do bairro pois existe muito respeito de

ambas as  partes.  Alguns inquiridos  referiram também que têm família  e  amigos de

escola a residir no bairro o que facilita a boa relação existente no mesmo. 

Tabela 32 - Relação com a população fora do Bairro

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Muito Boa 6 46,2%

Boa 5 38,5%

Razoável 2 15,4%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Na  questão  referente  à  relação  desta  população  cigana  inquirida  com  a

comunidade em geral fora do bairro no geral os mesmos referem ter uma boa relação, na

medida em que 6 dos inquiridos diz ter uma relação muito boa com a comunidade, 5 diz

ter uma boa relação e apenas2 pessoas referem que a sua relação com a comunidade é

razoável. 

Tabela 33 - Justificação da Relação com a restante comunidade fora do Bairro
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Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)

 28. Justificação da Relação com a restante comunidade fora do Bairro

 

28.1.  Aspetos

positivos 

 Tenho muitos amigos

 igual, dou-me bem com toda a gente

28.2  Aspetos

negativos 

 Vivia  em  Faro  ainda  não  conheco

muitas pessoas

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Apesar  de 9 dos 13 inquiridos  não terem respondido à  questão proposta,  foi

possível verificar que os fatores que levam as pessoas a terem uma boa relação com a

comunidade  fora  do  bairro,  são  as  relações  familiares  e  de  amizade,  já  os  fatores

negativos que condicionam a mesma, é a chegada recente ao concelho, como refere um

dos inquéritos.

Tabela 34 - Melhoramento de algo no Bairro

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Sim 9 69,2%

Não 4 30,8%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Quanto  ao  melhoramento  do  Bairro  em  si,  9  pessoas  (69,2%  da  população

inquirida) refere que mudaria algo no mesmo, já 4 pessoas (30,8% inquiridos) afirma

que não. 

Tabela 35 - Se sim, o que melhoraria

Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)

30. Se sim, o que melhoraria

30.1. Estrutura física  Higiene nos prédios
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do bairro

 Mais obras…

 Mais  parques  de  estacionamento,

pintar o prédio, pintura com algum desgaste

 Não haver tanta porcaria como há…

30.2 Estrutura social

do bairro

 Não  fazer  barulho  depois  da  meia

noite 

 Tirar  aquela  miséria  toda.  Tirar

aquelas porcas todas

 … Em certos sítios tanta miséria

 …  mais  entretenimento  (mais

atividades)

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Tendo em conta, que a seguinte questão está relacionada com a anterior e dado

que 4 dos inquiridos afirmam que o bairro não necessita de mudanças, os mesmos não

responderam a esta questão proposta, porém houve mais um inquirido da qual também

não se  obteve  resposta.  Quanto  aos  que  afirmaram que mudariam alguma coisa  no

bairro,  obteve-se  várias  respostas  das  qauis  subdividiu-se  em  duas  categorias,  em

problemas estruturais, nos quais os residentes afirmam que o bairro sofre de problemas

a nível da higiene,  pintura,  estrutura e até  estacionamento.  Por outro lado, há quem

afirme que é necessário resolver a “miséria” existente no mesmo (referindo-se a outros

residentes do bairro) e, que era importante a existência de entretenimento/ atividades no

bairro. 

Tabela 36 - Classificação da vida no Bairro

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Muito Boa 2 15,4%

Boa 7 53,8%

Razoável 3 23,1%

Não Respondeu 1 7,7%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  
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A vida no bairro é maioritariamente classificada pelos inquiridos como sendo

boa (7 inquiridos/53,8%), muito boa por 2 (15,4%) residentes, porém existem 3 (231%)

que referem que a vida neste é razoável.   

Tabela 37 - Sentimento de Integração

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Sim 13 100%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Todos os  residentes  do  bairro  em estudo,  inquiridos  afirmam que se sentem

integrados na comunidade e no bairro. 

Tabela 38 - Justificação se escolheu não

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Não Respondeu 13 100%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Dado que não houve respostas negativas à questão anterior, esta não se adequa. 

 

Tabela 39 - Apoio Social por parte da Câmara aos Residentes de Etnia Cigana

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Não 3 100%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Os residentes que participaram no estudo realizado, afirmam não terem qualquer

tipo de apoio social por parte da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Tabela 40 - Se recebe, quais os apoios prestados pela Câmara Municipal

Inquiridos (N) Percentagem (%)
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Não Respondeu 13 100%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Dado que não existem inquiridos que usufruam de apoios sociais do Município,

esta questão não se aplica. 

Tabela 41 - Recebimento de algum apoio social por parte da Segurança Social

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Sim 6 46,2%

Não 7 53,8%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

Já  por  parte  da  Segurança  Social,  6  dos  inquiridos  afirmaram receber  apoio

social e 7 referem não ter qualquer tipo de prestação. 

Tabela 42 - Se sim, quais os apoios prestados pela Segurança Social

Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)

37. Se sim, quais os apoios prestados pela Segurança Social 

37.1. Apoio à família  Abono de Família

 Abono da minha filha

37.2  Apoio  para  a

Inserção 

 RSI

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Nesta questão houve 7 inquiridos que não responderam à mesma, pois são os

mesmos que afirmaram na questão anterior não ter qualquer apoio da Segurança Social.

Dos que responderam afirmativamente, 4 referem que usufruem do Rendimento Social

de Inserção e 2 do Abono de família referente aos filhos menores de idade.  

Tabela 43 - Suficiência dos apoios prestados a esta comunidade

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Sim 5 38,5%
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Não 5 38,5%

Não Respondeu 3 23,1%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Dos 13 residente inquiridos neste projeto, 5 (38,5% ) afirmam que os apoios que

lhes  são  prestados  são  suficientes  face  às  suas  necessidades  ,  já  outros  5  (38,5%)

asseguram  que  os  mesmos  não  o  são.  Nesta  questão  houve  3  pessoas  que  não

responderam à mesma. 

Tabela 44 - Se não são suficientes, o que falta realizar

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Passaram-me para o segundo 

escalão. Só dá para pagar o 

almoço do meu filho que é 15 

euros 

1 7,7%

Não Respondeu 12 92,3%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Dado que esta questão faz referência à pergunta anterior, pois pretende clarificar

a razão pelo qual esta população considera que as respostas sociais prestadas não são

suficientes para responder às suas necessidades, a maioria dos inquiridos não respondeu

à questão e apenas um refere que os apoios que lhe são prestados apenas dá para pagar o

almoço escola do filho. 

Tabela 45 - Entidade a que se dirige, quando necessita de algo

Categorias de análise Unidades de registo (respostas dadas)

40. Entidade a que se dirige, quando necessita de algo 

40.1.  Entidades

municipais

 Câmara Municipal VRSA

 Vou  à  Câmara  fazer  os

requerimentos  e  levam  uma  data  de
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tempo.

 Câmara

 Câmara Municipal

40.2 Outras Entidades  As  pessoas  indicada  "exemplo

saúde= médico

 Peço ão meu marido

 a pessoas que o saibam fazer

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Nesta questão que é referente às entidades aos quais a população de etnia cigana 

se dirige aquando necessita de algo, a grande maioria dos mesmos afirma que a Câmara 

Municipal é a entidade que dá resposta às necessidades, porém os mesmos afirmam que 

este é um processo bastante demorado e burocrático. 

Tabela 46 - Ida a atendimentos sociais

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Sim 6 46,2%

Não 5 38.%

Não Respondeu 2 15,4%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  
  

Dos 13 inquiridos neste estudo, 6 têm o hábito de ir a atendimentos sociais e, 5

afirmam não ir aos mesmos. A esta questão 2 pessoas não responderam. 

Tabela 47 - Pessoa responsável pelo atendimento social

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Técnicos do município 6 46,2%

Não Respondeu 7 53,8%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  
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No seguimento da anterior pergunta, é exposto à comunidade cigana a questão

de “quem é o responsável pelo atendimento social, da qual 7 não responderam. Estes 7

dados  equivalem  à  população  que  não  respondeu  à  anterior  pergunta  e  aos  que

afirmaram  não  ir  a  atendimentos  sociais.  Quanto  às  questões  positivas,  ou  seja  às

pessoas que realizam atendimentos sociais nos Serviços da Câmara Municipal, foram

enunciados quatro nomes de técnicos, como pessoas de referência neste serviço. 

Tabela 48 - Local do Atendimento Social

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Câmara Municipal 6 46,2%

Não Respondeu 7 53,8%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Ainda referente  à  questão  dos  atendimentos,  nesta  pergunta  é  questionado  o

local de atendimento, os 7 inquiridos que não responderam anteriormente e os que não

têm qualquer tipo de apoio nesta questão também não responderam, os que responderam

positivamente dizem que os atendimentos sociais são realizados na Câmara Municipal.

Tabela 49 - Relação com os responsáveis de Ação Social da Câmara Municipal

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Muito Boa 2 15,4%

Boa 6 46,2%

Razoável 3 23,1%

Má 1 7,7%

Não Respondeu 1 7,7%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Quanto à relação desta população com os técnicos responsáveis de Ação Social

da Câmara, 2 referem ter uma muito boa relação com os mesmos, 6 dizem ter uma boa

relação, 3 razoável e 1 afirma ter uma má relação com os mesmos. 

Tabela 50 - Pagamento da renda de habitação
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Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

No pagamento de renda de habitação a grande maioria afirma pagar renda ao

município (10 inquiridos), e apenas 2 pessoas dizem não pagar renda. 

Tabela 51 - Valor monetário da renda da habitação

Inquiridos (N) Percentagem (%)

100 € 1 7,7%

26 € 2 15,4%

25 € 1 7,7%

20 € 2 154%

São os meus pais 1 7,7%

Não Respondeu 6 46,2%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Quanto aos valores monetários dos arrendamentos, 6 pessoas não responderam à

questão, porém as que responderam, pagam de arrendamento valores muitos diferentes,

indo de valores mais baixos,  que rondam os 20€ e os 30€ e valores mais altos  que

chegam aos 100 €. 

Tabela 52 - Local de Realização do Pagamento

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Câmara Municipal de VRSA 9 69,2%

Não Respondeu 4 30,8%

Total 13 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

70

Inquiridos (N) Percentagem (%)

Sim 10 76,9%

Não 2 15,4%

Não Respondeu 1 7,7%

Total 13 100%



O  pagamento  das  rendas,  segundo  os  arrendatários  é  realizado  na  Câmara

Municipal de Vila Real de Santo António. 

7.2. Análise  de  conteúdo da entrevista  realizada  à responsável  da divisão de

Saúde e Intervenção social 

Tabela  53 -  Tabela  de  Análise  de  Conteúdo  realizada  aos  técnicos  da  Câmara
Municipal de VRSA

Dimensões Subdimensões Questões
Unidades de Registo

Habitaçã
o Social

Caracterização
Individual

 Há quanto tempo
se  encontra  a  trabalhar  na
instituição?

 Qual  a  sua  área
de  especialização,  em
termos  de  formação? E na
câmara Municipal?

 Na  Câmara
Municipal quais as funções
que desempenha?

 Tendo em conta
o  exercício  das  suas
funções, quais os principais
desafios que encontra? 

 “Há cerca de 6 meses.”

 “Sou  enfermeira  especialista
em  saúde  materna  e  obstetrícia  há  25
anos.”

 “Chefe  de  Divisão de  saúde e
de Intervenção Social”

 “Encontrar  soluções
habitacionais para os agregados familiares
em  situação  de  vulnerabilidade,  seja  a
nível social, económico.”

 Quando  foi
construído  o  Bairro  Social
48 Fogos  de  Vila  Real  de
Santo António?

 Qual  a  razão
para a sua edificação?

 O porquê da sua
designação?  (Bairro  Social
48 Fogos)

 Quais  as
dimensões  do  Bairro  em

 “O  Bairro  48  fogos  foi
construído nos finais da década de 90, os
primeiro  munícipes  foram realojados  em
1999.”

 “Este Bairro foi construído com
o  intuito  de  realojar  a  população  que
residia em estruturas abarracadas. “

 “Este  empreendimento  social
designa-se  de  48  fogos,  por  ter  na  sua
edificação  48  frações  destinadas  a
habitação.  Este  também  pode  ser
designado por Bairro Social Caminho-de-
ferro, sendo que esta designação deve-se
ao facto  de  ter  sido  construído  cerca  da
ferrovia.” 

 “O Bairro Social Caminhos-de-
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Caracterização
do bairro

questão?

 Em  média,  qual
o  numero  de  residentes
deste bairro? 

 Qual  o  número
médio  de  residentes  por
habitação?

 Quem  faz  a
gestão  e  controlo  de  cada
habitação?

 Qual  a  entidade
responsável  pela
manutenção  do  Bairro?  E
de  que  forma  é  feita  a

ferro é constituído por seis lotes, cada um
com  oito  fogos.  Importa  referir  que  se
trata de um empreendimento em que todos
os  lotes  são  mistos,  ou  seja,  existem
frações  destinadas  a  habitação  social  e
outras que foram alienadas.” 

 “Atualmente  residem  90
municipes (recenseamento 2021).”

 “Realizando o cálculo de média
seriam dois por habitação, no entanto este
valor não espelha a realidade uma vez que
a maioria das famílias tem mais do que um
filho. No entanto este valor é apresentado
uma vez que existem algumas frações que
são  ocupadas  apenas  por  um  elemento
isolado.  Existem  também  situações  em
que há mais do que um núcleo familiar em
cada  habitação,  sendo  que  estes
encontram-se  em  sobrelotação.  Importa
ainda referir que atualmente encontram-se
duas  habitações  devolutas,  as  quais  se
encontram  destinadas  ao  concurso
habitacional que se encontra a decorrer.”

 “O  município,  através  dos
serviços  da  Divisão  de  Saúde  e
Intervenção  Social  assegura  o
levantamento  das  necessidades
habitacionais  e  gere  a  atribuição  de
habitações  nos  parques  habitacionais
municipais destinados a habitação social.
Os Serviços do Município disponibilizam
um  serviço  de  atendimento  social  no
âmbito  da  habitação,  orientando  e
apoiando  socialmente  indivíduos  e
famílias  em  situação  de  carência
habitacional ou outras relacionadas com a
habitação. Cada arrendatário é responsável
pela  habitação  onde  reside,  no  entanto
recorrem  com  frequência  à  Autarquia
quando  necessita  de  reparações/
intervenções na fração habitacional. “

 “A  entidade  responsável  pela
gestão do parque habitacional é a própria
autarquia.  Esta  gestão  é  realiada  no
sentido de melhorar as condições de vida
das  pessoas,  mas  também,  sensibilizar  e
consciencializar  da  sua  realidade  e  da
necessidade de se tornarem agentes ativo
de  mudança.  Os  residentes  deste
empreendimento  social  têm  como
referência duas técnicas da autarquia, que
os  recebem em atendimento  sempre  que
solicitado  pelos  mesmos  de  forma  a
mediar  conflitos  e  providenciar  a
resolução  dos  problemas  detetados.  No
que  respeita  à  limpeza  dos  mesmos  é
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mesma?

 Existe
acessibilidade  para pessoas
com mobilidade reduzida?  

 Existe  alguma
associação  no  Bairro?  Se
sim, qual a sua atividade? 

 Quais  os
critérios  de  atribuição  das
habitações?

 Como  é  feita  a
sinalização das pessoas que
necessitam de habitação? 

 Como  é  feito  o
cálculo  da  renda  mensal,
atribuída  aos  residentes?
Qual  os  valores  das
mesmas?

assegurado  pelos  moradores,  sendo  que
estes  são  autónomos  na  organização  da
escala de limpeza, à  exceção de um lote
em  que  é  necessário  que  a  escala  seja
elaborada e afixada pela autarquia.” 

 “Os lotes não são adaptados a
pessoas  com  mobilidade  reduzida,  no
entanto  em  alguns,  a  pedido  dos
moradores, já foram realizadas alterações,
nomeadamente a construção de rampas de
acesso.  Importa  referir  que  são  edifícios
com  três  pisos  e  que  não  tem  na  sua
construção elevador.”

 “Não  existe  nenhuma
associação.” 

 “De acordo com o regulamento
Municipal  para  Acesso,  Atribuição  e
Gestão do Parque Habitacional Municipal
“As Habitações  sociais  do  Município  de
Vila Real de Santo António, são atribuídas
ao  abrigo  do  regime  de  arrendamento
apoiado (artigo 5.º) de acordo com a Lei
nº 81/2014, de 19 de Dezembro, com as
alterações  introduzidas  pela  Lei  n.º
32/2016, de 24 de Agosto” . Como pode
ler-se  no  número  1  do  artigo  7º  do
Regulamento Municipal “ A atribuição do
direito  à  habitação  tem  por  base  as
condições  de  habitabilidade,
socioeconómicas  e  familiares  dos
respetivos  agregados  familiares.”  No
mesmo artigo é ainda referido que “ Não é
permitida  qualquer  discriminação  em
função  do  género,  etnia,  religião  e
convicção política dos candidatos.””

 “Na  maioria  dos  casos  as
sinalizações são feitas pelos próprios que
solicitam  atendimento  para  expor  a  sua
situação  habitacional  e  económica
requerendo  a  intervenção  da  autarquia
através  da  atribuição  de  uma  habitação
social.  Atualmente  a  atribuição  das
habitações é feita por concurso sendo que
os  procedimentos  encontram-se  descritos
no regulamento criado para o efeito.” 

 “O valor das rendas mensais é
ajustado ao orçamento familiar, por forma
a garantir qualidade de vida e estabilidade
financeira às famílias, sendo que o mesmo
é  definido  através  da  aplicação  de  uma
taxa  de  esforço  ao  rendimento  mensal
corrigido  do  agregado  familiar.  No  que
respeita aos valores praticados no presente
ano o valor mais baixo é de 7,05€ e o mais
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 Como
caracteriza os residentes do
Bairro em questão, no que
toca  aos  seus  estatutos
sócio económicos?  

alto de 213,10€. “

 “São  famílias  com  carências
económicas,  que  dificilmente  conseguem
encontrar  casas  no  mercado  de
arrendamento  que  consigam  pagar  ma
renda. Tem baixo nível de escolaridade, o
trabalho é sazonal e a maioria das famílias
auferem  o  Salário  Mínimo  Nacional,
resultando  em  fracos  recursos
económicos. “

Caracterização
da população 
residente

 Caracterize  a
população  residente  do
Bairro Social  48 Fogos  de
Vila  Real  de  Santo
António, quanto:

 Ao género 

 Às faixas etárias

 À  constituição
do agregado familiar

 À  situação  face
ao emprego/ desemprego

 “A  população  residente  no
Bairro social divide-se da seguinte forma:
quarenta e quatro são do género masculino
e quarenta e seis do género feminino.” 

 “Em  relação  às  faixas  etárias
apresenta-se  a  tabela  infra  de  forma  a
melhor espelhar a realidade:

Faixa
Etária

Residentes %

0-10 12 1
3.3

11-21 19 2
1.1

22-32 7 7
.8

33-43 13 1
4.4

44-54 13 1
4.4

55-65 11 1
2.2

+ 65 anos 15 1
6.7

total 90 1
00”

 “No que respeita à constituição
do agregado familiar divide-se da seguinte
forma: dez famílias nucleares com filhos,
seis  famílias  nucleares  sem  filhos,  seis
famílias  monoparentais  femininas,  seis
famílias  alargadas  e  três  elementos
isolados.” 

 “Em  relação  ao  emprego/
desempregos  os  adultos  em  idade  ativa
apresenta  a  seguinte  distribuição:  trinta
empregados  e  trezes  desempregados.
Existem  ainda  dez  pensionistas  por
velhice e um pensionista por invalidez." 

 “As  habilitações  escolares
apresenta a caracterização:

Nível  de
ensino

Residentes

Sem 0
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 Habilitações
escolares

 Qual  o  número
aproximado de crianças em
idade  escolar  que  não
frequentam a escola?

 Quais as escolas
frequentadas pelas crianças
do Bairro?

 Do  total
apresentado, qual o número
de residentes do Bairro que
são de etnia cigana? 

 Como  classifica
a  interação  dos  residentes
do bairro com a população
cigana? E eles entre si? 

 Qual  o  meio  de
subsistência  desta
comunidade? 

escolaridade
Pré-escolar 4

1º Ciclo 23

2º Ciclo 14

3º Ciclo 17

Ensino
Secundário

16

Ensino
Superior

5

Sem
informação 

11

Total 90

  “Atualmente todas as crianças
em idade escolar encontram-se integradas
em estabelecimento de ensino." 

 "As escolas frequentadas pelas
crianças  residentes  n  Bairro  Social  48
Fogos depende do ciclo de ensino que as
mesmas  frequentam,  no  entanto
encontram-se  todas  a  frequentar
estabelecimentos  de  ensino  situados  no
concelho de Via Real de Santo António.
(Não existem dados estatísticos)”

 “Atualmente  residem  quatro
agregados familiares, perfazendo um total
de dezasseis pessoas de etnia cigana.” 

 “O  relacionamento  dos
moradores com as famílias de etnia cigana
residentes,  é  exemplar  ou  seja  todas  as
famílias estão integradas e não são alvo de
exclusão social. 

Existem 4 famílias de etnia cigana a
residir no bairro, têm boas relações sociais
de  vizinhança.  Apesar  dos
condicionalismos  sociais  a  que  estão
sujeitos,  algumas  famílias  ciganas
procuram  projetos  de  vida  individual  e
defendem  que  a  cultura  cigana  tem
necessariamente de evoluir no sentido de
ser capaz de enfrentar novos desafios e as
novas oportunidades sociais. “

 “A comunidade cigana subsiste
maioritariamente  da  venda  ambulante
sendo  este  trabalho  de  carácter  sazonal.
Alguns  dos  agregados  ao  ainda
beneficiários  da  medida  de  Rendimento
Social de Inserção.”

 “Dos  dezasseis  residentes,
quatro  encontram-se  a  trabalhar  ou  seja
um elemento por agregado familiar”. 
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 Dos  residentes
de etnia cigana, quantos se
encontram a trabalhar?

 Existe  algum
mediador  da  comunidade
cigana  no  bairro?  Se  sim,
contratado  por  que
entidade? 

 “Atualmente  não  existe
mediador.”

Caracterização
da  Instituição
(Câmara
Municipal/
Junta  de
Freguesia)

 Qual o papel e a
relação  entre  a  Câmara
Municipal  e  os  residentes
do Bairro Social? E com a
comunidade cigana?

 É  prestado
algum tipo de apoio social
por  parte  da  Câmara
Municipal aos residentes do
bairro?  Aos  mais
desfavorecidos?  E  à
população cigana?

 Com  que
entidades  a  autarquia  faz
parceria  para  o  apoio  ao
Bairro?

 De que  forma  a
Câmara  Municipal  atua  no
Bairro? 

 Como  considera
que  é  a  qualidade  de  vida
dos residentes do bairro?

 Como  considera
que  os  residentes  vêm  o
bairro?  O  que  na  sua
opinião eles mudariam?

 Quais  as

 Não Responderam 

 Não Responderam

 “Não  temos  conhecimento  de
parcerias. “

 Não Responderam

 “Tendo  em  conta  a
heterogeneidade  dos  residentes  do bairro
podemos considerar que os mesmos estão
inseridos na classe “média/baixa””. 

 “Constata-se que a maioria dos
moradores  tem  uma  ligação  afetiva  ao
bairro,  sendo  que  os  aspetos  que  mais
valorizam são: a localização, a segurança e
a dimensão das casas. No entanto, também
são destacados alguns aspetos negativos e
que  os  moradores  gostariam que  fossem
melhorados,  nomeadamente  o  estado  de
conservação  dos  edifícios  e  a  limpeza.
Alguns  moradores  também  solicitaram
transferência de habitação por questões de
sobrelotação que por falta de resposta, até
à data, não foi possível realizar. 

 “As  principais  reclamações
apresentadas  prendem-se  com  a  limpeza
dos lotes, o ruído, objetos que se encontra
a  obstruir  o  espaço  comum  dos  lotes  e
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principais  queixas
relativamente  ao  bairro?
Por  parte  da  comunidade
em geral, da residente e da
comunidade cigana?

 São  realizados
atendimentos  a  estas
pessoas  (acima
mencionadas)?

 Se  sim,  quem
são  os  técnicos
responsáveis pelo mesmos?

 Qual  a
regularidade  dos
atendimentos?
Semanalmente  em  média
são  realizados  quantos
atendimentos?

 Qual  a  postura
que os técnicos apresentam
quando  realizam  os
atendimentos?

 E  dos
beneficiários,  qual  a
postura  que  a  maioria
apresenta?

 São  realizadas
visitas  frequentes  ao
Bairro?  Com  que
frequência? 

 Nestas  mesmas
visitas  são  necessários
acompanhamentos  por
parte de outras entidades?

obras de requalificação.” 

 

 “Os  atendimentos  são
realizados  sempre  que  solicitado  pelos
moradores,  sendo  que  procura  dar-se
resposta  no  próprio  dia.  Quando
necessário  são  agendados  outros
atendimentos  de  forma  a  resolver  os
problemas apresentados.” 

 “Atualmente  existem  duas
técnicas,  afetas  ao  núcleo  de  habitação,
mais especificamente ao bairro 48 fogos,
que servem como referência aos residentes
do  bairro.  No  entanto,  qualquer  outra
técnica  da  divisão  pode  proceder  ao
atendimento e posteriormente encaminhar
para as responsáveis”. 

 “Os  atendimentos  são
realizados,  maioritariamente  por
solicitação dos arrendatários pelo que não
é possível determinar a periodicidade nem
o  número  de  atendimentos  realizados
semanalmente.” 

 “As  técnicas  da  divisão
apresentam uma postura de cooperante, de
colaboração e de respeito mútuo.” 

 “Durante  os  atendimentos
técnicos  os  moradores  mantem  postura
colaborante.” 

 “As  visitas  ao  Bairro  eram
realizadas com regularidade no entanto, e
devido  às  restrições  casadas  pela
pandemia,  atualmente  são  realizadas
visitas ao bairro sempre que se justifique.”

 “Regularmente  as  visitas  são
realiadas apenas pelas técnicas da divisão
no  entanto,  existem  situações  ligadas  à
saúde  pública,  insalubridade  e  violência
que tem de ser realizadas em parceria com
outras  entidades  (Centro  de  Saúde,
Segurança Social, Forças de Segurança ou
outras entidades).

 “As  visitas  são  realizadas  por
duas técnicas, em termos de segurança não
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 Qual  o
sentimento  dos  técnicos
quando  realizam  estas
visitas? (Segurança…)

 Acham  que
existe  algum  tipo  de
preconceito  face  ao Bairro
e  à  própria  comunidade
cigana a residir no Bairro?

se verifica conflitos e a receção por parte
dos  residentes  é  bastante  cordial,  sendo
que  aproveitam  estas  visitas  para  expor
alguns  problemas  detetados.  Até  à  data
não existiu  nenhum episódio que coloca-
se  em  causa  a  integridade  física  das
técnicas.”

 “No que diz respeito à opinião
externa,  os  próprios  moradores
consideram que o bairro tem má reputação
e  que  o  simples  facto  de  ser  um bairro
social  contribui  para  essa  construção
negativa  que,  na  sua  opinião,  não
corresponde à realidade.  “ 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Na primeira parte da entrevista realizada à responsável pela Divisão de Saúde e

de Intervenção Social da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, foi feita

uma abordagem geral à sua pessoa, relatando em traços gerais o seu papel na Câmara

Municipal. 

Na segunda parte, é realizado uma caracterização do Bairro Social 48 fogos do

Concelho de Vila Real de Santo António, nesta foi possível compreender e corroborar a

ideia  de  que  os  Bairros  Sociais  serviriam para  realojar  a  população  com carências

socioeconómicas,  que neste caso residiam em estruturas abarracadas.  Construído nos

anos 90, este é um dos bairros sociais do concelho e, é constituído por 48 frações mistas

ou seja, para habitação social ou para alienação, como nos é referido no diagnóstico

social da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

De acordo com dados provenientes do recenseamento de 2021, facultados pela

entrevistada,  o Bairro em estudo alberga 90 munícipes e, encontra-se atualmente em

sobrelotação em algumas frações, pois encontram-se a residir no mesmo apartamento

mais que um agregado familiar. Segundo a entrevistada, cada pessoa é responsável pela

manutenção da sua fração, porém a Câmara encontra-se disponível para responder a

qualquer que seja a necessidade das mesmas relativamente à habitação, como desde já

acontece com frequência. A gestão do Bairro, é de responsabilidade municipal, porém

os munícipes  têm um papel  preponderante na mesma,  principalmente  no que toca à

limpeza dos espaços. 

No que toca à acessibilidade do Bairro, este não é um bairro com facilidade para

pessoas  com  mobilidade  reduzida,  uma  vez  que  não  tem  elevador  e  acessos  para
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cadeiras de rodas, porém a pedido dos residentes,  já houveram situações em que as

plantas originais foram alteradas para permitir este acesso. 

     Estas habitações de cariz social como todas as restantes espalhadas pelo país,

são atribuídas tendo em conta vários critérios,  como as condições de habitabilidade,

socioeconómicas  e  familiares,  com base na Lei  nº32/2016,  de 24 de agosto.  Para a

atribuição  de habitação social  os indivíduos devem dirigir-se à  Câmara Municipal  e

preencher os requerimentos para esse fim. Quanto ao valor mensal, este é calculado em

função dos rendimentos do agregado familiar e variam entre os 7,05€ e os 213.10€. 

Quanto à população residente, esta é uma população, com algumas carências a

nível social e económico e com baixa escolaridade. Em relação ao género, o número é

relativamente próximo, com diferença de dois indivíduos (44 do género masculino e 46

do género feminino). No que concerne às idades, a grande maioria destes estão inseridos

em idade ativa (48,8% dos inquiridos) e, podemos verificar um número significativo de

jovens (34,4%), o que podemos concluir apesar de 16,7% da população ter 65 ou mais

anos, esta é uma população relativamente jovem e ativa. Quanto ao trabalho e, tendo em

conta a população em idade ativa, é possível concluir que a grande maioria encontra-se

em situação de desemprego ou com trabalhos sazonais, o que acontece com a maioria da

comunidade cigana, como relata no seu estudo Isabel Pereira (2016). 

As crianças residentes encontram-se integradas nas escolas do concelho e foi

possível  verificar  a  existência  de  dezasseis  pessoas  de  etnia  cigana,  nos  noventa

residentes do bairro. Estas quatro famílias de etnia cigana não têm qualquer tipo de

problema no que concerne à integração no bairro e, como já referido anteriormente, o

meio  de  subsistência  desta  comunidade  advém da  venda  ambulante  de  roupas,  dos

trabalhos  sazonais  e do auferimento da prestação social  RSI (Rendimento  Social  de

Inserção). 

Quanto  à  perceção  dos  residentes  do  bairro,  de  acordo  com  a  opinião  da

entrevistada,  estes  apresentam  uma  relação  afetiva  forte  com  o  bairro,  quiçá

provavelmente devido à melhoria de condições de vida que o mesmo lhes vem trazer,

tendo em as condições de habitação em que os mesmos residiam anteriormente, porém

apresentam queixas relativamente à conservação e limpeza dos edifícios e ao ruído. Em

relação à conexão existente entre os residentes e a Câmara Municipal de Vila Real de

Santo António, aquando atendimentos sociais, estes ocorrem conforme solicitados pelos

intervenientes e, são feitos por duas técnicas afetas ao núcleo de habitação. Tanto nos
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atendimentos,  como  nas  visitas  ao  bairro,  os  residentes  mostram-se  cooperantes  e

aproveitam as mesmas para expor problemas detetados. 

É possível verificar então, que apesar da conotação negativa adjacente ao bairro,

tendo em conta os seus moradores e o seu cariz social,  este é um bairro, pacífico e

cooperante com as entidades municipais.  

V. Análise e Discussão dos Resultados 

Iniciando esta análise pela caracterização da população cigana e dos seus traços

característicos e costumes, irá ser realizada uma articulação entre a teoria e a prática,

permitindo uma maior compreensão entre a informação retirada de vários textos e, a

realidade dos dados provenientes dos inquéritos por questionário aplicados à população

de  etnia  cigana,  residente  no  Bairro  48  fogos  do  Concelho  de  Vila  Real  de  Santo

António e, da entrevista realizada à chefia da Divisão de Saúde e Intervenção Social da

Câmara Municipal.   

Deste modo, no que toca à situação face ao emprego, constatou-se que grande

parte da população em idade ativa, encontra-se a trabalhar, porém estes têm trabalhos

temporários e sazonais, como as vendas ambulantes. Estas ocupações segundo Olímpio

Nunes eram ocupações específicas das mulheres e, é possível verificar a veracidade do

mesmo, nos questionários e entrevistas realizadas. Segundo o mesmo autor, o papel da

mulher cigana desde muito cedo está ligado à família e ao cuidado da casa e, este facto

também  é  possível  verificar  nas  informações  obtidas  através  dos  inquéritos  por

questionário, realizados à população residente de etnia cigana, uma vez que, de acordo

com esses mesmos dados, os tempos livres das mulheres ciganas são passados em casa a

tomar conta dos filhos, da casa e dos maridos,  enquanto os homens de etnia cigana

aproveitam os seus tempos livres  para praticar  hobbies,  como estar com os amigos,

passear ou ver Televisão. . 

Outro aspecto muito saliente na população de etnia cigana e muito presente nesta

amostra, é a importância da morte, mais concretamente do luto. Segundo o Rodrigues, o

luto feito pela população cigana é extremamente importante e apresenta aspetos muito

característicos,  como  o  uso  de  roupa  preta  e  a  proibição  de  consumo  de  bebidas

alcoólicas e de ver Televisão, o que acontece, com a população inquirida neste estudo. 

O casamento é também um aspeto cultural muito importante para a etnia cigana,

de acordo com estudo feitos por Olimpio Nunes, a mulher cigana tem a obrigação de ir
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virgem para o casamento, caso contrário não pode casar e pode inclusive, ser desposada

pela família. As festas de casamento de etnia cigana, são festas de muita abundância, ou

seja,  são  festas  de  vários  dias,  com  muita  comida  e  bebida.  Esta  informação  é

comprovada pelos relatos prestados pela população inquirida no estudo. 

Apesar do autor escolhido para descrever os costumes ligados à religião cigana

afirmar que estes não têm crenças em algum deus, grande parte da amostra inquirida,

afirma ter vínculos restritos à religião, mais concretamente à igreja evangélica, na qual

os pastores são eles mesmos. 

Quanto às questões relativas ao Bairro Social 48 fogos e, segundo o Diagnóstico

Social de Vila Real de Santo António datado de 2018, esta tipologia de bairros têm o

propósito  de  albergar  população  com  condições  socioeconómicas  desfavorecidas  e

portanto, este não é exceção, pois tanto a comunidade cigana inquirida como a própria

responsável pela divisão de saúde e intervenção social, afirmam que grande parte desta

comunidade residente no bairro, é proveniente de bairros de lata, casas velhas ou de

outros bairros sociais. 

Contrariamente ao que é descrito no enquadramento teórico do presente estudo,

esta comunidade encontra-se bem inserida tanto na sociedade, como no bairro social,

tendo como base desta boa relação os laços familiares e de amizade construídos, pois

como afirmam Antunes e Oliveira no seu estudo a comunidade cigana é muito ligada à

família e tem por esta um grande sentimento de respeito e responsabilidade. 

Embora grande parte dos inquiridos neste estudo afirmar que gostam de viver no

bairro e que se sentem felizes a viver no mesmo, existem alguns aspetos do mesmo, que

estes gostariam de mudar,  como por exemplo a higiene do bairro,  a necessidade de

obras de requalificação, o ruído e a existência de menos confusão. Outro aspeto que um

dos  inquiridos  referiu  e  é  considerado  de  extrema  importância  é  a  inexistência  de

atividades lúdicas para a população. 

A Câmara Municipal tem um papel preponderante na intervenção social,  uma

vez que pretende suprir as necessidades da população mais necessitada. Neste caso é

explicita  a intervenção social  no âmbito habitacional,  uma vez que esta é a base da

qualidade de vida de todos os indivíduos. Além do apoio à habitação social, a Câmara

Municipal de Vila Real de Santo António presta apoio à população através da renda

apoiada,  e em complementaridade a estas,  a entidade municipal  está constantemente

presente  no  dia  a  dia  dos  residentes  destes  bairros,  tendo uma boa relação  com os

mesmos e, prestando atendimentos sociais sempre que necessário. 
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A  título  de  conclusão  é  importante  verificar  se  a  questão  de  partida  e  os

objetivos  de  investigação  foram  devidamente  respondidos.  Com  o  auxílio  da

responsável  pela  Divisão  de  Saúde  e  Intervenção  Social  foi  possível  realizar  um

levantamento  das  características  do  Bairro  Social  48  Fogos,  e  compreender  que  o

mesmo foi construído na década de 90, com o objectivo de proporcionar uma habitação

a pessoas com carências socioeconómicas. Este bairro alberga 90 munícipes e apresenta

frações  mistas,  ou  seja  de  habitação  social  e  de  alienação.  E  assim  foi  possível

responder ao objectivo geral de “ Conhecer e caracterizar o Bairro Social 48 Fogos de

Vila Real de Santo António.”

No que toca ao objectivo específico “Avaliar a qualidade de vida da comunidade

cigana do Bairro Social 48 Fogos de Vila Real de Santo António” pode-se afrmar com

base nas respostas dadas pelos inquiridos, que esta comunidade tem uma boa qualidade

de vida ao residir neste bairro.

Quanto aos objetivos “Conhecer e caracterizar a população cigana residente no

Bairro 48 Fogos de Vila Real de Santo António.” e “Caracterizar os diferentes perfis

socioeconómicos das famílias ciganas do Bairro Social 48 fogos de Vila Real de Santo

António.” pode-se concluir que esta é uma amostra de 16 num total de 90 residentes,

com idades compreendidas entre os 19 e os 57 anos, grande maioria é casado e os mais

novos são solteiros. Estes residentes apresentam empregos sazonais e sem estabilidade

socioeconómica, o que dificulta uma segurança no que toca à sua qualidade de vida.    

Os objetivos específicos “Conhecer o tipo de Intervenção Social assegurada pela

Autarquia  ao  Bairro  Social  em  questão  e  à  comunidade  cigana.”  com  o  objetivo

“Caracterizar  as  políticas  sociais  de  iniciativa  local,  nomeadamente  da  eventual

existência de medidas destinadas à etnia cigana.” e a questão de partida “Perante as

características do Bairro Social 48 Fogos de Vila Real de Santo António, que tipo de

Intervenção Social, é realizada pela Autarquia destinada à população de etnia cigana?”

estão englobados na mesma resposta, uma vez que a intervenção social da Câmara com

esta população recai sobretudo na atribuição de habitação social e na gestão da mesma,

incorporando aspetos ligados à requalificação das habitações. Nesta intervenção social

recai também a atribuição das rendas de acordo com as necessidades económicas dos

agregados familiares, de modo a promover um bem-estar social  e económico a estas

famílias.     
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VI. Considerações finais e limitações ao estudo 

No decorrer desta investigação houve aspetos que limitaram o normal decorrer

do  mesmo.  Nomeadamente,  a  aversão  de  alguns  residentes  de  etnia  cigana  aos

Assistentes Sociais, limitaram o acesso a alguma informação por parte dos mesmos. As

burocracias  e  a  dificuldade  de chegar  às  entidades  municipais,  atrasaram também a

recolha de informação, não permitindo à investigadora, o cumprimento dos prazos pela

mesma, estipulados inicialmente.  

Apesar de todos estes aspetos menos positivos, o estudo em causa correu bem,

pois foi possível à investigadora, o acesso a grande parte da informação desejada, o que

culminou na devida resposta à questão de partida e aos objetivos da investigação. 

A presente dissertação,  permitiu  à pesquisadora uma melhor compreensão do

trabalho que é feito pela Câmara Municipal do município em estudo e, perceber que

apesar  da  comunidade  cigana  ser  constantemente  alvo  de  descriminações  e

preconceitos,  a  comunidade  inquirida  considera  que  se  encontra  bem  inserida  na

sociedade e que apesar de residirem num bairro social, os mesmo gostam e agradecem a

permanência no mesmo. Permitiu também compreender as problemáticas existentes no

bairro em questão e fazer uma caracterização do bairro e dos seus residentes. 

A comunidade residente neste bairro, apresenta características e costumes muito

próprios  e  apesar  de  apresentarem  algumas  diferenças,  alguns  ainda  têm  hábitos

relativamente  semelhantes  àqueles  que  diferentes  autores  afirmam nas  suas  diversas

obras, como por exemplo o casamento e o luto, que apesar de nos encontrarmos em

pleno século XXI e além dos avanços da sociedade, permanecem inerentes e igauis até

aos dias de hoje.

  Quanto  à  intervenção  social  do  município  nestes  bairros,  esta  recai

essencialmente na atribuição e manutenção das habitações sociais respondendo sempre

a todo o tipo de necessidades dos residentes, sem qualquer tipo de descriminação face à

sua condição. 

Este  estudo foi  recebido  pelos  órgãos  autárquicos  com bastante  agrado,  pois

permitiu  aos  mesmos,  um  melhor  conhecimento  do  bairro  48  fogos  do  concelho,

possibilitando também uma melhor perceção das necessidades dos residentes, tanto a

nível das habitações como a nível social e de lazer. Este permite assim uma maior noção

do que  há  a  fazer  por  parte  da  Câmara  Municipal,  dando por  parte  dos  residentes

inquiridos, algumas propostas. 
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Com esta dissertação foi possível compreender a importância da habitação na

vida do ser humano, uma vez que na inexistência da mesma, a pessoa não tem acesso

aos restantes direitos do ser humano. Neste sentido o trabalho realizado pelas Câmaras

Municipais  e  respetivos  parceiros  é  fundamental,  uma  vez  que  possibilita  a  esta

população condições de vida, que apesar de muitas vezes subjugadas são de extrema

importância. Exemplo desta importância é possível verificar nos inquéritos realizados à

população cigana, uma vez que mais do que um inquirido anteriormente à atribuição de

habitação  social  residiam sem condições  de  higiene  e  saneamento  básico,  junto  de

animais.   

Considera-se uma mais valia a preocupação da Câmara Municipal de Vila Real

de  Santo  António  com  a  população  carenciada.  Os  projetos  de  apoio  aos  mais

carenciados do município mostram que a mesma mantém uma relação de proximidade

com a população.  Os projetos  incentivados  pelo ACM para a  população cigana são

também  uma  mais-valia,  pois  possibilitam  o  visionamento  desta  comunidade,

mostrando as suas melhores características, desmistificando assim todos os estereótipos

associados aos mesmos. 
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Apêndice I – Email enviado à Câmara Municipal de Vila Real de Santo
António
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Apêndice II – Pedido de Entrevista enviado à Câmara Municipal de

Vila Real de Santo António

                                                                                                                          Vil
a Real de Santo António, 18 de abril de 2022

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António,

O meu nome é Telma Filipa Reis da Rosa, sou residente do Concelho de

Vila Real de Santo António e, atualmente encontro-me a realizar Mestrado em

Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, lecionado  na Escola

Superior de Educação de Beja do Instituto Politécnico de Beja.

Neste momento, encontro-me na fase final do mesmo e como tal, estou

a  desenvolver  a  dissertação  de  mestrado,  uma  investigação,  que  visa

caracterizar  a  Intervenção  Social  realizada  pela  Autarquia  de  Vila  Real  de

Santo António junto da população de etnia cigana do Bairro Social 48 Fogos de

VRSA.  

Os objetivos específicos desta investigação, são:
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 Conhecer  e  caracterizar  a  população  cigana  residente  no  Bairro  48

Fogos de Vila Real de Santo António. 

 Caracterizar as políticas sociais de iniciativa local,  nomeadamente da

eventual existência de medidas destinadas à etnia cigana.  

 Avaliar a qualidade de vida da comunidade cigana do Bairro Social 48

Fogos de Vila Real de Santo António. 

 Caracterizar os diferentes perfis socioeconómicos das famílias ciganas

do Bairro Social 48 fogos de Vila Real de Santo António.   

Os dados serão recolhidos a ambas as partes envolvidas na investigação,

através de inquéritos por questionário realizados presencialmente à população

de etnia  cigana do bairro supra mencionado e, através de entrevistas semi

estruturadas  aos  responsáveis  do  Executivo  Municipal  do  município  em

questão.  Deste  modo,  venho por  este meio,  solicitar  a  Vossa Excelência a

autorização para a realização das entrevistas e consequente marcação das

mesmas.

 Os  dados  recolhidos  serão  mantidos  confidenciais  e  o  seu  uso  será

exclusivamente para a execução do estudo de caso já anteriormente

mencionado,  respeitando sempre os princípios éticos e deontológicos

de investigação em ciências sociais

Estou certa  que o seu contributo  será  fulcral  no  desenvolvimento  na

dissertação deste mestrado. Posto isto, agradeço desde já a sua colaboração e

disponibilidade.
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Apêndice III – Modelo de análise da entrevista à Câmara Municipal de

Vila Real de Santo António
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Conceitos População Dimensões Subdimensões Indicadores

Responsável

da  Ação

Social/

Executivo

Municipal  da

Junta  de

freguesia  e

Câmara

municipal  de

Vila  Real  de

Caracterizaçã

o Individual

 Área  de
especialização

 Anos de serviço

 Funções  na
Instituição

 Desafios  ao
exercício  da  sua
função

 Data  de
construção

 Justificação  da
sua designação

 Razão  da  sua
edificação

 Manutenção  do
bairro  (o  que  é
feito  e por quem
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Interven

ção Social

Santo António

Habitação

Social Caracterizaçã

o do bairro

é feito) 

 Dimensão  do
bairro

 Número  de
residentes  no
bairro

 Número  de
residentes  por
habitação

 Gestão  e
Controlo  das
habitações

 Entidade
responsável  pela
manutenção  do
bairro

 Acessibilidade

 Existência  de
alguma
associação  no
bairro

 Sinalização  das
pessoas  que
necessitam  de
habitação

 Critérios  de
atribuição  de
habitação

 Valor  do
arrendamento
(como  é  feito
essa  estimativa/
calculado o valor
a  ser  pago  por
cada pessoa)

 Estratos  sociais
existentes  no
Bairro 

 Caracterização da
população
residente

 Número  crianças
a  frequentar  a
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Caracterizaçã

o da população

residente

escola

 Quais  as  escolas
frequentadas
pelos menores

 Número  de
residentes  de
etnia  cigana  a
viver no bairro

 Interação  da
população cigana
no bairro

 Meio  de
subsistência

 Dos residentes de
etnia  cigana
quais  os  que  se
encontram  a
trabalhar

  Existência  de
mediador

Caracterizaçã

o  da  Instituição

(Câmara

Municipal/  Junta

de Freguesia)

 Papel  /  relação
dos  órgãos
sociais  face  ao
bairro  e  aos
ciganos

 Entidades
parceiras

 Apoio  fornecido
ao bairro 

 Apoio  fornecido
à etnia cigana

 Apoio  social  à
população  mais
desfavorecida

 Qualidade  de
vida  dos
residentes  do
bairro

 Quais  as
principais
queixas
relativamente  ao
bairro?  Por  parte
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da  comunidade
em  geral  e  da
comunidade
cigana

 Os  atendimentos
socais  são
realizados  por
quem?

 Regularidade dos
atendimentos
sociais

 Média  de
atendimentos
semanais

 Postura  dos
técnicos  no
atendimento 

 Postura  dos
beneficiários  dos
apoios  /
atendimentos

 Visitas ao bairro

 Necessitam  de
acompanhamento
nas visitas

 Sentimento  de
segurança  no
bairro

 Existência  de
preconceito  (da
etnia para com os
técnicos  e  dos
técnicos  para
com a etnia)  

 Âmbito  de
atuação 

 Qualidade  de
vida  dos
residentes

 Como  vêm  os
residentes  do
bairro,  o mesmo.
O que mudariam
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Apêndice IV – Modelo de Análise dos inquéritos à população cigana

residente no Bairro Social 48 Fogos de Vila Real de Santo António 
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Conceitos População Dimensões Subdimensões Indicadores

Etnia

Cigana

Populaçã

o  residente

de  Etnia

Cigana  do

Bairro

Social  48

fogos  de

Vila Real de

Santo

António

Tradições 

e Costumes

Caracterização

Individual

 Idade 

 Género

 Nacional
idade

 Número
de filhos 

 Estado
Civil

 Situação
face ao emprego

 Meio  de
Subsistência

 Hábitos
Culturais

 Tempos
de lazer

 Ocupaçã
o no bairro

 Tempo
de residência no
bairro

Caracterizaçã

o da relação com

o bairro

 Sentimento  face  ao
bairro

 Relação  com  a
restante
comunidade  do
bairro

 Relação  entre
membros  da  etnia
cigana do bairro

 Relação  com  a
sociedade em geral
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 O  que  melhoraria
no bairro

 Felicidade no bairro
 Sentimento  de

integração

Caracterizaçã

o da relação com

o Executivo

Municipal

 Apoio  social  por
parte  da  Câmara
Municipal/ Junta de
Freguesia

 Recebimento  de
apoio da Segurança
Social

 Interação  da
população  cigana
do  bairro  com  os
órgãos sociais

 Os apoios prestados
respondem  às  suas
necessidades

 O que mudaria  

 Quando  necessitam
de  algo
relativamente  à
saúde,  água,
esgotos,  segurança,
eletricidade, a quem
recorrem?

 Por  parte  do
município,  quem
faz os atendimentos
sociais?

 Onde são realizados
os  atendimentos
Sociais?

 Valor monetário da
renda

 Local  de
pagamento da renda
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Apêndice V – Guião de entrevista: Responsável dos órgãos sociais da

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
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Guião de entrevista: Responsável dos órgãos sociais da Câmara Municipal de Vila

Real de Santo António

Objetivos: 

 Conhecer  e  caracterizar  o  Bairro  Social  48  Fogos  de  Vila  Real  de  Santo

António.

 Conhecer  o tipo de Intervenção Social  assegurada pela  Autarquia  ao Bairro

Social em questão e à comunidade cigana.

Esta entrevista será aplicada no âmbito de um estudo em curso sobre o papel da Câmara

Municipal de Vila Real de Santo António, no Bairro Social 48 Fogos de Vila Real de Santo

António. Este está a ser desenvolvido no âmbito da dissertação de Mestrado em  Serviço Social

- Riscos Sociais e Desenvolvimento Local do Instituto Politécnico de Beja.

Agradeço a disponibilidade para colaborar no estudo. Os dados recolhidos serão apenas

utilizados no âmbito do estudo em curso. Garantimos total anonimato e confidencialidade.

Caracterização Individual do entrevistado 

1. Há quanto tempo se encontra a trabalhar na instituição?

2. Qual a sua área de especialização, em termos de formação? E na câmara Municipal?

3. Na Câmara Municipal quais as funções que desempenha? 

4. Tendo em conta o exercício das suas funções, quais os principais desafios que encontra?

Caracterização do Bairro Social 48 Fogos de Vila Real de Santo António

1. Quando foi construído o Bairro Social 48 Fogos de Vila Real de Santo António?

2. Qual a razão para a sua edificação?

3. O porquê da sua designação? (Bairro Social 48 Fogos)

4. Quais as dimensões do Bairro em questão?

5. Em média, qual o número de residentes deste bairro? 
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6. Qual o número médio de residentes por habitação?

7. Quem faz a gestão e controlo de cada habitação?

8. Qual  a  entidade responsável  pela  manutenção do Bairro? E de que forma é  feita  a

mesma?

9. Existe acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida?  

10. Existe alguma associação no Bairro? Se sim, qual a sua atividade? 

11. Quais os critérios de atribuição das habitações?

12. Como é feita a sinalização das pessoas que necessitam de habitação?

13. Como é feito o cálculo da renda mensal, atribuída aos residentes? Qual os valores das

mesmas?

14. Como caracteriza os residentes do Bairro em questão, no que toca aos seus estatutos

sócio económicos?  

Caracterização da população Residente do Bairro

1. Caracterize a população residente do Bairro Social 48 Fogos de Vila Real de Santo

António, quanto:

1.1  Ao género 

1.2 Às faixas etárias

1.3  À constituição do agregado familiar

1.4  À situação face ao emprego/ desemprego

1.5  Habilitações escolares

2. Qual o número aproximado de crianças em idade escolar que não frequentam a escola?

3. Quais as escolas frequentadas pelas crianças do Bairro?

4. Do total apresentado, qual o número de residentes do Bairro que são de etnia cigana? 

5. Como classifica a interação dos residentes do bairro com a população cigana? E eles

entre si? 

6. Qual o meio de subsistência desta comunidade? 

7. Dos residentes de etnia cigana, quantos se encontram a trabalhar?

8. Existe algum mediador da comunidade cigana no bairro? Se sim, contratado por que

entidade? 

Caracterização da Instituição (Câmara Municipal de Vila Real de Santo António)

1. Qual o papel e a relação entre a Câmara Municipal e os residentes do Bairro

Social? E com a comunidade cigana?
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2. É prestado algum tipo  de  apoio  social  por  parte  da  Câmara  Municipal  aos

residentes do bairro? Aos mais desfavorecidos? E à população cigana?

3. Com que entidades a autarquia faz parceria para o apoio ao Bairro?

4. De que forma a Câmara Municipal atua no Bairro? 

5. Como considera que é a qualidade de vida dos residentes do bairro?

6. Como considera que os residentes vêm o bairro? O que na sua opinião eles

mudariam?

7. Quais as principais queixas relativamente ao bairro? Por parte da comunidade

em geral, da residente e da comunidade cigana?

8. São realizados atendimentos a estas pessoas (acima mencionadas)?

9. Se sim, quem são os técnicos responsáveis pelo mesmos?

10. Qual a regularidade dos atendimentos? Semanalmente em média são realizados

quantos atendimentos?

11. Qual a postura que os técnicos apresentam quando realizam os atendimentos?

12. E dos beneficiários, qual a postura que a maioria apresenta?

13. São realizadas visitas frequentes ao Bairro? Com que frequência? 

14. Nestas mesmas visitas são necessários acompanhamentos por parte de outras

entidades?

15. Qual o sentimento dos técnicos quando realizam estas visitas? (Segurança…)

16. Acham  que  existe  algum  tipo  de  preconceito  face  ao  Bairro  e  à  própria

comunidade cigana a residir no Bairro?
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Apêndice VI – Inquérito por questionário aos residentes de etnia

cigana do Bairro Social 48 Fogos do concelho de Vila Real de Santo

António.
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS RESIDENTES DE ETNIA CIGANA DO BAIRRO
SOCIAL 48 FOGOS DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 

Caracterização Individual (CI)
Nesta secção vamos colocar questões sobre o teu perfil familiar e pessoal.
CI1- Género: Assinale com um (x)

1. Masculino   2.            2.  Feminino

CI2- Idade: _______ Anos 
CI3- Nacionalidade: __________________
CI4- Estado Civil: Assinale com um (x)

1. Solteiro

2. Casado

3. Divorciado

4. União de facto 

5. Viúvo (a)

CI5- Tem filhos? Assinale com um (x)
1. Sim                 2.  Não

CI5.1- Se respondeu SIM na questão anterior, indique o número de filhos:
_____________________________________________________________________________
CI6- Encontra-se a trabalhar? Assinale com um (x)

1. Sim                 2.  Não

CI6.1- Se respondeu SIM na questão anterior, indique qual o local e a sua função:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Este  inquérito  insere-se  num  estudo  em  que  se  pretende  compreender  melhor  a
dinâmica do bairro social em questão e perceber o sentimento da comunidade cigana
face  ao  bairro  social,  à  comunidade  em  geral  e  à  intervenção  social  da  Câmara
Municipal do concelho.  
Neste contexto, solicita-se a sua colaboração no preenchimento do mesmo. Os dados recolhidos 
são absolutamente confidenciais e serão tratados tendo como único objetivo o estudo acima 
mencionado.



CI6.2- Se respondeu NÃO, qual o seu meio de subsistência? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CI7. Como ocupa os seus tempos livres?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CI8- Retrate alguns dos seus hábitos culturais:
CI8.1- Nascimento: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CI8.2- Morte e Luto: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CI8.3- Casamento: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CI8.4- Hábitos Alimentares (principais refeições): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CI8.5- Religião: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CI8.6- Saúde:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CI9- Há quantos anos reside no Bairro Social 48 Fogos de Vila Real de Santo António?
_____________________________________________________________________________
CI10- onde residia anteriormente? 
_____________________________________________________________________________

Relação com o Bairro (RB)
Nesta secção irei colocar questões relacionadas com o Bairro e com a comunidade residente 
no mesmo.
RB1- Gosta de viver no Bairro? Assinale com um (X)

1. Sim                 2.  Não

RB1.1- Porquê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
RB2. Sente-se feliz a viver no Bairro? Assinale com um (X)

1. Sim                 2.  Não

RB2.1- Porquê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RB3- Como classifica a sua relação com a restante comunidade cigana a residir no Bairro? 
Assinale com um (X)
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1. M
uito boa

2. B
oa

3. Razoáv
el

4.
M

á

5. M
uito má

RB3.1- Justifique: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RB4- Como classifica a sua relação com a comunidade não cigana residente do Bairro? Assinale
com um (X)

1. M
uito boa

2. B
oa

3. Razoáv
el

4.
M

á

5. M
uito má

RB4.1 - Justifique 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RB5- Como classifica a sua relação com a comunidade fora do Bairro? Assinale com um (X)

1. M
uito boa

2. B
oa

3. Razoáv
el

4.
M

á

5. M
uito má

RB5.1- Justifique: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
RB6- Melhoraria alguma coisa no Bairro? Assinale com um (X)

1. Sim                 2.  Não

RB6.1- Se respondeu “Sim” à questão a anterior, indique o quê (o que mudaria no bairro):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
RB7- Como classifica a sua vida no bairro?  Assinale com um (X)

1. M
uito boa

2. B
oa

3. Razoáv
el

4.
M

á

5. M
uito má

RB8- Sente-se integrado? No bairro e na comunidade? Assinale com um (X)
1. Sim                 2.  Não
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RB8.1- Se Não, porquê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Relação com o Executivo da Câmara Municipal (RE) 
Nesta secção irei colocar questões relacionadas com a relação dos residentes do Bairro com 
o Executivo da Câmara Municipal
RE1 – Recebe algum tipo de apoio social por parte da Câmara Municipal? Assinale com um (X)

2. Sim                 2.  Não

RE1.1- Se Sim, Quais?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RE2- Recebe algum apoio social da parte da Segurança Social? (Ex: RSI, PSI) Assinale com um 
(X)

1. Sim                 2.  Não

RE2.1- Se Sim, Quais?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
RE3- Os apoios prestados são suficientes para responder às vossas necessidades? Assinale com
um (X)

1. Sim                 2.  Não

RE3.1- Se Não, o que considera que falta fazer? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RE4- Quando necessita de algo relativamente à saúde, esgotos, segurança ou eletricidade, a 
quem recorre? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RE5- Costuma ir/ pedir algum atendimento social? Assinale com um (X)
1. Sim                 2.  Não

RE5.1- Se Sim, quem é que costuma fazer esse atendimento? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RE5.2- Onde são realizados esses atendimentos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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RE6- Como considera a sua relação com os responsáveis de Ação Social da Câmara Municipal ? 
E com a própria Câmara Municipal? Assinale com um (X)

1. M
uito boa

2. B
oa

3. Razoáv
el 

4.
M

á

5. M
uito má

RE7- Paga renda da sua habitação? Assinale com um (X)
1. Sim                 2.  Não

RE7.1- Se Sim, indique o valor monetário. 
_____________________________________________________________________________

RE7.2. Onde realiza o pagamento da mesma?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Apêndice VII – Base de Dados do Software SPSS
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Anexos
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Anexo I – Resposta ao email enviado à Câmara Municipal de Vila Real

de Santo António
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