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Nota de Abertura 

 

A coesão social e territorial são premissas centrais para o desenvolvimento 

das sociedades contemporâneas. 

As questões associadas à etnicidade em Portugal e às comunidades ciganas, 

em particular, demonstram constrangimentos ao nível da discriminação 

cultural e que se traduzem, não raras vezes, em dificuldades no acesso a um 

conjunto de sistemas sociais básicos, nas mais diversas esferas de atuação 

pública (educação, emprego, habitação, saúde, proteção social etc.), comprometendo condições 

essenciais ao desenvolvimento de processos de inclusão social e ao exercício de uma cidadania ativa. 

As autarquias locais, pela sua proximidade aos cidadãos, visam a satisfação dos interesses próprios 

da população residente na circunscrição concelhia. Neste sentido, o Município da Figueira da Foz tem 

vindo a desenvolver programas e estratégias de articulação de políticas públicas que procuram 

corrigir problemas e desigualdades sociais, valorizando o envolvimento das comunidades ciganas e 

das organizações da sociedade civil no exercício de uma cidadania plena, participativa e ativa.  

O Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas da Figueira da Foz tem por objetivo 

promover de forma ativa a educação para a cidadania, proporcionando a construção de uma 

identidade e o desenvolvimento da consciência cívica com vista à construção de uma Figueira da Foz 

mais inclusiva, respeitando a pluralidade e fomentando a coesão social.  
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1 

INTRODUÇÃO 

 

A interculturalidade constitui um eixo essencial de desenvolvimento das comunidades 

contemporâneas, pelo que, o reconhecimento e o respeito pelos direitos das minorias são aspetos 

cada vez mais importantes. 

As comunidades ciganas estão em Portugal há mais de 5 séculos e são ainda hoje um grupo vulnerável 

e frequentemente alvo de discriminação, pobreza e exclusão social. 

As instituições públicas locais constituem-se como parceiros estratégicos para a mudança social ao 

nível local através da definição de respostas de proximidade que visam a concretização do processo 

multidimensional de integração. 

O Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas (PLICC) da Figueira da Foz foi desenvolvido 

partindo de um Diagnóstico que assenta nas seguintes dimensões de análise: Ação Social, Educação, 

Emprego e Formação, Habitação, Saúde, Cidadania e Associativismo e Justiça e Reinserção Social. 

Consequentemente serão desenvolvidas, com base nestas dimensões, ações e medidas, 

concretizadas e monitorizadas pelos stakeholders locais.  

O objetivo principal deste instrumento de planeamento é o de promover a intervenção local e a 

participação democrática das comunidades ciganas, estabelecendo parcerias para desenhar e 

implementar estratégias de aproximação entre as comunidades ciganas e a sociedade maioritária. 

Este documento representa um avanço nas políticas públicas locais em matéria de inclusão, 

contemplando a participação ativa da comunidade cigana com vista à definição de uma estratégia 

integrada, respeitando as especificidades do território, permitindo otimizar recursos e estratégias, 

tornando estas últimas mais consequentes e impactantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas da Figueira da Foz 
 

 
   

2 

1. ENQUADRAMENTO 

 

Os municípios desempenham um papel preponderante na adoção de projetos e programas locais 

ajustados às diversidades e singularidades dos cidadãos/ãs, sendo indispensável, a adoção de 

políticas de proximidade que reabilitem outras formas de envolvimento entre os principais 

stakeholders locais. 

O Plano Local de Integração das Comunidades Ciganas (PLICC) da Figueira da Foz surge na sequência 

de uma manifestação de interesse apresentada pelo Município ao Alto Comissariado para as 

Migrações (ACM, IP), a 13 de julho de 2018 e que foi aprovada a 26 de outubro de 2018, com o 

objetivo de promover a integração dos cidadãos/ãs das comunidades ciganas da Figueira da Foz. 

Neste sentido, foi celebrado a 23 de novembro de 2019 um Protocolo de Cooperação entre o ACM, 

IP e o Município da Figueira da Foz com vista à elaboração do Plano Local para a Integração das 

Comunidades Ciganas. 

Trata-se de um projeto-piloto promovido pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM, IP), 

enquanto entidade coordenadora, e financiado pelo Programa da União Europeia de Direitos, 

Igualdade e Cidadania (2014-2020) que pretende promover a intervenção local e a participação 

democrática das comunidades ciganas, promover parcerias para desenhar e implementar estratégias 

de aproximação entre as comunidades ciganas e a sociedade maioritária1. 

O PLICC pretende consubstanciar-se numa articulação de políticas públicas que visam corrigir 

problemas e desigualdades sociais, através da realização de um estudo diagnóstico e do 

estabelecimento de medidas específicas que incluam metas a curto e médio prazo para melhorar a 

situação da comunidade cigana e o seu acesso aos serviços públicos, devendo este ser um processo 

assente num modelo participativo. 

Este Plano, enquadra-se no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades 

Ciganas (ENICC), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2013, de 17 de abril, e 

revista pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/2018 que alarga a vigência da Estratégia até 

2022, introduz uma maior operacionalização dos objetivos e das medidas propostas e, 

concomitantemente, reforça o papel central das políticas locais na integração das populações ciganas 

mais vulneráveis.  

 
1  https://www.acm.gov.pt/-/acm-lanca-projeto-planos-locais-para-a-integracao-das-comunidades-ciganas- 
 

https://www.acm.gov.pt/-/acm-lanca-projeto-planos-locais-para-a-integracao-das-comunidades-ciganas-
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A ENICC surgiu como plataforma para o desenvolvimento de uma intervenção alargada e articulada, 

onde os vários ministérios, municípios, organizações da sociedade civil, academia e comunidades 

ciganas, entre outros, contribuem ativamente para a concretização dos objetivos traçados. Importa 

realçar a transversalidade da igualdade de género na ENICC, dado que esta constituí uma prioridade 

em algumas áreas de intervenção, tais como educação, habitação, saúde e cidadania. 

O PLICC engloba a igualdade de género como área transversal aos seus eixos estratégicos, 

enquadrada também no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação – 

Portugal + Igual 2018-2030 publicada, no dia 21 de maio de 2018 em Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 61/2018 e localmente, através do Plano Municipal para a Igualdade de Género da 

Figueira da Foz 2017-2019, documento este que teve a pretensão de ser transversal, procurando 

abranger as várias dimensões da realidade social do Município, em especial nos grupos mais 

vulneráveis como a comunidade cigana residente. 

A nível local, o Município da Figueira da Foz, bem como as diversas entidades da sociedade civil 

associadas a esta população, têm assumido um papel preponderante na inclusão das comunidades 

ciganas, através de diversas iniciativas e projetos que evidenciam experiência e boas práticas de 

intervenção, assentes numa abordagem positiva, integrada e de capacitação comunitária. Neste 

sentido, a Câmara Municipal subscreveu, no dia 17 de junho de 2017, a “Declaração dos Presidentes 

de Câmara e dos Representantes Locais e Regionais Eleitos dos Estados-Membros do Conselho da 

Europa contra o Anti-Ciganismo”. Esta declaração foi adotada pelo Conselho da Europa, após 

aprovação na 32ª Sessão do Congresso dos Poderes Locais e Regionais procurando, desta forma, dar 

destaque à importância do respeito pelos direitos humanos, os valores da democracia e a 

necessidade de combater todas as formas de discriminação de que são alvo as comunidades ciganas.   

Ao assinar esta Declaração foram assumidos os seguintes compromissos: 

• Defender os direitos humanos e os princípios democráticos e rejeitar todas as formas de 

discriminação, violência, assédio, incitamento ao ódio e ao discurso de ódio contra os ciganos 

e viajantes e qualquer outra forma de anti-ciganismo; 

• Recusar mostrar, publicar ou ter publicado, distribuir ou endossar sob qualquer ponto de 

vista, posições que podem agitar ou incentivar hostilidade ou divisões entre pessoas de 

diferentes comunidades ou origens e lidar firmemente com qualquer sentimento e 

comportamento anti-cigano e anti-viajante de acordo com os nossos juízos de valor; 

• Abster-se de qualquer forma de aliança política ou de cooperação a todos os níveis com 

quaisquer partidos políticos ou autoridades locais ou regionais que incitem ou que tentem 

provocar preconceitos raciais ou étnicos e o ódio racial; 
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• Esforçar-se para uma representação justa dos ciganos e viajantes em todos os níveis da 

democracia com especial responsabilidade para as direções das autoridades locais e 

regionais procurando estimular e apoiar o recrutamento de candidatos destes grupos para 

funções políticas a nível local e regional;  

• Comprometer-se ainda a tomar as medidas adequadas para garantir que todas as pessoas 

que trabalham para as autoridades locais e regionais estejam conscientes e atuem em todos 

os momentos de acordo com os princípios acima mencionados. 

Contudo, e apesar da diversidade de respostas locais existentes, algumas das quais através dos 

Programas Escolhas, Romed e CLDS, persistem na Figueira da Foz situações precárias e 

discriminatórias que dificultam a inclusão nas diversas áreas e perpetuam o ciclo vicioso da pobreza 

e exclusão social das comunidades ciganas. Verificando-se a necessidade de uma ação concertada, 

sobretudo, nas áreas de maior vulnerabilidade, como a educação, emprego, saúde e habitação que 

envolva decisores políticos, mas também cidadãos/as da comunidade cigana. 

Desta forma, o PLICC operacionaliza-se através do envolvimento de todos os intervenientes, 

nomeadamente, os serviços públicos, sociedade civil, decisores políticos e membros da comunidade 

cigana, no desenho, implementação e avaliação de políticas públicas locais.  

Os principais valores e princípios que enquadram o PLICC traduzem-se essencialmente em: respeito 

pelos direitos humanos e democracia; diversidade e diálogo cultural; transparência; igualdade de 

oportunidades e de género; não discriminação; equidade no acesso às políticas, equipamentos e 

recursos; cooperação, participação e cidadania; interculturalidade; legislação internacional e 

nacional e territorialização. Assim, pretende-se que o PLICC da Figueira da Foz permita desencadear 

uma perceção clara e real da situação em que vivem estas comunidades, identificando os problemas 

prioritários, mas também as estratégias e medidas mais adequadas à sua integração.  

A pertinência do PLICC da Figueira da Foz justifica-se ainda pela possibilidade de discussão, 

sensibilização e informação da opinião pública sobre as comunidades ciganas, condição indispensável 

para quebrar preconceitos e diminuir situações de discriminação. 
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1.1 Metodologia 

O Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas da Figueira da Foz (2019 – 2022), tem 

como objetivo principal contribuir para a integração das comunidades ciganas do Município, através 

de uma estratégia local, participada e de proximidade entre estas comunidades e a sociedade 

maioritária. 

Para a prossecução deste objetivo e em linha de conta com as áreas definidas ao nível da ENICC, foi 

mobilizada uma plataforma já existente, o Fórum Municipal de Cidadania e Igualdade (FMCI), uma 

plataforma que surge na sequência da implementação do Projeto “– Caminhos de Igualdade” e que 

decorreu de uma candidatura à Medida 7.2 – Planos de Igualdade do Programa Operacional Potencial 

Humano (POPH). O FMCI visa assegurar a existência de condições que garantam a promoção da 

igualdade, cidadania e não discriminação no Município da Figueira da Foz, sendo esta a plataforma 

que assumirá a responsabilidade da monitorização, implementação e avaliação do PLICC. 

Neste sentido, a 7 de janeiro de 2019, decorreu a apresentação do Plano Local para a Integração das 

Comunidades Ciganas da Figueira da Foz (2019-2022) onde foi definida a estratégia para a sua 

elaboração, e qual a metodologia a adotar de forma a garantir o envolvimento das entidades públicas 

com intervenção local no Município, organizações da sociedade civil, associações e representantes 

das comunidades ciganas. 

Assim, tendo em vista a construção e desenho do PLICC, numa primeira fase, procedeu-se à 

caraterização da população cigana residente no município com recurso a diferentes fontes de 

informação (análise documental, informações estatísticas, entrevistas a interlocutores privilegiados 

e Focus Group) seguido da triangulação da informação e auscultação dos parceiros e membros da 

comunidade cigana. Esta metodologia assente no planeamento estratégico permite identificar 

motivações e potencialidades, bem como priorizar os problemas e identificar a estratégia de 

intervenção de acordo com a perceção de todos os stakeholders.  

É importante referir a dificuldade de obter dados estatísticos tendo em conta que os serviços não 

integram a variável “comunidade cigana” pelo que os dados recolhidos devem ser encarados como 

meras aproximações à realidade. No processo de construção do Plano, importa ainda salientar a 

transversalidade da igualdade de género, quer no esforço de desagregação dos dados por sexo, quer 

na definição de medidas específicas para esta dimensão. 

Depois de uma primeira fase diagnóstica caracterizada por uma análise documental e por forma a 

identificar, priorizar os problemas/ necessidades e inventariar os recursos existentes, foram 

dinamizados dois Focus Group:  
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1º Focus Group - Dirigido a membros da comunidade cigana (Anexo 1) – Realizado no dia 20/02/2019, 

período da manhã; 

2º Focus Group - Dirigido a representantes estratégicos com intervenção junto das comunidades 

ciganas (Anexo 2), nomeadamente representantes de organismos públicos, organizações da 

sociedade civil e representantes das comunidades ciganas – Realizado no dia 20/02/2019, período 

da tarde. 

Como estratégia de mobilização dos destinatários foi convidada para dinamizar as sessões a Dra. 

Maria José Vicente, técnica da EAPN Portugal (instituição parceira do Conselho Local de Ação Social 

da Figueira da Foz) e autora de diversos estudos sobre as comunidades ciganas. 

Focus Group: Comunidades Ciganas 

            

Focus Group: Parceiros Estratégicos            

Numa segunda fase, e após a identificação dos problemas a priorizar e as áreas temáticas a trabalhar, 

no dia 20 de março de 2019 realizou-se mais um Focus Group o qual teve como principal objetivo a 

definição dos objetivos estratégicos e operacionais do Plano. Nesta sessão adotou-se a metodologia 

do World Café que consiste na passagem de todos os elementos (representantes das comunidades 

ciganas, parceiros estratégicos e decisores políticos) pelos diferentes grupos de trabalho (Anexo 3): 
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Grupo 1. Cidadania inclusiva e de não discriminação e Igualdade de Género 

Grupo 2. Educação 

Grupo 3. Emprego e Formação 

Grupo 4. Habitação 

Grupo 5. Saúde 

Com base nas áreas/ eixos definidos e em linha de conta 

com os objetivos estratégicos e operacionais da ENICC, o 

PLICC da Figueira da Foz (2019 – 2022), estrutura-se em 

torno de 6 objetivos estratégicos: 

- Promover uma cidadania inclusiva e de não 

discriminação; 

- Promover a igualdade entre mulheres e homens nas 

medidas de integração de pessoas ciganas; 

- Garantir condições efetivas de acesso à educação, 

sucesso educativo e aprendizagem ao longo da vida de 

pessoas ciganas; 

- Garantir as condições para uma participação plena e 

igualitária de pessoas ciganas no mercado de trabalho e na atividade profissional; 

- Garantir as condições de acesso para uma efetiva igualdade de acesso a uma habitação adequada 

por parte de pessoas ciganas; 

- Garantir condições efetivas de ganhos em saúde ao longo dos ciclos de vida de pessoas ciganas. 

Numa terceira fase, e numa perspetiva de partilha e devolução dos resultados, o PLICC foi submetido, 

no dia 24 de abril de 2019, à aprovação no Conselho Local de Ação Social tendo sido aprovado por 

unanimidade. Num segundo nível, será submetido à discussão e aprovação em sede de Reunião de 

Câmara e Assembleia Municipal prevendo-se ainda que este documento seja objeto de apresentação 

pública. 
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 1.1.1 Metodologia de operacionalização da participação dos destinatários 

O envolvimento das comunidades ciganas é fundamental para a resolução dos seus próprios 

problemas, não só porque transportam uma experiência privilegiada, mas também porque a sua 

participação é crucial no processo de inclusão. 

Para garantir a sua participação em todas as fases do Plano, foram envolvidos/as, no processo de 

planeamento e decisão, as organizações da sociedade civil das comunidades ciganas, mediadores/as 

ciganos/as que exercem e/ou exerceram atividade no município da Figueira da Foz, participantes dos 

projetos do Programa Escolhas e CLDS3G e outros membros considerados líderes no seio da 

comunidade.  

Pretendeu-se não só envolver os destinatários do PLICC mas também desenvolver nestes uma 

consciência crítica e um maior conhecimento sobre as instituições, as respostas existentes e o 

planeamento e desenho de políticas públicas locais. 

1.1.2 Metodologia de operacionalização da participação dos decisores políticos 

O envolvimento dos decisores políticos, em todas as fases do projeto, é crucial pelo que foram 

chamados a participar representantes do executivo camarário, da Assembleia Municipal, 

representantes das Juntas de Freguesia e dirigentes 

associativos.  

Foi estratégia para a elaboração deste Plano a utilização 

de uma metodologia bottom-up procurando envolver 

todos os intervenientes desde a base, população alvo 

do documento estratégico (comunidade cigana 

residente no Município) até ao topo, ou seja, 

responsáveis e dirigentes políticos, procurando 

envolver e responsabilizar todos os intervenientes na definição estratégica do modelo de atuação a 

adotar e a implementar nos próximos 3 anos. 

Conscientes da importância da obtenção de uma mais ampla participação dos decisores políticos 

estes foram convidados a integrar as reuniões e grupos de trabalho, desde o primeiro momento de 

elaboração do Plano, participando na definição de objetivos e medidas concretas para a prossecução 

do objetivo principal deste documento estratégico onde todas as medidas definidas foram validadas 

e sujeitas a comprometimento por parte destes decisores. 
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Neste sentido, foram convidados a integrarem os 

grupos de trabalho e reuniões com parceiros, 

bem como apresentarem e discutirem o 

documento final em sede de reunião do Conselho 

Local de Ação Social da Figueira da Foz. Prevê-se 

ainda que o presente documento seja 

apresentado e aprovado em sede de Reunião de 

Câmara e Assembleia Municipal. 

 

2. FIGUEIRA DA FOZ: RETRATO SOCIAL 

2.1 Caracterização socioeconómica do Município  

O concelho da Figueira da Foz localiza-se no centro litoral de Portugal, numa área de forte dinamismo 

económico e populacional.  

A cidade da Figueira da Foz situa-se na Beira Litoral e constitui um dos oito Concelhos do Baixo 

Mondego, fazendo fronteira a Norte com o Concelho de Cantanhede e a Sul com o de Pombal. A 

Leste, ficam os Concelhos de Montemor-o-Velho e o de Soure. Em termos de área total, é o segundo 

maior Concelho da Região Centro, com 379,1 Km2. 

O Concelho encontra-se dividido administrativamente em 14 freguesias, após a reorganização 

administrativa do território das freguesias em 2013, tendo sido feitas quatro uniões de freguesias 

entre as 18 existentes, a saber: freguesia do Paião com a freguesia de Borda do Campo; freguesia de 

Buarcos com a freguesia de São Julião; freguesia de Ferreira-a-Nova com a freguesia de Santana e a 

freguesia de Alhadas com a freguesia de Brenha.  

Registou em 2017, um total de 59393 habitantes, apresentando-se como o segundo município mais 

populoso da sub-região do Baixo Mondego.  
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Figura 1: Região de Coimbra 

 
Fonte: INE /Divisão Territorial da Região 

 

À semelhança de outros municípios que integram a sub-região do Baixo Mondego, o município da 

Figueira da Foz tem vindo a registar, ainda que pouco significativo, um ligeiro decréscimo do número 

de habitantes (em 2017, a taxa de crescimento efetivo anual foi de -0,9%) e um Índice de 

Envelhecimento ligeiramente abaixo do apresentado pela Região de Coimbra, mas superior ao da 

Região Centro conforme se pode verificar no quadro seguinte: 

Quadro 1: Dinâmica populacional, 2017 

 Município NUTS III NUTS II Portugal 
Peso do Município 

NUTS III (%) 

População residente 59 393 436 948 2231346 10 291 027 13,6 

Homens 27 916 205 294 1 056 975 4 867 692 13,6 

Mulheres 31 477 231 654 1 174 371 5 423 335 13,6 

Com menos de 15 anos 7 131 52 457 275 886 1 423 896 13,6  

Com 65 ou mais anos 14 774 109 570 535 245 2 213 274 13,5 

Densidade pop. (N.º/ Km2) 156,7 100,8 79,1 111,6 - 

Taxa de crescimento efetivo 

anual (%) 

-0,9 -0,6 -0,6 -0,2 - 

Taxa de crescimento natural 

anual (%) 

-0,8 -0,6 -0,5 -0,2 - 

Índice de Envelhecimento 207,2 208,9 194,0 155,4 - 

Índice de Potencialidade 64,8 65,2 70,2 70,6 - 

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente e Indicadores Demográficos 
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Analisando a taxa de variação da população residente entre o Censos 2011 e o Anuário Estatístico de 

2017 verificamos que esta se apresenta negativa, em ambos os sexos, exceto no grupo etário dos ≥ 

65 anos que apresenta, para os homens uma taxa 4,1% e para as mulheres uma taxa de 4,4%. Em 

termos globais, verificou-se uma variação negativa da população sendo esta mais acentuada nos 

homens. 

Quadro 2: População residente no Concelho da Figueira da Foz, segundo o grupo etário e o sexo, e a sua 
evolução entre 2011 e 2017 

Grupos 

Etários 

2011 2017 
Taxa de Variação da 

População Residente 

H M Total H M Total H M Total 

0-14 4157 3908 8065 3669 3462 7131 -11,7 -11,4 -11,6 

15-64 19336 20555 39891 18126 19362 37488 -6,3 -5,8 -6 

≥65 5882 8287 14169 6121 8653 14774 4,1 4,4 4,3 

Total 29375 32750 62125 27916 31477 59393 -5 -3,9 -4,4 

Fonte: Censos 2011 e Anuário Estatístico da Região Centro, Ano 2017 

No que concerne à Comunidade Cigana, de acordo com o estudo do Instituto de Habitação e 

Reabilitação Urbana (IHRU) em parceria com o ACIDI (agora denominado de ACM – Alto Comissariado 

para as Migrações), estima-se que a população cigana se situe entre os 101-500 indivíduos. De acordo 

com o mesmo estudo (figura 2), constatamos que a percentagem de indivíduos ciganos/as na 

população do Município se situa entre os 0,51% e 1%2. 

Figura 2: Nº. de indivíduos ciganos/as por Município           Figura 3: Peso dos indivíduos ciganos/as na população                          

residente 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IHRU, 2015 

 
2 Estima-se que o número de cidadãos/as ciganos/as a residir no Município esteja próximo dos 900, uma vez que só em 
habitação social residem 421 pessoas (conforme se poderá verificar no capítulo da habitação social). 
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Quadro 3: Índice de envelhecimento, índice de dependência de idosos/as, jovens e total e índice de 
longevidade do Município da Figueira da Foz, em 2017 

Grupos Etários 
Índice de 

Envelhecimento 

Índice de 

dependência de 

Idosos/as 

Índice de 

Dependência 

de Jovens 

Índice de 

dependência 

Total 

Índice de 

Longevidade 

Região Centro 191,2 37,4 19,5 56,9 51,9 

Figueira da Foz 204,1 39,2 19,2 58,4 49,9 

Fonte: Pordata, 2017 

O Município da Figueira da Foz apresentou, em 2017, um índice de envelhecimento e de dependência 

de idosos/as superior ao registado pela Região Centro. Por outro lado, apesar do Índice de 

Dependência de Jovens ser ligeiramente inferior ao apresentado pela Região Centro o Índice de 

Dependência Total mantém-se acima do registado por esta Região. O Índice de Longevidade no 

Município em análise é inferior ao registado pela Região Centro.   

Em termos do tecido empresarial do Concelho, este caracteriza-se por uma forte predominância de 

micro, pequenas e médias empresas. De acordo com os dados mais recentes (2017), cerca de 95% 

das empresas tinham um volume de negócios até dois milhões de euros e cerca de 98% das empresas 

tinha até 50 empregados, sendo que destes 86% possuem menos do que 10 empregados. 

 
Quadro 4: Principais indicadores das empresas do concelho por setor de atividade, exercício de 2017 

 

Fonte: Informa D&B, Análise do Tecido Empresarial da Figueira da Foz, 2017 

 
Das 1418 empresas existentes apenas 7 (0,5%) faturaram, no ano de 2017, mais de 50 milhões de 

euros, o que corresponde a 69,2% do volume de negócios e a um total de 2358 empregados (17,8%). 
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Quadro 5: Dimensão das empresas por volume de negócios, exercício de 2017 

 
Fonte: Informa D&B, Análise do Tecido Empresarial da Figueira da Foz, 2017 

 

Quadro 6: 10 Maiores empresas por volume de negócios, exercício 2017 

 
Fonte: Informa D&B, Análise do Tecido Empresarial da Figueira da Foz, 2017 

O setor económico mais empregador continua a ser o das indústrias transformadoras, 

nomeadamente a indústria alimentar, papel, instalações elétricas, vidro e plástico. Em 2017, a 

indústria transformadora era responsável por 34% das pessoas ao serviço no concelho. 

Quadro 7: 10 Maiores empresas por empregados, exercício 2017 

 
Fonte: Informa D&B, Análise do tecido Empresarial da Figueira da Foz, 2017 
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2.1.1 Acessibilidade e transportes 

O Concelho da Figueira da Foz caracteriza-se por uma localização geográfica favorável e encontra-se 

dotado de um conjunto razoável de infraestruturas de acessibilidades e transportes (característica 

dominante dos concelhos do litoral), integrando uma rede de vias de comunicação viária que é 

complementada pela ferrovia e pelo porto marítimo na sede de Município.  

É servido pelos eixos rodoviários que fazem a ligação Sul-Norte, através do IC1/A17/A83 e Litoral -

Interior, através do IP3/A14/A25. É igualmente dotada de uma rede de estradas nacionais e 

municipais que asseguram as ligações entre lugares e freguesias do concelho. Porém, é notória a 

existência de melhores acessibilidades nas Freguesias da zona urbana, ou seja, Buarcos e S. Julião, 

São Pedro, Tavarede e Vila Verde, em comparação com as freguesias a norte e a sul do Município.  

O Concelho da Figueira da Foz não detém um serviço municipal de transportes rodoviários, pelo que 

o serviço- regular de transporte coletivo é assegurado por empresas privadas, quer no interior do 

Concelho, entre as freguesias, quer na comunicação com concelhos limítrofes e outros 

municípios/regiões do país.  

Relativamente às acessibilidades ferroviárias, a Figueira da Foz encontra-se presentemente servida 

pela “linha urbana de Coimbra” que efetua a ligação entre a Figueira da Foz e Coimbra, e que aqui 

lhe confere alternativas rápidas e confortáveis no acesso às áreas urbanas de Lisboa e Porto, à cidade 

de Aveiro através da linha do Norte, a Leiria e a toda a região do litoral centro-sul através da linha do 

Oeste. 

O porto da Figueira da Foz, através das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias que o servem, 

integra o importante Corredor Irun-Portugal. Este corredor integra-se na rede transeuropeia de 

transportes e desempenha um importante papel nas ligações de mercadorias entre a Península 

Ibérica e o resto da Europa. 

Simultaneamente, Castela e Leão e a Região Centro de Portugal estão conjuntamente a promover o 

Corredor E-80. Trata-se de uma via de tráfego internacional que liga a Costa Atlântica Portuguesa ao 

centro e norte da Europa, cruzando toda a Península Ibérica. O Corredor E-80 coincide, dentro da 

Península Ibérica, com o Corredor 7 – Lisboa-Estrasburgo da Rede Transeuropeia de Transportes 

(RTE-T). 

As principais dificuldades registam-se ao nível da rede de transportes que serve o Concelho, 

afetando, nomeadamente quem trabalha na área da indústria e na área da restauração e da 

hotelaria, sendo uma área do turismo que tem uma grande procura na época estival. Esta 

 
3 IC1 – Itinerário Complementar 1; A17 – Autoestrada 17; A8 – Autoestrada 8; 
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problemática dos transportes públicos acentua-se para os Munícipes residentes na periferia da 

cidade.  

Com o objetivo de melhorar a mobilidade dos cidadãos, a Câmara Municipal da Figueira da Foz, em 

parceria com a Rodovia do Lis, criou em meados de 2018 o FigBus, uma solução de transporte a 

pedido. 

O FigBus surge como um complemento ao serviço público regular de transporte de passageiros 

existente na região. O veículo afeto a este serviço está adaptado a passageiros com mobilidade 

reduzida. 

O serviço de transporte a pedido é composto por 3 circuitos com paragens nas localidades das 

freguesias de Alqueidão, Lavos, Marinha das Ondas, Paião e S. Pedro, permitindo aos munícipes 

dessas localidades o acesso aos serviços de saúde, aos equipamentos mais relevantes de cada uma 

das sedes de freguesia, e ainda a ligação, em carreira interurbana da rodoviária do Lis, à sede do 

concelho. Este transporte tem um custo por viagem, no entanto, estão previstas reduções ou isenção 

das tarifas para as pessoas mais carenciadas. 

2.2 Habitação 

O acesso à habitação é um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa que 

determina que “todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão 

adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade 

familiar” (artigo 65.º - Habitação e Urbanismo)4. 

Na Figueira da Foz, do total de alojamentos, 99,77% são alojamentos familiares clássicos, 0,05% são 

alojamentos familiares não clássicos (barracas) e 0,18% são alojamentos coletivos (ex: hotéis, lares). 

De salientar que, entre 1981 e 2011, os alojamentos familiares não clássicos reduziram-se 

significativamente o que também indica uma clara preocupação com as políticas municipais na 

criação/disponibilização de uma habitação condigna para todos/as os/as seus/suas residentes. 

Quadro 8: Alojamentos segundo os Censos: total e por tipo 

Total 
Alojamentos familiares 

clássicos 

Alojamentos familiares 

não clássicos 
Alojamentos coletivos 

1981 2011 1981 2011 1981 2011 1981 2011 

23177 43300 22914 43198 195 22 68 80 

Fonte: INE, PORDATA 

 
4 http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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No âmbito da ENICC (2013-2020), foi 

desenvolvido pelo Instituto de Habitação e 

Reabilitação Urbana (IHRU) e pelo ACIDI 

(agora denominado de ACM – Alto 

Comissariado para as Migrações) um estudo 

de caracterização das condições de habitação 

das comunidades ciganas 2013- 2015, no qual 

o Município da Figueira da Foz foi incluído nos 

municípios com um número de alojamentos 

entre os 51 e os 100 (figura 4). 

 

 

 

         

Figura 4: Número de Alojamentos por 
Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IRHU

No mesmo estudo não foram identificadas famílias ciganas a residir em alojamentos não clássicos no 

município da Figueira da Foz. 

2.2.2 Habitação Social 

O princípio do direito universal de acesso não discriminatório à habitação, estende-se a todas as 

formas de alojamento, nomeadamente à habitação social. 

No Município da Figueira da Foz, compete à Figueira Domus – Empresa Municipal a gestão 

patrimonial e social da habitação social do Município. Desta forma, em fevereiro de 2019 foram 

referenciados por esta entidade 12 bairros sociais e 4 habitações dispersas no Município, a que 

correspondem 515 alojamentos de habitação social englobando um total de 1355 habitantes.  

Quando comparados, os dados de 2014 e 2019 (gráfico 1), verifica-se um ligeiro decréscimo do 

número de alojamentos de habitação social de 562, em 2014, para 515 fogos de habitação social 

registados em 2019. O bairro social com o maior número de fogos sociais é o Bairro da Fonte Nova 

(com 102 fogos de habitação social e a que corresponde 19% de toda a habitação social do 

Município), seguido do Bairro de Gala/ Sidney (com 87 fogos de habitação social a que corresponde 

17% de toda a habitação social no Município) e o Bairro Social da Leirosa (com 79 fogos de habitação 

social5 a que corresponde 15% de toda a habitação social do Município). 

 
5 De referir que o Bairro da Leirosa era em 2014 o 2.º bairro com maior número de fogos de habitação social. 
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Gráfico 1: Evolução do número de alojamentos de Habitação Social por Bairro Social 

 

Fonte: Figueira Domus, E. M, dezembro/2018 

Os dados evidenciam a dispersão da habitação social pelas freguesias do Concelho, sendo a freguesia 

com maior número de alojamentos de habitação social a freguesia de S. Pedro (108), seguida da 

freguesia de Alhadas (79), freguesia de Tavarede (89), freguesia de Marinha da Ondas (79), a 

freguesia de Vila Verde, a freguesia de Buarcos (67) e 4 habitações dispersas pelo concelho. 

De acordo com os dados disponibilizados (quadro 9), verifica-se que as famílias de comunidades 

ciganas habitam em 121 alojamentos de habitação social (HS), representando 23,5% desta tipologia 

de alojamento, sendo o bairro com maior número de alojamentos atribuídos a famílias ciganas o 

Bairro da Fonte Nova, na freguesia de Alhadas (44 Alojamentos) e o bairro com maior proporção de 

alojamentos atribuído a famílias ciganas, o bairro de Vila Robim, em Tavarede (51,43%). 

Quadro 9: N.º de Alojamentos por freguesia, por sexo e da comunidade cigana 

Freguesia Bairro N.º de 
Alojamentos HS 

Nº de Alojamentos 
HS da Comunidade 

Cigana 

% de Alojamento de 
Habitação social 

atribuído à comunidade 
cigana 

Buarcos B. do Cruzeiro 6 0 0,00% 

B. da Bela Vista 10 2 20,00% 

B. Alto da Fonte 7 1 14,29% 

B. dos Pescadores 13 0 0,00% 

B. do Mártir Santo 31 2 6,45% 

Total 67 5 7,46% 

Tavarede B. da Quinta do Paço 54 10 18,52% 

B. de Vila Robim 35 18 51,43% 
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Freguesia Bairro N.º de 
Alojamentos HS 

Nº de Alojamentos 
HS da Comunidade 

Cigana 

% de Alojamento de 
Habitação social 

atribuído à comunidade 
cigana 

Total 89 28 31,46% 

São Pedro B. Gala/ Sidney 87 18 20,69% 

B. do Hospital 21 1 4,76% 

Total 108 19 17,59% 

Vila Verde B. da Qta. Das Recolhidas 71 15 21,13% 

Alhadas Bairro da Fonte Nova 97 44 45,36% 

Marinha das 
Ondas 

Bairro da Leirosa 79 10 12,66% 

… Habitações dispersas 4 0 0,00% 

Total 515 121 23,50% 

Fonte: Figueira Domus, E. M, dezembro/2018 

No que concerne à distribuição do número de habitantes, verifica-se uma maior incidência nas 

seguintes freguesias: Alhadas (297), S. Pedro (269) e Marinha das Ondas (216). 

Apesar de existirem elementos da comunidade cigana a residir praticamente em todos os bairros 

sociais do Município verificamos que o Bairro do Cruzeiro e o Bairro dos Pescadores, ambos sitos na 

freguesia de Buarcos, não se verifica a existência de pessoas da comunidade cigana. O mesmo ocorre 

com as 4 habitações dispersas existentes, em que nenhuma é ocupada por elementos da comunidade 

cigana. 

Quadro 10: N.º de Habitantes por freguesia (bairro social), sexo e comunidade cigana 

Freguesia Bairro N.º de habitantes HS 
Nº de habitantes HS da 

Comunidade Cigana 

  M F Total M F Total 

Buarcos 

B. do Cruzeiro 5 5 10 0 0 0 

B. da Bela Vista 7 13 20 1 2 3 

B. Alto da Fonte 5 10 15 1 1 2 

B. dos Pescadores 16 18 34 0 0 0 

B. do Mártir Santo 34 43 77 3 2 5 

Total 67 89 156 5 5 10 

Tavarede 
B. da Quinta do Paço 53 63 116 12 17 29 

B. de Vila Robim 39 47 86 27 27 54 

Total 92 110 202 39 44 83 

São Pedro 
B. Gala/ Sidney 111 120 231 34 35 69 

B. do Hospital 16 22 38 2 3 5 

Total 127 142 269 36 38 74 

Vila Verde B. da Qta. Das Recolhidas 94 105 199 33 29 62 

Alhadas Bairro da Fonte Nova 134 163 297 73 86 159 
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Freguesia Bairro N.º de habitantes HS 
Nº de habitantes HS da 

Comunidade Cigana 

Marinha 

das Ondas 

Bairro da Leirosa 108 108 216 23 12 35 

… Habitações dispersas 11 5 16 0 0 0 

Total 633 722 1355 209 214 423 

Fonte: Figueira Domus, E. M 

Quanto ao número de habitantes a residir em habitação social, por sexo, (gráfico 2 e quadro 10), 

verifica-se um maior número de pessoas do sexo feminino (53%), sendo este valor ligeiramente 

inferior quando se trata de pessoas da comunidade cigana (51%). 

Gráfico 2: Distribuição do Número de habitantes em HS por sexo e comunidade cigana 

 

Fonte: Figueira Domus, E. M 

No que concerne à distribuição por escalão etário (gráfico 3 e quadro 11), o escalão etário mais 

representado corresponde às pessoas com menos de 15 anos (23%), seguido do escalão etário dos 

16-30 anos (22%), o escalão etário dos 46-60 (20%), o escalão etário 31-45 anos (19%) e por fim o 

escalão etário com mais de 60 anos. No que concerne às pessoas da comunidade cigana (gráfico 4 e 

quadro 11) verifica-se uma maior proporção de residentes no escalão etário das pessoas com menos 

de 15 anos (36%) e entre os 16-30 anos, evidenciando tratar-se de uma população jovem. 

Gráfico 3: % Residentes de HS por escalão etário         

Fonte: Figueira Domus, E. M 

Gráfico 4: % de Residentes de HS da Comunidade 
Cigana por escalão etário  

Fonte: Figueira Domus, E. M
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Quadro 11: Número de habitantes por escalão etário e sexo 

Habitantes Total Escalão Etário Sexo 

≤15 16-30 31-45 46-60 +60 M F 

N.º de Habitantes 1355 305 293 253 276 228 638 722 

Nº de Habitantes ciganos/as 423 153 107 81 55 27 209 214 

Fonte: Figueira Domus, E. M 

Em suma, a população cigana representa 31% da população residente nos bairros de habitação social 

e ocupa 23,5% dos alojamentos de habitação social do Município da Figueira da Foz.  

2.3 Saúde 

A Saúde é um dos direitos fundamentais, consagrado na Constituição da República Portuguesa e 

desempenha um papel central no processo de integração social e acesso aos serviços de saúde. De 

acordo com o artigo 64.º da CRP, todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e 

promover, sendo um direito garantido através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, 

tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. 

Em termos de recursos de saúde, a Figueira da Foz integra-se no Agrupamento de Centros de Saúde 

do Baixo Mondego (ACeS do BM) e na sua área de influência dispõe de: 

• 3 Unidades de Saúde Familiar (USF Buarcos, USF Nautilus e USF São Julião) 

• 3 Unidades Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP Figueira Norte, UCSP Figueira Sul e 

UCSP Figueira Urbana) 

• 1 Unidade de Cuidados na Comunidade Farol do Mondego 

• 1 Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E 

 

2.3.1 Agrupamento de Centro de Saúde da Figueira da Foz 

No que diz respeito à população inscrita nas diferentes unidades funcionais de saúde, o Município da 

Figueira da Foz registou um total de 59119 utentes inscritos, em 2016 (quadro 1) e 65 479, em 2017 

(quadro 12). Em termos de distribuição por unidade de saúde, a UCSP Figueira da Foz Urbana registou 

28% dos inscritos, seguido da UCSP Figueira da Foz Sul com 20% dos utentes, a USF de Buarcos com 

18% e a USF de São Julião e a UCSP da Figueira da Foz Norte com 17% dos inscritos, respetivamente. 

 Em termos de distribuição por faixa etária, a maioria dos utentes encontra-se na faixa etária entre 

os 7 e os 65 anos, seguida da faixa etária das pessoas com mais de 75 anos, da faixa etária dos 65 aos 

75 anos e por fim da faixa etária entre os 0 e os 7 anos. 



Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas da Figueira da Foz 
 

 
   

21 

Quadro 12: N.º de utentes inscritos, por faixa etária, em 2016 

Unidade de Saúde Soma Total dos 
Inscritos 

N.º de utentes por Faixa Etária 

0-7 7-65 65-75 +75 

UCSP Figueira da Foz Norte 10001 366 6686 1500 1449 

UCSP Figueira da Foz Sul 12102 562 8261 1503 1746 

UCSP Figueira da Foz Urbana 16338 785 11598 2055 1900 

USF Buarcos 10355 691 7820 947 897 

USF São Julião 10323 482 7318 1177 1346 

Total 59119 2886 41683 7182 7338 

Fonte: SIARS, http://www.arscentro.min-saude.pt/ 

Em relação ao número de inscritos com e sem médico de família, o Município da Figueira da Foz é o 

2.º Município com maior percentagem de inscritos e apresenta a 2.ª maior percentagem de utentes 

sem médico de família do ACES do BM. 

Quadro 13: Utentes inscritos por centro de saúde com e sem médico de família do ACES do BM – dezembro 
de 2017  

Local de residência 
Sem médico Sem médico por opção Com médico N.º total de 

utentes N.º % N.º % N.º % 

Cantanhede 137 0,4 82 0,2 38 542 99,4 38 761 

Coimbra  4 422 2,7 517 0,3 157 662 97,0 162 601 

Condeixa-a-Nova  38 0,2 147 0,8 17 327 98,9 17 512 

Figueira da Foz 2 717 4,1 205 0,3 62 557 95,5 65 479 

Mealhada 1 779 9,0 4 0,0 18 091 91,0 19 874 

Mira 142 1,1 12 0,1 13 194 98,8 13 348 

Montemor-o-Velho 43 0,2 16 0,1 23 552 99,8 23 611 

Mortágua 114 1,1 43 0,4 9 794 98,4 9 951 

Penacova 40 0,3 359 2,6 13 230 97,1 13 629 

Soure 104 0,6 151 0,8 18 338 98,6 18 593 

TOTAL ACES BM 9 536 2,5 1 536 0,4 372 287 97,1 383 359 

Fonte: SIARS (dados extraídos a 30/06/2018) / disponível em Plano Local de Saúde do ACES do Baixo Mondego 

 

Não existem dados estatísticos desagregados de forma a percebermos a realidade da comunidade 

cigana, no entanto a análise qualitativa desenvolvida em torno da área da saúde, permitiu concluir 

que a maioria das pessoas da comunidade cigana têm médico de família atribuído e fácil acesso a 

equipamentos e serviços de saúde. 

No âmbito das atividades da Unidade de Cuidados na Comunidade Farol do Mondego, foram 

desenvolvidas as seguintes ações: 

http://www.arscentro.min-saude.pt/
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Todos a Cuidar 2 sessões 4 participantes 

Alimentação Saudável 5 sessões 120 participantes 

Sem Risco (dependências) 2 sessões 20 participantes 

Figueira Respira + (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

- DPOC): 

• Caminhada Noturna 

• Caminhada e Corrida Anual 

• Caminhada “Dia Mundial sem Tabaco” 

• Realização de um “Pulmão Humano” 

4 ações  

 

 99 participantes 

 200 participantes 

 100 participantes 

 120 participantes 

Atividade Física no Lar Sto. Aleixo (V. Verde) 1 sessão 27 participantes 

Sessão de formação sobre DPOC (Maiorca) 1 sessão 30 participantes 

 

O estudo de Mendes (2014: 103) salienta como principais problemas de saúde da comunidade cigana 

a higiene oral, sobretudo das crianças; doenças do foro psiquiátrico, como é o caso de depressões, 

sobretudo nas mulheres e casos de toxicodependência, hábitos alimentares menos adequados, ou 

problemas causados pela consanguinidade. 

Por outro lado, o mesmo estudo refere que apesar das mudanças que têm ocorrido no acesso aos 

serviços de saúde, verifica-se: grande resistência dos ciganos em termos de cuidados de saúde, quer 

porque têm alguma dificuldade em cumprir regras de horário ou de comparência às consultas, por 

exemplo, quer porque, em termos familiares, se torna muito complicado justificar a ida a 

determinados especialistas, como psicólogos ou consultas de planeamento familiar (Mendes, 2014: 

104).  

2.3.2 Comportamentos aditivos 

Em dezembro de 2018, encontravam-se em acompanhamento pela Equipa de Tratamento da 

Figueira da Foz um total de 409 utentes. Através da análise dos dados (quadro 14) é possível observar 

que esta problemática tem maior expressão no sexo masculino, 325 num total de 409 utentes, o que 

equivale a 79,5% da população total de utentes acompanhados/as (registando-se 84 utentes do sexo 

feminino).  
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Quadro 14: Utentes em acompanhamento na ET da Figueira da Foz por escalão etário e sexo 

Grupos Etários Mulheres Homens Total % 

0-15 anos  1 2 3 0,73% 

16-20 anos  7 15 22 5,38% 

21-30 anos  6 30 36 8,80% 

31-40 anos  23 78 101 24,69% 

41-50 anos  23 112 135 33,01% 

51-60 anos  20 74 94 22,98% 

61-70 anos  4 12 16 3,91% 

>75 anos  0 2 2 0,49% 

Total  84 325 409 100% 

Fonte: CRI Coimbra – ET da Figueira da Foz, dezembro/2018 

 

É na faixa etária dos 41-50 anos (135), seguida da faixa etária dos 31-40 anos (101) onde se regista 

um maior número de utentes em acompanhamento. Isto indica que os indivíduos em 

acompanhamento pela ET da Figueira da Foz, entre os 31 e os 50 anos representam um total de 

57,7%, ou seja, mais de metade dos utentes acompanhados/as. 

 

Quadro 15: Utentes em acompanhamento na ET da Figueira da Foz por concelho de origem e sexo 

Concelho de Origem Homens Mulheres 

Alfândega da Fé 1 0 

Arganil 1 0 

Cantanhede 4 1 

Castelo Branco 0 1 

Chaves 0 1 

Coimbra 2 3 

Covilhã 1 0 

Espinho 1 0 

Figueira da Foz 283 67 

Fundão 1 0 

Leiria 1 0 

Lisboa 0 1 

Loures 0 1 

Lousada 1 0 

Marco de Canaveses 1 0 

Mira 6 2 

Montemor-o-Velho 9 3 

Nazaré 0 1 

Ovar 0 1 
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Concelho de Origem Homens Mulheres 

Palmela 0 1 

Pampilhosa da Serra 1 0 

Penacova 1 0 

Peso da Régua 1 0 

Porto 1 0 

Soure 4 0 

Tomar 1 0 

Vila Franca de Xira 1 0 

Vila Nova de Gaia 1 0 

Vila Real 0 1 

Viseu 2 0 

Fonte: CRI Coimbra – ET da Figueira da Foz, dezembro/2018 

Dos 409 utentes em acompanhamento, 350 são naturais do concelho da Figueira da Foz, o que 

corresponde a 86% do total de utentes acompanhados/as. Assim sendo, verificamos que apenas 59 

(14%) utentes são naturais de outros concelhos, destacando-se o concelho de Montemor-o-Velho 

com 12 utentes (3%) e o concelho de Mira com 8 (2 %). 

Gráfico 5: Utentes em acompanhamento na ET da Figueira da Foz por nível de ensino e sexo 

 

Fonte: CRI Coimbra – ET da Figueira da Foz, dezembro/2018 

Dos utentes acompanhados/as, a maioria completou o 3.º CEB (38,88%), seguido do 2.º CEB 

(27,87%); 1.º CEB (14,91%); o Ensino Secundário (11%). De salientar que 1,96% dos utentes 

frequentaram o Ensino Universitário e 2,94% concluíram o Ensino Superior. De referir que 4 dos 

utentes do sexo masculino apenas sabem ler e escrever (0,98%) e 5 utentes do sexo masculino e 1 

utente do sexo feminino não possuem escolaridade (1,47%). 
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Quadro 16: Utentes em acompanhamento na ET da Figueira da Foz por substância principal consumida e 
sexo 

Substância Principal Homens Mulheres Total % 

Álcool 70 27 97 23,72% 

Cannabis 69 13 82 20,05% 

Cocaína 7 2 9 2,20% 

Ecstasy/MDMA 0 1 1 0,24% 

Heroína 173 38 211 51,59% 

Hipnóticos e Sedativos (Não específico) 0 0 0 0,00% 

Opiáceos (Não específico/ outros) 2 0 2 0,49% 

Outras Substâncias 0 0 0 0,00% 

Sem Droga Principal 1 1 2 0,49% 

Sem Informação 2 1 3 0,73% 

Tabaco 1 1 2 0,49% 

Totais 325 84 409 100,00% 

Fonte: CRI Coimbra – ET da Figueira da Foz, dezembro/2018 

Relativamente às principais substâncias consumidas, verificamos que mais de 50% dos utentes, com 

problemas relacionados com o uso e consumo de substâncias psicoativas, consumiam heroína (211), 

álcool (97) e cannabis (82). 

Gráfico 6: % de pessoas da comunidade cigana 
do total de utentes da ET 

Fonte: CRI Coimbra – ET da Figueira da Foz, 
dezembro/2018 

 

No que concerne à caracterização das pessoas 

da comunidade cigana, em acompanhamento 

pela Equipa de Tratamento da Figueira da Foz, 

26 utentes (409 ativos) são ciganos/as (6, 

36%). Situam-se na faixa etária entre os 41-50 

anos e são naturais do concelho de Figueira da 

foz, sendo que a maioria reside nos bairros 

sociais do concelho. Quanto à caracterização 

dos consumos das pessoas da comunidade 

cigana, verifica-se que a maioria tem como 

substâncias principais a heroína, cocaína e 

cannabis. 

Os/as utentes acompanhados/as da comunidade cigana, estão integrados em programas 

terapêuticos com metadona e buprenorfina. 

 

6%

Total

Comunidade
Cigana
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2.3.3 FIGUEIRA ABEM: Rede Solidária do Medicamento 

Uma das preocupações basilares do Município da Figueira da Foz está associada ao acesso dos/as 

munícipes aos cuidados de saúde primários, procurando minimizar as situações de fragilidade social 

de todos/as aqueles/as que apresentam baixos recursos e que não conseguem suportar os custos 

financeiros associados à aquisição da medicação. 

Com o objetivo de criar respostas adequadas em benefício da população mais vulnerável, foi assinado 

a 09 de abril de 2018 Protocolo de Colaboração entre a Associação Dignitude e o Município da 

Figueira da Foz, para implementação do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, que no 

Concelho se designa por Figueira Abem: Rede Solidária do Medicamento, constituído por 

Regulamento próprio, garantindo assim o acesso ao medicamento por parte de qualquer munícipe 

que se encontre numa situação de carência económica que o/a impossibilite de adquirir os 

medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica. 

Atualmente beneficiam do Programa 51 beneficiários/as que residem maioritariamente na zona 

urbana, em particular na freguesia de Buarcos e S. Julião, sendo na sua maioria mulheres (66,7%).  

 
Quadro 17: Número de beneficiários/as do Programa Figueira Abem, por freguesia e sexo 

Freguesia 
N.º de beneficiários/as 

Total M F 

Buarcos e S. Julião 43 15 28 

Lavos 2 0 2 

Paião 2 1 1 

Tavarede 1 0 1 

Vila Verde 3 1 2 

Total 51 17 34 

Fonte: Câmara Municipal da Figueira da Foz (DEAS), abril/2019 

 

Dos/as 51 beneficiários/as do Programa, nenhum/a é da comunidade cigana, o que demonstra a 

importância de reforçar a divulgação dos diferentes programas municipais junto desta comunidade. 

2.3.4 Programa Figueira a Sorrir 

A Assembleia Municipal da Figueira da Foz na sua sessão ordinária de 20 de setembro de 2017, sob 

proposta da Câmara Municipal deliberada em reunião ordinária de 11 de setembro do mesmo ano 

aprovou o Regulamento do Projeto “Figueira a Sorrir”, o qual teve a sua publicação no Diário da 

República de 9 de janeiro de 2018.  
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São objetivos do Projeto “Figueira a Sorrir”: contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para a 

promoção da saúde oral dos munícipes da Figueira da Foz em situação de insuficiência económica e 

colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de estomatologia/medicina dentária por 

parte dos munícipes da Figueira da Foz em situação de comprovada insuficiência económica que não 

disponham de recursos próprios para o fazer autonomamente. 

Este Programa destina-se aos munícipes com comprovada insuficiência económica, não abrangidos 

pelo Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. 

Quadro 18: candidaturas ao Programa Figueira a Sorrir, por sexo e comunidade cigana 

Tipo de Respostas 
N.º de candidaturas total  

N.º de candidaturas da 

comunidade cigana 

Total M F Total M F 

2018 

Deferidos 15 5 10 1 1 0 

Indeferidos 48 14 34 18 9 9 

Não aplicável 2 0 2 0 0 0 

Total 65 19 46 19 10 9 

2019 

Deferidos 19 8 11 5 3 2 

Indeferidos 1 1 0 0 0 0 

Não aplicável 10 10 0 0 0 0 

Total 30 19 11 5 3 2 

Fonte: Câmara Municipal da Figueira da Foz, 2018 e 2019 

 

Comparando o ano de 2018 e o ano de 2019 verificamos que houve um decréscimo no número de 

candidaturas apresentadas no âmbito do Programa Figueira a Sorrir, passando de 65 para 30 

candidaturas, no entanto o número de candidaturas deferidas em 2019 foi superior às registadas no 

ano anterior. Situação que se verifica igualmente em relação às candidaturas de elementos da 

comunidade cigana tendo passado de 1 candidatura deferida, em 2018, para 5 candidaturas em 2019.  

Estes dados indicam que existe ainda a necessidade de proceder a uma maior divulgação do 

Programa Figueira a Sorrir junto da população mais carenciada, com especial enfoque para alguns 

segmentos da população que, pelo seu isolamento geográfico e/ou social, dificilmente têm 



Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas da Figueira da Foz 
 

 
   

28 

conhecimento dos programas e medidas existentes no Município aos quais podem recorrer e desta 

forma melhorar a sua qualidade de vida.  

2.4 Educação 

A educação é a base para as transformações sociais e culturais dos indivíduos (Mendes, 2014), pelo 

que o acesso à escolarização é não só uma questão de cidadania, mas também um fator diferenciador 

na promoção da igualdade de oportunidades.  

2.4.1 Grau de Instrução 

De acordo com a informação estatística disponível, a taxa de analfabetismo no Município da Figueira 

da Foz situa-se nos 6% (ligeiramente acima da média nacional), verificando-se uma grande diferença 

ente o sexo masculino (3,1%) e o sexo feminino (8,5%). 

Gráfico 7: Taxa de analfabetismo, segundo os Censos (2011) e por sexo 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

De acordo com os Censos de 2011, o nível de escolaridade da população residente distribui-se da 

seguinte forma (gráfico 8): cerca de 6642 dos residentes não possuíam escolaridade, 14323 apenas 

completaram o 1.º CEB, 6071 completaram o 2.º CEB, 10593 completaram o 3.º CEB, 8623 

completaram o nível secundário e 7351 completaram o ensino superior. 
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Gráfico 8: Grau de escolaridade, segundo os censos (2011) 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

2.4.2 Rede escolar 

A rede escolar concelhia, relativamente ao ano letivo 2018/ 2019, caracteriza-se de acordo com os 

quadros que se seguem.  

No que concerne ao número de alunos matriculados nos Agrupamentos de Escolas do município da 

Figueira da Foz, verifica-se que os/as alunos/as da comunidade cigana representam certa de 3% da 

comunidade escolar (174 alunos/as ciganos/as num universo de 6640 alunos) e apresentam uma 

maior expressão, com 4%, no ensino pré-escolar, no 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico. 

Ao nível do Pré-Escolar, verifica-se que estão matriculadas 25 crianças da comunidade cigana (16 do 

sexo masculino e 9 do sexo feminino). É possível ainda verificar que, de acordo com informação 

fornecida pelos vários agrupamentos, é no Agrupamento de Escolas da Zona Urbana que se registou 

um maior número de crianças ciganas matriculadas (estas estão distribuídas por 3 escolas: 9 no JI 

Conde Ferreira; 4 no JI Cova Gala e 2 no JI do Centro Escolar).  

Quanto ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, verifica-se que estão matriculadas 70 crianças da comunidade 

cigana (33 do sexo masculino e 37 do sexo feminino). É possível ainda verificar que é no Agrupamento 

de Escolas da Zona Urbana que se registou um maior número de crianças ciganas matriculadas (estas 

estão distribuídas pelas 5 escolas do agrupamento e representam um peso percentual pouco 

significativo). De referir, no entanto, que na Escola do 1.º CEB de Brenha, do Agrupamento de Escolas 

da Figueira Norte, 12 das 13 crianças matriculadas no 1.º CEB são da comunidade cigana. 

Ao nível do 2.º CEB, estão matriculados/as 41 alunos/as ciganas, verificando um maior número de 

inscritos no Agrupamento de escolas da Zona Urbana (20 crianças inscritas) mas um peso percentual 

mais elevado no Agrupamento de Escolas da Figueira Norte com 8% dos alunos/as matriculados/as. 

Sem 
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e
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No 3.º CEB, regista-se 34 crianças e jovens ciganos/as matriculado/as e uma maior expressão no 

Agrupamento de Escolas de Figueira Norte (4%). 

Quanto ao Ensino Secundário e Profissional, verifica-se que só estão matriculados jovens do sexo 

masculino, 1 no Ensino Regular na Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho e 3 no Ensino 

Profissional. 

Quadro 19: Número de alunos/as matriculados/as, segundo o nível de educação/ensino, por sexo e 
comunidade cigana, no ano letivo de 2018/ 2019 

Nível de Ensino Agrupamento de Escolas 
Total Nº de alunos da 

Comunidade Cigana % 

M F Total M F Total   

Educação pré-
escolar 

JI do AE Paião 92 68 160 4 1 5 3% 

JI do AE Figueira Norte 53 61 114 0 0 0 0% 

AE Zona Urbana 123 105 228 9 6 15 7% 

AE Figueira Mar 69 39 108 3 2 5 5% 

Subtotal  337 273 610 16 9 25 4% 

1.º CEB AE Paião 171 175 346 4 1 5 1% 

AE Figueira Norte 143 145 288 8 7 15 5% 

AE Zona Urbana 384 399 783 15 23 38 5% 

AE figueira Mar 151 140 291 6 6 12 4% 

Subtotal  849 859 1708 33 37 70 4% 

2.º CEB AE Paião 92 82 174 3 0 3 2% 

AE Figueira Norte 65 55 120 2 7 9 8% 

AE Zona Urbana 301 256 557 10 10 20 4% 

AE Figueira Mar 70 57 127 4 5 9 7% 

Subtotal  528 450 978 19 22 41 4% 

3.º CEB AE Paião 153 137 290 1 0 1 0% 

AE Figueira Norte 236 188 424 7 8 15 4% 

AE Zona Urbana 149 179 328 7 4 11 3% 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

238 183 421 0 1 1 0% 

AE Figueira Mar 148 144 292 4 2 6 2% 

Subtotal  924 831 1755 19 15 34 2% 

Secundário AE Figueira Norte 101 156 257 0 0 0 0% 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

336 354 690 1 0 1 0% 

AE Figueira Mar 103 155 258 0 0 0 0% 

Subtotal  540 665 1205 1 0 1 0% 

Profissionais AE Figueira Norte 14 31 45 0 0 0 0% 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

50 6 56 2 0 2 4% 

AE Figueira Mar 191 92 283 1 0 1 0% 

Subtotal  255 129 384 3 0 3 1% 

Total 3433 3207 6640 87 81 166 3% 

Fonte: Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada da Figueira da Foz dezembro/2018 
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Os dados apresentados corroboram os dados apresentados no estudo do Observatório das 

Comunidades Ciganas (Mendes, Manuela e outros, 2014: 92): 

Passou-se de uma situação de analfabetismo ou abandono da escola no 1º ciclo para o patamar da 

frequência e conclusão do 2ºciclo. Ainda assim, são muito raros os ciganos que completem o ensino 

obrigatório, estipulado atualmente para 12 anos (Lei 82/2009 de 27 de agosto, Diário da República, 

1ª série, n.º 166).  

Outro indicador que importa analisar é o número de alunos/as matriculados/as por escalão. De 

acordo com o estudo do Ministério da Educação (Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 

2018), no ano letivo de 2016/ 2017, 65% das crianças e jovens ciganos/as que frequentavam a escola 

pública usufruíam do escalão mais elevado de apoios socioeconómicos (Escalão A). 

No Município da Figueira da Foz e de acordo com os dados disponibilizados, para os diferentes níveis 

de ensino6, verifica-se que 78,5% das crianças e jovens ciganos/as que frequentam a escola pública 

usufruem do escalão mais elevado de apoios socioeconómicos.  

De acordo com o quadro infra, verifica-se ainda que a percentagem de alunos/as ciganos/as com 

Escalão A é elevada em todos os níveis de ensino, atinge de igual forma o sexo feminino e masculino 

e é muito superior à média concelhia (15, 75%). Assim, no 1.º CEB, 72,9% das crianças e jovens 

ciganos/as que frequentam a escola pública usufruem do escalão mais elevado de apoios 

socioeconómicos; no 2.º CEB são 82,9%; no 3.º CEB são 91,2%; no Ensino Secundário o valor é de 

100% e no Ensino Profissional são 33,33%. 

De referir, que o número de crianças e jovens ciganos/as que frequentam a escola pública e usufruem 

do escalão mais elevado de apoios socioeconómicos correspondem a cerca de 11,68% de todos os 

alunos/as que usufruem do escalão mais elevado de apoios sociais. 

 

 

 

 

 

 

 
6 À exceção do pré-escolar. 
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Quadro 20: Número de alunos/as matriculados/as por escalão, nível de ensino, sexo e comunidade cigana, 
no ano letivo de 2018/ 2019 

Nível de 
Ensino 

Agrupamentos de 
Escolas 

Total Nº de alunos/as ciganos/as 

Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B 

M F M F M F M F 

1.º CEB AE Paião 19 14 23 20 3 1 0 0 

AE Figueira Norte 27 36 23 24 6 6 0 0 

AE Zona Urbana 71 68 41 46 14 16 0 3 

AE Figueira Mar 42 36 16 17 3 2 0 0 

Subtotal 159 154 103 107 26 25 0 3 

2.º CEB AE Paião 17 12 12 11 3 0 0 0 

AE Figueira Norte 21 15 8 10 1 6 0 0 

AE Zona Urbana 56 50 31 31 9 7 0 0 

AE Figueira Mar 22 14 8 6 4 4 0 1 

Subtotal 116 91 59 58 17 17 0 1 

3.º CEB AE Paião 18 14 13 18 1 0 0 0 

AE Figueira Norte 40 29 34 24 6 7 0 0 

AE Zona Urbana 41 34 12 20 6 4 0 0 

AE Figueira Mar 48 47 8 15 4 2 0 0 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

19 17 30 13 0 1 0 0 

Subtotal 166 141 97 90 17 14 0 0 

Secundário AE Figueira Norte 11 25 13 16 0 0 0 0 

AE Figueira Mar 17 24 14 19 0 0 0 0 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

14 26 19 29 0 0 1 0 

Subtotal 42 75 46 64 0 0 1 0 

Profissiona
l 

AE Figueira Norte 2 3 4 9 0 0 0 0 

AE Figueira Mar 30 20 24 19 0 0 0 0 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

3 1 3 0 1 0 0 0 

Subtotal 35 24 31 28 1 0 0 0 

Total 
  

518 485 336 347 61 56 1 4 

Fonte: Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada da Figueira da Foz dezembro/2018 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)7, inserem-se numa estratégia de apoio à família (a 

par das Atividades de Animação e de Apoio à Família na Educação Pré-escolar – AAAF e da 

 
7 AEC no 1.º ciclo do ensino básico são atividades de carácter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e 
cultural que incidem, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com 
o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação. 
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Componente de Apoio à Família no 1.º CEB – CAF) e têm vindo a assumir uma maior importância e 

impacto na vida das crianças, quer na comunidade maioritária quer na comunidade cigana.  No 1.º 

CEB, 97% das crianças matriculadas no 1.º CEB frequentam as AEC’s e 98,6% das crianças ciganas 

estão inscritas nas AEC’s (quadro 21). 

Quadro 21: Número de alunos/as inscritos nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), por sexo e 
comunidade cigana 2018/ 2019 

Nível de Ensino Agrupamentos de 
Escolas 

Total Nº de alunos da Comunidade 
Cigana 

M F Total M F Total 

1.º CEB 

AE Paião 156 159 315 3 1 4 

AE Figueira Norte 137 137 274 8 7 15 

AE Zona Urbana 381 396 779 15 23 38 

AE Figueira Mar 151 140 291 6 6 12 

Total 825 832 1659 32 37 69 

Fonte: Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada da Figueira da Foz dezembro/2018 
 

Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho que estabelece os princípios e as normas 

que garantem a inclusão de todos na comunidade educativa, a designação da Educação Especial foi 

substituída pela Educação Inclusiva. Conforme o quadro que se segue, no ano letivo 2018/2019, 611 

dos/as alunos/as matriculados/as têm medidas de apoio à aprendizagem e inclusão (DL 54/2018 de 

julho), a que corresponde 9,2% da população escolar. O 3º Ciclo do Ensino Básico é o nível de ensino 

que apresenta um maior número de alunos/as com medidas de apoio à aprendizagem e inclusão (DL 

54/2018 de julho), seguido do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

No que concerne aos alunos/as ciganos/as com medidas de apoio à aprendizagem e inclusão, estão 

registados 38 alunos/as, a que corresponde 22,9% dos/as alunos/as matriculados/as da comunidade 

cigana, no ano letivo 2018/ 2019 (Quadro 22 e anexo 4 com a distribuição por Agrupamento de 

Escolas). 

Quadro 22: Número de alunos/as matriculados/as com medidas de apoio à aprendizagem e inclusão (DL 
54/2018 de julho), segundo o nível de educação/ensino, por sexo e comunidade cigana, no ano letivo de 

2018/ 2019 

Nível de Ensino 
Total Nº de alunos da Comunidade Cigana 

M F Total M F Total 

Educação Pré-Escolar 10 2 12 1 0 1 

1.º CEB 62 39 98 9 5 14 

2.º CEB 79 39 118 5 4 9 

3.º CEB 144 89 233 7 6 13 

Secundário 34 35 69 0 0 0 

Profissionais 49 32 81 1 0 1 
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Nível de Ensino 
Total Nº de alunos da Comunidade Cigana 

M F Total M F Total 

Total 378 236 611 23 15 38 

Fonte: Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada da Figueira da Foz dezembro/2018 

 

Quanto à retenção escolar no ano letivo 2017/2018 e de acordo com informação infra (quadro 23 e 

anexo 5), registaram-se 239 alunos/as com retenção, a que corresponde cerca de 3,2% da população 

escolar8. O Ensino Secundário é o nível de ensino que apresenta um maior número de alunos/as com 

retenção, seguido do 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

Relativamente aos alunos/as ciganos/as com retenção escolar, estão registados 21 alunos/as, a que 

corresponde 9% do total de alunos/as com retenção. 

Quadro 23: Número de alunos/as com retenção escolar, segundo o nível de educação/ensino, por sexo e 
comunidade cigana, no ano letivo de 2017/ 2018 

Nível de Ensino 
Total 

Nº de alunos da Comunidade 

Cigana 

M F Total M F Total 

1.º CEB 19 8 25 2 1 3 

2.º CEB 18 16 34 5 7 12 

3.º CEB 54 25 79 3 4 6 

Secundário 47 47 94 0 0 0 

Profissionais 3 4 7 0 0 0 

 Total 141 100 239 10 12 21 

Fonte: Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada da Figueira da Foz dezembro/2018 
 

No que concerne aos alunos/as com aproveitamento (quadro 24 e anexo 6), registaram-se 5560 

alunos/as com aproveitamento e 114 alunos/as ciganos com aproveitamento, sendo o nível de 

ensino com maior número de alunos/as com aproveitamento do 1.º CEB. 

Quadro 24: Número de alunos/as com aproveitamento, segundo o nível de educação/ensino, por sexo e 
comunidade cigana, no ano letivo de 2017/ 2018 

Nível de Ensino 
Total Nº de alunos da Comunidade 

Cigana 

M F Total M F Total 

1.º CEB 845 803 1648 33 32 65 

2.º CEB 495 479 974 14 14 28 

3.º CEB 711 662 1373 7 10 17 

Secundário 544 651 1195 2 0 2 

Profissionais 255 115 370 2 0 2 

 
8 Tendo em conta o número de alunos/as matriculados no ano 2017/ 2018. 
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Nível de Ensino 
Total Nº de alunos da Comunidade 

Cigana 

M F Total M F Total 

Total  2850 2710 5560 58 56 114 

Fonte: Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada da Figueira da Foz dezembro/2018 
 

De acordo com o estudo do Ministério da Educação (Direção Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência, 2018), verifica-se um elevado abandono escolar por parte das raparigas ciganas nos 2.º e 3.º 

Ciclos. 

No Município da Figueira da Foz e de acordo com os dados disponibilizados pelos Agrupamentos de 

Escolas do Concelho, no ano letivo de 2017/2018, registaram-se 2 alunos/as em situação de 

abandono escolar no 2.º CEB (pertencentes ao Agrupamento de Escolas da Figueira Norte e à Escola 

Secundária Dr. Joaquim de Carvalho), sendo que uma destas crianças é do sexo feminino e pertence 

à comunidade cigana. 

Quadro 25: Número de alunos/as com abandono escolar, segundo o nível de educação/ensino, por sexo e 
comunidade cigana, no ano letivo de 2017/ 2018 

Nível de Ensino 
Total Nº de alunos da Comunidade Cigana 

M F Total M F Total 

Educação pré-escolar 0 0 0 0 0 0 

1.º CEB 0 0 0 0 0 0 

2.º CEB 1 1 2 0 1 1 

Secundário 0 0 0 0 0 0 

Profissionais 0 0 0 0 0 0 

Total 1 1 2 0 1 1 

Fonte: Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada da Figueira da Foz dezembro/2018 

2.4.3 Ensino Profissional 

No âmbito do Ensino Profissional, a rede escolar pública é ainda complementada, com a oferta 

formativa da Escola Profissional da Figueira da Foz (EPFF) e do Instituto Tecnológico e Profissional da 

Figueira da Foz (INTEP). 

Na EPFF, encontram-se a decorrer, no ano letivo 2018/ 2019, 5 cursos de formação profissional9 nas 

áreas da restauração e hotelaria (quadro 26), e dos 111 alunos/as matriculados/as, 3 são da 

comunidade cigana (2,7%). 

 
9 Os cursos de formação profissional regulamentados pela Portaria n.º 235-A/2018, são uma modalidade de ensino que 
conferem um nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações, possibilitando formar jovens para iniciarem uma 
carreira profissional ou prosseguirem os seus estudos de nível superior.  
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Quadro 26: Número de alunos/as matriculados/as no ano letivo 2018-2019, segundo a oferta formativa, 
por sexo e comunidade cigana 

Cursos 
Alunos/as 

matriculados/as 

Comunidade 

Cigana 

 
M F M F 

Técnico de Restauração Variante Restaurante-Bar 17 8 3 0 

Técnico Turismo Ambiental e Rural 4 6 0 0 
Empregado de Restaurante-Bar 15 10 0 0 
Técnico de Turismo 4 15 0 0 

Técnico de Restauração Variante Cozinha-Pastelaria 11 21 0 0 
Total 51 60 3 0 

Fonte: EPFF 

No INTEP, encontram-se a decorrer, no ano letivo 2018/ 2019, 5 cursos profissionais, nos quais estão 

matriculados 109 alunos/as, sendo que nenhum é da comunidade cigana. 

Quadro 27: Número de alunos/as matriculados/as no ano letivo 2018-2019, segundo a oferta formativa, 
por sexo e comunidade cigana 

Cursos 
Alunos/as 

matriculados/as 

Comunidade 

Cigana 

 
M F M F 

Técnico Apoio à Infância 0 21 0 0 
Técnico Comunicação, Marketing, RP. Publicidade 8 26 0 0 

Técnico de Massagem de Estética e Bem-Estar 0 9 0 0 
Técnico Eletrónica, Automação e Computadores 32 2 0 0 
Técnico Gestão e Programação Sistemas Informáticos 11 0 0 0 

Total 51 58 0 0 
Fonte: INTEP 

 
Relativamente ao número dos alunos/as que completaram o Ensino Profissional no ano letivo 

transato e de acordo com o quadro seguinte, 2 indivíduos do sexo masculino da comunidade cigana 

completaram com sucesso o Ensino Profissional na EPFF e 1 do sexo feminino no INTEP. 

Quadro 28: Número de alunos que completaram o Ensino Profissional em 2018, por sexo e comunidade 
cigana 

Escola Alunos  Alunos da comunidade 
cigana 

% da 
população 

cigana  M F Total M F Total 
E EPFF 22222223131222222 24 5555 2 0 2 2%3 
INTEP 28 36 64 0 1 1 1% 

Fonte: INTEP e EPFF 

 
De acordo com os dados apresentados, a representação da população cigana no Ensino Profissional 

é semelhante aos dados apresentados no Ensino Secundário da rede escolar do Município, verifica-

se uma maior representação do sexo masculino e um peso percentual entre 1% e 2%. 
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2.4.4 Frequência universitária 

A frequência do ensino universitário é fundamental para a integração das comunidades ciganas. No 

Município da Figueira da Foz, frequentam no ano letivo 2018/ 2019, 6 jovens ciganos/as (1 do sexo 

feminino e 5 do sexo masculino) distribuídos pelos seguintes cursos:  

- Animação Socioeducativa (2 estudantes) 

- Comunicação Organizacional (1 estudante) 

- Cursos Técnicos Superiores Profissionais em Auditoria IPC (2 estudantes) 

- Automação robótica e manutenção industrial (1 estudante) 

 
Gráfico 9: Número de alunos/as ciganos/as a frequentar a universidade, no ano letivo de 2018/ 2019 

 

Fonte: Associação Letras Nómadas, dezembro/2019 

Na área da promoção da educação, destaque para o papel fundamental da iniciativa OPRE – 

Programa Operacional para a Promoção da Educação, uma parceira entre o Programa Escolhas, a 

Associação Letras Nómadas e a Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre 

Mulheres e Homens, dirigida a estudantes das comunidades ciganas que frequentam o Ensino 

Superior.  

2.4.5 EPIS – Empresários Pela Inclusão Social 

A Associação EPIS – Empresários Pela Inclusão Social foi criada em 2006, por um conjunto de 

empresários e gestores portugueses, tendo como missão prioritária a intervenção na área da 

Educação, concretamente ao nível do combate ao insucesso e abandono escolares, com a premissa 

de que este é um aspeto fundamental para inclusão social dos jovens e para a construção de um 

modelo coletivo de cidadania moderno. 

1; 17%

5; 83%

F

M
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A metodologia concebida pela EPIS prevê o aumento da qualidade do acompanhamento parental e 

não parental, com recurso à capacitação de alunos, famílias, escolas e comunidade, baseada na 

transmissão de novas práticas que contribuam positiva e decisivamente para o sucesso escolar e 

inclusão social dos alunos. 

Tendo em vista a implementação do modelo supra descrito no Município da Figueira da Foz, foram 

celebrados, em 14 de dezembro de 2012, Protocolos de Colaboração entre o Município e a 

Associação EPIS e entre esta Associação e a CELBI, SA, com vista à promoção do sucesso escolar ao 

nível do 1º Ciclo do Ensino Básico e no 2º Ciclo do Ensino Básico. 

 
Quadro 29: Número de alunos/as acompanhados/as pelo Programa EPIS, por estabelecimento de ensino, 

sexo e comunidade cigana, no ano letivo de 2018/ 2019 

Estabelecimento de Ensino 

N.º de alunos/as total 

acompanhados/as 

N.º de alunos/as 

acompanhados/as de da 

comunidade cigana 

Total M F Total M F 

E.B. 2, 3 Dr João de Barros 46 32 14 1 1 0 

E.B. 2, 3 Pintor Mário Augusto 13 10 3 1 1 0 

E.B. 2, 3 Dr. Pedrosa Veríssimo 9 4 5 0 0 0 

E.B. 2, 3 Infante D. Pedro 63 36 27 3 2 1 

EB1 Leirosa 21 10 11 4 3 1 

EB1 Rui Martins 13 11 2 1 0 1 

Total 165 103 62 10 7 3 

Fonte: Câmara Municipal da Figueira da Foz (DEAS), abril/2019 

 

Neste sentido, integram atualmente o Projeto 6 escolas do Município da Figueira da Foz: 4 escolas 

do 2º e 3º ciclos e 2 escolas do 1º ciclo acompanhando um total de 165 alunos/as, estudantes na sua 

maioria do sexo masculino (62,4%). 

A E.B. 2, 3 Infante D. Pedro é aquela em que são acompanhados um maior número de alunos/as (63) 

seguida da E.B. 2, 3 Dr. João de Barros (46). 

Dos 165 alunos/as acompanhados/as, 10 são estudantes ciganos/as, 7 rapazes e 3 raparigas, os quais 

se encontram integrados/as maioritariamente na E.B.1 da Leirosa e na E.B. 2, 3 Infante D. Pedro. 
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2.4.6 Programa de Combate ao Abandono Escolar e Promoção da Igualdade de Acesso ao Ensino 

No âmbito do “Programa de Combate ao Abandono Escolar e Promoção da Igualdade de Acesso ao 

Ensino”, Prioridade de Investimento 10.i do Programa Operacional da Região Centro (CENTRO 2020), 

a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) contratualizou, no Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial, um Plano de Ação de Combate ao Abandono Escolar e 

Promoção da Igualdade de Acesso ao Ensino para o seu território. 

Pretende a CIM-RC, em parceria com os municípios que a integram, cumprir o objetivo de contribuir 

para as metas do Plano Nacional de Reformas e do Portugal 2020, que preveem a redução para 10% 

da taxa de abandono escolar precoce até 2020, na nossa Região. 

São consideradas para efeitos de financiamento medidas de promoção do sucesso escolar 

englobadas numa estratégia de ação que envolva escolas, municípios, professores, famílias, 

empregadores, associações locais e outros stakeholders da comunidade educativa.  

Seguidamente analisaremos o número de alunos/as acompanhados/as pelo Programa de Combate 

ao Abandono Escolar e Promoção da Igualdade de Acesso ao Ensino observando ainda, dos alunos/as 

acompanhados/as aqueles/as que são da comunidade cigana. 

Quadro 30: Número de alunos/as acompanhados/as pelo Programa de Combate ao abandono Escolar e 
Promoção da Igualdade de Acesso ao Ensino, por jardim-de-infância e escolas do 1º CEB, sexo e 

comunidade Cigana 

 

 

Estabelecimento de Ensino 

N.º de alunos/as total 

acompanhados/as 

N.º de alunos/as 

acompanhados/as da comunidade 

cigana 

Total M F Total M F 

Jardim de Infância de Caceira 2 2 0 0 0 0 

Jardim de Infância Conde Ferreira 6 4 2 0 0 0 

Jardim de Infância de Buarcos 12 7 5 0 0 0 

Jardim de Infância de Santana 7 3 4 0 0 0 

Jardim de Infância Cova da Serpe 3 3 0 0 0 0 

Centro Escolar de Vila Verde 2 2 0 0 0 0 

Centro Escolar de Tavarede/S. Julião 18 13 5 2 2 0 

Centro Escolar de São Pedro 12 9 3 1 1 0 

EB1 Santana 9 7 2 1 0 1 

EB1 Maiorca 1 0 1 0 0 0 

EB1 Serrado 9 5 4 0 0 0 

EB1 Vila Verde 7 6 2 2 1 1 

EB1 Infante D. Pedro 12 8 4 1 1 0 

EB1 Brenha 3 0 3 3 0 3 
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Estabelecimento de Ensino 

N.º de alunos/as total 

acompanhados/as 

N.º de alunos/as 

acompanhados/as da comunidade 

cigana 

Total M F Total M F 

EB1 Castelo 10 7 3 3 2 1 

EB1 Leirosa 3 2 1 2 1 1 

EB1 Abadias 9 7 2 5 4 1 

EB1 Rui Martins 14 10 4 2 1 1 

EB1 Netos 4 4 0 0 0 0 

Total 143 99 45 22 13 9 

Fonte: Câmara Municipal da Figueira da Foz (DEAS), abril/2019 

Relativamente às escolas e jardins-de-infância verificamos que o Projeto engloba um total de 19 

estabelecimentos de ensino prestando apoio a um total de 143 estudantes, 99 rapazes e 45 raparigas. 

Das crianças acompanhadas 15,4% são crianças da comunidade cigana sendo uma vez mais o sexo 

masculino aquele que mais expressão tem. 

É o Centro Escolar de Tavarede/S. Julião, o estabelecimento de ensino que apresenta um maior número 

de crianças acompanhadas (18) seguido da EB1 Rui Martins (14). No entanto, a EB1 das Abadias, a EB1 

de Brenha e a EB1 do Castelo aquelas que apresentam um maior número de estudantes da comunidade 

cigana acompanhados/as. 

Quadro 31: Número de alunos/as acompanhados/as pelo Programa de Combate ao abandono Escolar e 
Promoção da Igualdade de Acesso ao Ensino, por E.B 2,3, sexo e comunidade cigana 

Estabelecimento de Ensino 

N.º de alunos/as total 
acompanhados/as 

N.º de alunos/as 
acompanhados/as da 
comunidade cigana 

Total M F Total M F 

EB2,3 Infante D. Pedro 31 20 11 3 2 1 

EB2,3 João de Barros 38 31 7 10 7 3 

EB2,3 Pintor Mário Augusto 1 1 0 0 0 0 

EB2,3 Dr. Pedrosa Veríssimo 10 6 4 1 1 0 

Esc. Secundária com 3ºCEB Dr. Bernardino 
Machado 

51 29 22 2 2 0 

Esc. Secundária com 3ºCEB Dr.ª Cristina Torres 7 4 3 0 0 0 

Esc. Secundária com 3ºCEB Dr. Joaquim de 
Carvalho 

7 3 4 0 0 0 

Total 145 94 51 16 12 4 

Fonte: Câmara Municipal da Figueira da Foz (DEAS), abril/2019 

 

Observando o quadro acima verificamos que são acompanhados/as pelo Projeto um total de 145 

crianças/jovens das EB2,3 e Secundárias do Município da Figueira da Foz sendo a sua maioria 
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alunos/as da Escola Secundária com 3º CEB Dr. Joaquim de Carvalho (51) seguido da EB2,3 João de 

Barros (38) e da EB2,3 Infante D. Pedro (31), sendo uma vez mais os rapazes que representam o maior 

número de casos acompanhados. Desses 145 alunos, 11,03% são alunos da comunidade cigana, 

maioritariamente rapazes. O maior número de alunos/as sinalizados/as da comunidade cigana 

encontram-se a frequentar a EB2,3 João de Barros, 7 rapazes e 3 raparigas. 

2.5 Emprego e Formação 

O eixo do emprego e formação interliga-se com o eixo da educação, uma vez que as baixas 

qualificações condicionam fortemente a integração no mercado de trabalho e é um fator 

determinante no combate à pobreza e exclusão social. 

Segundo os dados disponíveis no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em fevereiro 

de 2019, registou-se no concelho da Figueira da Foz, 1985 residentes em situação de desemprego, 

42% dos quais do sexo masculino, e 58 % pertencem ao sexo feminino. Do número de inscritos/as, a 

maioria está registada há menos de um ano (56 %) e procura novo emprego (89 %). 

A análise comparativa dos meses de 2018 (quadro 32), revela uma tendência de descida do número 

de desempregados/as registados/as no município da Figueira da Foz, com pequenas oscilações nos 

meses de agosto e dezembro. Em termos comparativos, entre fevereiro 2018 e fevereiro 2019, 

registaram-se menos 469 pessoas desempregadas. 

Quadro 32: Desemprego registado no município da Figueira da Foz, segundo o sexo, o Tempo de Inscrição e 
a Situação Face à Procura de Emprego (2018/ 2019) 

Mês 
Sexo Tempo de Inscrição Situação face à procura de 

Emprego Total 

H M < 1 Ano 1 Ano E + 1º Emprego Novo 
Emprego 

Janeiro 1 109 1 548 1 355 1 302 287 2 370 2 657 

Fevereiro 992 1 462 1 207 1 247 278 2 176 2 454 

Março 1 000 1 490 1 266 1 224 274 2 216 2 490 

Abril 1 034 1 420 1 328 1 126 247 2 207 2 454 

Maio 1 012 1 379 1 292 1 099 252 2 139 2 391 

Junho 861 1 171 1 032 1 000 216 1 816 2 032 

Julho 762 1 068 915 915 183 1 647 1 830 

Agosto 852 1 194 1 043 1 003 220 1 826 2046 

Setembro 880 1 243 1 147 976 259 1 864 2123 

Outubro 833 1 153 1 136 850 250 1 736 1986 

Novembro 811 1 114 1 179 746 227 1 698 1925 

Dezembro 871 1174 1272 773 215 1830 2045 
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Janeiro 898 1 303 1 305 896 222 1 979 2 201 

Fevereiro 835 1150 1110 875 213 1772 1985 

Fonte: Estatísticas, IEFP 

No que concerne ao desemprego registado por grupo etário e tomando como nível de análise o mês 

de fevereiro de 2019, verificamos que o grupo mais representado corresponde ao grupo etário dos 

35-54 anos (826 desempregados), seguido do grupo etário dos 55 e mais anos (608 desempregados), 

o grupo etário dos 25-34 anos (302 desempregados e com menos expressão o grupo etário dos jovens 

com menos de 25 anos (246 desempregados). 

Gráfico 10: Desemprego registado no município da Figueira da Foz, segundo grupo etário, fevereiro 2019 

 
Fonte: Estatísticas, IEFP 

Tendo em conta o nível de escolaridade dos desempregados/as inscritos/as, a maioria destes/as 

possui o Ensino Secundário (27%), seguido do 3.º CEB (22%), 1.º CEB (15%), Ensino Superior (13%), 

2.º CEB (13%) e com escolaridade inferior ao 1.º CEB registaram-se 10% dos inscritos. 

Quadro 33: Desemprego registado no município da Figueira da Foz, segundo o nível escolar, fevereiro 2019 

Mês 
Nível Escolar 

Total 
< 1º Ciclo EB 1º Ciclo EB 2º Ciclo EB  3º Ciclo EB 

 
Secundário 

 Superior 

Fevereiro 205 289 249 442 534 266 1985 

Fonte: Estatísticas, IEFP 

 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Centro de Emprego da Figueira da Foz, estão 

inscritos/as cerca de 185 cidadãos/ãs da comunidade cigana10, 41% dos quais do sexo masculino, e 

 
10 De referir que este número pode não refletir o valor real do número de cidadãos/ãs inscritos no serviço de emprego 
uma vez que não são recolhidos dados étnico-raciais. 
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59% pertencem ao sexo feminino. De referir ainda que do, total dos cidadãos/ãs da comunidade 

cigana inscritos no CTE da Figueira da Foz, 69,8% são também beneficiários do Rendimento Social de 

Inserção (RSI) conforme o gráfico que se segue. À semelhança do número de inscritos/as, a maioria 

dos/as desempregados/as com rendimento social de desemprego são do sexo feminino. 

Gráfico 11: Número de Desempregados da comunidade cigana, por sexo e com RSI 

 

Fonte: CTE Figueira da Foz, 2019 
 

As medidas ativas de emprego permitem apoiar as entidades empregadoras e promover a 

(re)integração dos/as desempregados/as. Tendo em conta os dados disponibilizados pelo Centro de 

Emprego da Figueira da Foz, no ano de 2018, beneficiaram da Medida Estágio Profissional 207 

pessoas, 73 da Medida “Contrato Emprego Inserção”, 70 pessoas da Medida “Contrato Emprego 

Inserção+” e 164 da medida Contrato Emprego. No ano transato, do total de indivíduos inseridos em 

medidas ativas de emprego, registou-se uma pessoa da comunidade cigana do sexo masculino que 

beneficiou da Medida “Contrato Emprego”.  

Quadro 34: N.º de indivíduos inseridos em medida ativas de emprego, por sexo em 2018 

 
Total de indivíduos inseridos em 

medidas ativas de emprego 
Total Comunidade Cigana 

Medidas Ativas de Emprego H M Total H M Total 

Estágios Profissionais11 * * 207 0 0 0 

Contrato Emprego Inserção (CEI)12 * * 73 0 0 0 

 
11 Medida que visa complementar o desenvolvimento das competências de forma a melhorar o seu perfil de 
empregabilidade ou a reconversão profissional de pessoas em situação de desemprego. 
12 O CEI e o CEI+ são medidas de emprego que visam, através da realização de atividades que satisfaçam necessidades 
sociais ou coletivas temporárias a nível local ou regional a (re)inserção profissional de desempregados subsidiados ou 
beneficiários do Rendimento Social de Inserção. 
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Contrato Emprego Inserção (CEI+) * * 70 0 0 0 

Contrato Emprego13 * * 164 1 0 1 

*Sem informação   Fonte: CTE Figueira da Foz, 2019 
 

O Instituto de Emprego e Formação Profissional constitui ainda um importante recurso na promoção 

do aumento dos níveis de escolaridade e formação profissional. De acordo com os dados infra, 60 

indivíduos frequentaram cursos de aprendizagem destes, 6 são da comunidade cigana (pelo que 

corresponde um peso percentual de 10%). No ano de 2018, frequentaram cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA) 180 formandos/as, dos quais 29 são oriundos das comunidades ciganas 

(16,1%).  

Em 2018, frequentaram ainda o Curso de Especialização Tecnológica 4 formandos residentes no 

Concelho da Figueira da Foz, sendo que 2 jovens são da comunidade cigana (50%). 

Quadro 35: Número de indivíduos integrados em medidas de formação, por sexo em 2018 

Modalidades de 
Formação 

Total de indivíduos inseridos em 
formação Total Comunidade Cigana 

H M Total H M Total % 

Aprendizagem14 * * 60 5 1 6 10% 

Cursos EFA15 * * 180 5 23 29 16,1% 

Especialização 
Tecnológica 

* * 416 2 0 2 50% 

*Sem informação   Fonte: CTE Figueira da Foz, 2019 
 

Para além destas modalidades de formação, o Centro de Formação de Coimbra promoveu no 

Município da Figueira da Foz outras modalidades como a Formação Modular, Vida Ativa, 

Competências Básicas e Português para Todos. 

No âmbito da formação modular, de referir que tem vindo a aumentar o número de formandos/as  

a frequentar estas modalidades de formação, quer no IEFP quer noutras entidades formadoras da 

região. Salienta-se a título de exemplo, que as entidades Letras Nómadas, Mediática, Planeta 

 
13 Apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo, por prazo igual ou 
superior a 12 meses, com desempregados inscritos no IEFP, com a obrigação de proporcionarem formação profissional. 
14 Os cursos de Aprendizagem visam promover a formação inicial de jovens tendo em vista aumentar a sua empregabilidade 
face às necessidades do mercado de trabalho e, além disso, possibilitam a progressão escolar e profissional. E dirigem-se a 
jovens que estejam nas seguintes condições: idade inferior a 25 anos e com o 9.º ano de escolaridade ou superior, sem 
conclusão do 12.º ano. 
15 Os cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) visam aumentar os níveis de habilitação escolar e profissional da 
população portuguesa adulta e, por esta via, melhorar as suas condições de empregabilidade.  E dirigem-se a adultos que 
estejam nas seguintes condições: idade igual ou superior a 18 anos e com habilitações escolares entre menos de 4 anos até 
12 anos. 
16 O Curso de Especialização Tecnológica funciona no Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCAC) com 15 
formandos. 
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Informático e Evoluir, estão presentemente a promover Unidades de Formação de Curta Duração 

(UFCD’S), nas quais estão 40 pessoas da comunidade cigana, 50% de homens e de mulheres.  

2.5.1 Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Câmara Municipal da Figueira da Foz  

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Câmara Municipal da Figueira da Foz é uma estrutura 

de apoio ao emprego que, em estreita articulação com o Centro de Emprego da Figueira da Foz, 

presta apoio a jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho.  São destinatários do GIP pessoas desempregadas 

que necessitem de apoio na resolução das suas dificuldades de (re)inserção profissional, que residam 

no Município da Figueira da Foz e se encontrem inscritos/as no respetivo Centro de Emprego.  

No primeiro trimestre de 2019, registaram-se 297 utentes inscritos no GIP do Município, 40% do sexo 

masculino (119) e 60% do sexo feminino (178). Destes, cerca de 2,4% são provenientes das 

comunidades ciganas (registaram-se cerca de 7 pessoas ciganas). 

Quadro 36: N.º de indivíduos acompanhados no GIP CMFF, por sexo e comunidade cidade 

  
Total de indivíduos  

 
Total Comunidade Cigana  

Idade H  M  Total  H  M  Total  

16-23 28 25 53 0 0 0 

24-30 25 27 52 1 2 3 

31-54 41 100 141 1 2 3 

> 55 25 26 51 1 0 1 

Total 119 178 297 3 4 7 

Fonte: Câmara Municipal da Figueira da Foz (DEAS)/ GIP, abril 2019 

 

No que concerne ao nível de escolaridade dos desempregados/as inscritos/as no GIP, a maioria 

possui o Ensino Secundário (47%)17, seguido do 3.º CEB (29%); com habilitações inferiores ao 6.º ano 

são cerca de 15% desses inscritos/as e com habilitações entre o 6º e o 8º ano um total de 9% dos 

inscritos/as.  

 

 

 

 

 
17 De referir que os dados contemplam o nível secundário e o nível universitário. 
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Quadro 37: Desemprego registado no 1.º trimestre no GIP da Câmara Municipal da Figueira da Foz, 
segundo o nível escolar 

Habilitações 
<6.º Ano >6.º Ano e  

<9.º Ano 
>9.º Ano e  
<12.º Ano >12.º Ano 

H M H M H M H M 

G
ru

po
s E

tá
rio

s 

  
16-23 
anos  

  

1.º Emprego 2 1 0 1 4 3 6 10 

Novo Emprego 0 0 1 1 4 1 11 8 

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
24-30 
anos  

  

1.º Emprego 0 0 0 0 0 1 2 3 

Novo Emprego 0 1 1 0 12 4 10 18 

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
31-54 
anos  

  

1.º Emprego 0 1 0 0 1 1 0 1 

Novo Emprego 6 16 10 9 6 29 18 43 

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
> 55 
anos  

  

1.º Emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 

Novo Emprego 10 7 2 2 8 11 5 6 

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Sub-Totais 

18 26 14 13 35 50 52 89 

 Totais habilitacionais 44 27 85 141 

Fonte: Câmara Municipal da Figueira da Foz (DEAS)/ GIP, abril 2019 

 

Em síntese, os dados do desemprego indicam que o número de desempregados/as ciganos/as situa-

se entre os 2% e os 10% e que grande parte dos inscritos/as beneficiam da medida do Rendimento 

Social de Inserção (RSI).  

Verifica-se ainda uma crescente participação de jovens e adultos inseridos na formação profissional, 

elemento inegável para o aumento dos seus níveis de escolarização e consequentemente integração 

no mercado de trabalho. 

2.6 Ação Social  

A inclusão social das pessoas ciganas implica criar condições para uma maior igualdade e coesão 

social. No Município da Figueira da Foz existe um conjunto de entidades públicas e privadas que 

garantem uma maior equidade e o apoio às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. 
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2.6.1 RSI – Rendimento Social de Inserção 

O Rendimento Social de Inserção é um apoio destinado a proteger as pessoas que se encontrem em 

situação de insuficiência económica, sendo constituído por: uma prestação em dinheiro para 

assegurar a satisfação das suas necessidades mínimas, e por um programa de inserção que integra 

um contrato (conjunto de ações estabelecido de acordo com as características e condições do 

agregado familiar do requerente da prestação, visando uma progressiva inserção social, laboral e 

comunitária dos seus membros). 

Sendo uma medida de combate à pobreza extrema, a qual constitui um recurso bastante valioso para 

a subsistência e integração da comunidade cigana passamos de seguida a fazer um breve retrato dos 

beneficiários/as da Figueira da Foz. 

Quadro 38: Evolução do número de beneficiários de Rendimento Social de Inserção por grupo etário e sexo 

Ano total 
Escalão Etário Sexo 

‹25 25-39 40-54 +55 M F 

Nº de beneficiários/as Total 

2015 1738 657 337 455 289 847 891 

2016 1661 621 306 432 302 818 843 

2017 1593 575 272 422 324 783 810 

2018 1551 565 244 380 362 748 803 

Nº de beneficiários/as da Comunidade Cigana 

2018 406 233 90 61 22 204 202 

Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra, dezembro/2018 

Observando o número de beneficiários de RSI verificamos que, entre 2015 e 2018, registou-se uma 

diminuição do número de beneficiários/as na ordem dos 11%. 

Em 2018, dos 1551 beneficiários/as de RSI, 26,8% eram elementos da comunidade cigana. 

Na população em geral existe um número de beneficiárias da prestação, superior ao número de 

beneficiários enquanto na comunidade cigana os números estão bastante equilibrados, com a 

existência de 204 mulheres e de 202 homens beneficiários/as da prestação. 

Quer na população total, quer na comunidade cigana é o escalão etário inferior aos 25 anos aquele 

que engloba um maior número de beneficiários/as, seguido do escalão entre os 40 e os 54 anos, na 

sociedade maioritária e na comunidade cigana o escalão dos 25-39 anos. Estes dados apontam para 

a importância da aposta na formação e capacitação dos jovens para a sua integração no mercado de 

trabalho, como forma de quebrar o ciclo de pobreza em que estas famílias se encontram.   
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Quadro 39: Evolução do número de beneficiários de RSI durante o ano de 2018 

Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra, dezembro/2018 

A tendência para a redução do número de beneficiários/as está patente se observarmos a tabela 

acima onde se verifica que, entre janeiro e dezembro de 2018, houve uma redução na ordem dos 

10% tendo-se registado uma contínua redução a partir do mês de agosto. 

 
Quadro 40: Evolução do número de agregados familiares beneficiários de RSI, em 2018, por mês e 

residentes no município da Figueira da Foz 
 2018 jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez 

Fig. Foz 658 655 646 640 630 628 616 613 619 603 589 592 

Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra, dezembro/2018 

Comparativamente ao que acontece com o número de beneficiários/as também o número de 

agregados familiares sofre uma redução ao longo do ano de 2018, com uma diminuição na ordem 

dos 10%, entre o mês de janeiro e dezembro. 

Ao longo do ano de 2018 foram apoiados, em média, 624 agregados familiares, em que 19,6% eram 

agregados da comunidade cigana.   
 

Quadro 41: Beneficiários de RSI (com processamento) em 2018 que iniciaram atividade profissional no 
mesmo ano, residentes no município da Figueira da Foz 

Unidade Geográfica 
Nº de beneficiários/as (com 

processamento) 

Beneficiários/as RSI que iniciaram 

atividade profissional no decorrer da 

prestação em 2018 

Figueira da Foz 1551 145 

Distrito de Coimbra  8554 724 

Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra, dezembro/2018 

Segundo os dados apresentados na tabela anterior verificamos que, no ano de 2018, existiam 1551 

beneficiários/as com processo ativo, ou seja, não cessado e não suspenso e desses beneficiários/as 

145 (9,3%) iniciaram atividade profissional no decorrer da prestação em 2018, valor ligeiramente 

acima do apresentado pelo Distrito de Coimbra que se situava nos 8,5%.  

 

Quadro 42: Contratos de Inserção por áreas, em dezembro de 2018, no município da Figueira da Foz 

Tipo de Contrato 
Nº de beneficiários/as Nº de beneficiários/as da 

Comunidade Cigana  

M F Total M F Total 

Habitação 24 75 99 41 79 120 

F. Profissional  133 210 343 87 90 177 

Educação 161 153 314 78 67 145 

 2018 jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

Fig. da Foz 1272 1257 1232 1238 1209 1213 1207 1215 1213 1164 1141 1155 



Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas da Figueira da Foz 
 

 
   

49 

Tipo de Contrato 
Nº de beneficiários/as Nº de beneficiários/as da 

Comunidade Cigana  

M F Total M F Total 

Saúde 305 341 646 91 91 182 

Emprego 195 249 444 93 98 191 

Ação Social 206 237 443 162 166 328 

Outro, qual? 

Integração em ASU 
(Atividades 

Socialmente Úteis) 

 

27 

 

22 

 

49 

 

0 

 

0 

 

0 

Total 1051 1287 2338 552 591 1143 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra, dezembro/2018 

A tabela anterior apresenta a distribuição do número de beneficiários/as por tipo de contrato. Assim, 

verificamos que relativamente ao número de beneficiários/as total, a área que apresenta maior 

expressão é a da saúde, seguida do emprego e da ação social sendo maioritariamente um retrato no 

feminino dado que estas áreas contratualizadas são assumidas essencialmente por mulheres. 

Relativamente ao tipo de contrato assumido pelos/as beneficiários/as da comunidade cigana 

verificamos que a área que assume claramente um maior destaque é a da ação social, seguida do 

emprego, saúde e formação profissional.  

São uma vez mais as mulheres que, em maior número, assumem esta contratualização, excetuando 

a área da educação. 

2.6.2 Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) 

Com o objetivo de criar respostas renovadas em benefício da população mais vulnerável, a Câmara 

Municipal apresentou candidatura à Tipologia de Operação 1.2.1 – Distribuição de géneros 

alimentares e/ou bens de primeira necessidade do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas, proporcionando o apoio na distribuição de géneros alimentares aos/às munícipes 

residentes no território da Figueira da Foz, de forma a criar condições para uma maior autonomia 

das pessoas em situação de carência económica, permitindo-lhes o acesso aos géneros alimentares, 

com total dignidade.  

Em sede de candidatura encontra-se fixado para o território da Figueira da Foz, o apoio a 383 

destinatários/as finais, que em sede de execução pode abranger, no máximo, mais 10%. 

Atendendo que a candidatura teria que ser apresentada em parceria e considerando as 

potencialidades e a experiência das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) na 

intervenção direta e na proximidade com os indivíduos e/ou famílias que se encontram em situação 
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de carência económica, estabeleceu-se Protocolo de Parceria com 9 IPSS’s sedeadas ou com 

delegação no Município da Figueira da Foz, com o objetivo de um envolvimento concertado e 

consolidação de sinergias das várias entidades na concretização da operação apresentada.  

A parceria é constituída por uma Entidade Coordenadora que assume também a qualidade de Polo 

de Receção – Município da Figueira da Foz e 9 Entidades Mediadoras: 

Quadro 43: Entidade Mediadora por área de abrangência 

Entidade Mediadora Área de Abrangência 

Associação Fernão Mendes Pinto Alhadas, Maiorca e Santana 

Associação Goltz de Carvalho Buarcos 

Casa Nossa Senhora do Rosário Tavarede 

Centro Social Bem Querer de Brenha Brenha e Quiaios 

Centro Social Cova e Gala S. Pedro 

Centro Social e Paroquial de Ferreira-a-Nova  Bom Sucesso, Ferreira-a-Nova e Moinhos da Gândara 

Centro Social e Paroquial de Lavos Marinha das Ondas e Lavos 

Conselho de Moradores da Borda do Campo Alqueidão, Borda do Campo e Paião 

Delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha 
Portuguesa 

S. Julião e Vila Verde 

Fonte: Câmara Municipal da Figueira da Foz (DEAS), abril/2019 

A existência destas 9 entidades mediadoras permite que exista uma boa cobertura de todo o 

território municipal permitindo uma maior proximidade entre os destinatários finais do programa e 

as entidades mediadoras. 

O quadro seguinte explana o número de destinatários finais abrangidos por entidade mediadora, 

definidos em protocolo de parceria, bem como o nº de destinatários finais elegíveis/ativos a 31 de 

março de 2019: 

Quadro 44: Nº de destinatários por entidade mediadora e Nº de destinatários finais elegíveis/ativos a 31 
de março de 2019 

Entidade Mediadora Nº Destinatários (*) Nº Destinatários 
Elegíveis/Ativos (**) 

Associação Fernão Mendes Pinto 16 16 

Associação Goltz de Carvalho 50 50 

Casa Nossa Senhora do Rosário 40 42 

Centro Social Bem Querer de Brenha 75 82 

Centro Social Cova e Gala 57 59 

Centro Social e Paroquial de Ferreira-a-Nova  28 29 

Centro Social e Paroquial de Lavos 28 30 

Conselho de Moradores da Borda do Campo 13 14 
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Entidade Mediadora Nº Destinatários (*) Nº Destinatários 
Elegíveis/Ativos (**) 

Delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha 
Portuguesa 

76 83 

Total 383 405 

(*) Definidos em sede de candidatura  
(**) Das 9 entidades mediadoras, 5 apoiam até aos 10% permitidos. 

Fonte: Câmara Municipal da Figueira da Foz (DEAS), abril/2019 

Observando o quadro anterior verificamos que o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas (POAPMC), no município da Figueira da Foz, abrange atualmente um total de 405 

destinatários/as, valor superior ao definido em candidatura. 

É a Delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha Portuguesa e o Centro Social Bem Querer de 

Brenha as entidades que acompanham um maior número de utentes, seguido do Centro Social Cova 

e Gala e da Associação Goltz de Carvalho.  

Quadro 45: Destinatários por Entidade Mediadora, Sexo e Comunidade Cigana 

Estabelecimento de Ensino 
Destinatários Finais Total 

Destinatários finais da 

comunidade cigana 

Total M F Total M F 

Associação Fernão Mendes  16 11 5 0 0 0 

Associação Goltz de Carvalho 50 23 27 7 5 2 

Casa N.ª Sr.ª do Rosário 42 18 24 32 14 18 

Centro Social Bem Querer de Brenha 82 31 51 56 22 34 

Centro Social Cova e Gala 59 25 34 8 3 5 

Centro Social e Paroquial de Lavos 30 18 12 0 0 0 

Conselho de Moradores da Borda Campo 14 8 6 0 0 0 

Delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha 

Portuguesa 

83 36 47 23 11 12 

Centro Social Paroquial de Ferreira-a-Nova 29 10 19 0 0 0 

Total 405 180 225 126 55 71 

Fonte: Câmara Municipal da Figueira da Foz (DEAS), abril/2019 

Dos 405 destinatários/as do Programa, 126 são elementos da comunidade cigana, o que representa 

um total de 31% dos beneficiários/as desta medida de apoio alimentar.  

Analisando os destinatários finais do Programa verificamos que, na sua maioria, são mulheres 

(55,6%) acontecendo o mesmo com os/as destinatários/as da comunidade cigana, em que uma vez 

mais se verifica que a pobreza tem um rosto maioritariamente feminino sendo as mulheres aquelas 

que apresentam uma maior vulnerabilidade social.  
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2.6.3 CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Figueira da Foz 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), criadas ao abrigo da Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/ 99, na sua atual redação dada pela Lei n.º 

26/18, de 05 de julho, são instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam 

promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar 

a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. 

A intervenção das CPCJ ocorre em situações de perigo (número 2 do artigo 3.º da Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo), quando não seja possível às entidades com competência em matéria 

de infância e juventude atuar de forma adequada e suficiente a remover o perigo em que as crianças 

ou jovens se encontram. 

As Comissões têm duas modalidades – alargada e restrita.  

À modalidade alargada compete desenvolver ações de promoção dos direitos e de prevenção das 

situações de perigo para a criança e jovem e à modalidade restrita compete intervir nas situações em 

que uma criança ou jovem está em perigo. 

A CPCJ da Figueira da Foz foi criada pela Portaria n.º 1226-AL/00, de 30 de dezembro de 2000, embora 

já existisse desde 1995 como Comissão de Proteção de Menores da Figueira da Foz. 

Em dezembro de 2018, a Comissão Restrita da CPCJ da Figueira da Foz era constituída por: 

- 6 representantes 

- 2 técnicos cooptados 

- 3 apoios técnicos 

- 1 apoio técnico RLIS  

No ano de 2018, a CPCJ da Figueira da Foz acompanhou um total de 293 processos, mais 18 que no 

ano transato e menos 57 que em 2016. Destes, 106 transitaram ativos do ano anterior, 149 foram 

instaurados e 38 reabertos (quadro 1.). 

Quadro 46: Evolução do volume processual 

 Ano 
N.º de 

processos 
Transitados Instaurados Reabertos 

2016 350 154 138 58 

2017 275 98 139 38 

2018 293 106 149 38 

Fonte: CPCJ da Figueira da Foz, 2018 
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Tendo em conta os dados disponibilizados (quadro 47), é de referir que, nos processos instaurados, 

estão incluídos os processos transferidos de outras CPCJ (7). 

Em 2018, foram arquivados 204 processos, dos quais 198 foram remetidos ao Ministério Público e 6 

para outras CPCJ. 89 transitaram ativos para 2019.  

Quadro 47: Caraterização processual (2018) 

Processos N.º 

Volume total processual 293 

Transitados do ano anterior 106 

Processos novos 149 

Reabertos 38 

Recebidos de outras CPCJ 7 

Total de arquivados 204 

Remetidos para o MP 198 

Remetidos para outras CPCJ 6 

Transitados para 2019 89 

Fonte: CPCJ da Figueira da Foz, 2018 

Das 293 crianças e jovens acompanhadas (quadro 48), 44% (129) são do sexo feminino e 56% (164) 

são do sexo masculino. Destas, 29 crianças e jovens são da comunidade cigana, a que corresponde 

um peso percentual de 9,9% das crianças e jovens sinalizadas, sendo 48% (14) do sexo feminino e 15 

(52%) do sexo masculino. 

No que concerne ao escalão etário, o mais predominante é o dos 11-14 anos com 29% (84), seguido 

do escalão etário dos 15-18 com 24% (70), o escalão dos 6-10 anos com 23% (66), o escalão etário 

dos 0-5 anos com 19% (57) e por fim, o escalão etário dos jovens com idade igual ou superior a 18 

anos com 5% (16).  

Quadro 48: Número de processos, total e da comunidade cigana, por sexo e escalão etário, em 2018 

 Total 
Sexo Escalão Etário 

F M 0-5 6-10 11-14 15-18 ≥18 

N.º de processos  293 129 164 57 66 84 70 16 

Comunidade Cigana 29 14 15 1 5 11 11 1 

Fonte: CPCJ da Figueira da Foz, 2018 

Relativamente à comunidade cigana, a distribuição por escalão etário é semelhante ao número total 

das crianças e jovens acompanhadas por esta Comissão, desta forma: a faixa etária predominante é 

a dos 11-14 anos com 38% (11) e o escalão etário dos 15-18 com 38% (11), seguido do escalão dos 6-

10 anos com 17% (5) e por fim, com 1 processo (3%), o escalão etário dos 0-5 anos e o escalão etário 

dos jovens com idade igual ou superior a 18 anos. 
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Do total das crianças e jovens acompanhadas pela CPCJ, no referido ano, 7 foram identificadas como 

tendo algum tipo de deficiência ou incapacidade. 

Qualquer pessoa ou entidade pode comunicar à CPCJ a existência de uma criança em situação de 

perigo pelo que, na CPCJ da Figueira da Foz, as entidades que mais sinalizaram situações de perigo 

no ano de 2018 foram: as autoridades policiais (PSP e GNR) com 34 (45%), seguidas dos 

estabelecimentos de ensino com 21,45%, depois as situações de anonimato com 11,12% das 

situações sinalizadas e o Ministério Público com 10, 56% das situações sinalizadas.  

Gráfico 12: Situações de Perigo Comunicadas à CPCJ da Figueira da Foz 

 

Fonte: CPCJ da Figueira da Foz, 2018 

De acordo com o gráfico 12, as principais situações comunicadas/ sinalizadas à CPCJ da Figueira da 

Foz são: 1) exposição à violência doméstica que representa 26%; direito à educação com 22; 

negligência com 22%, seguida da categoria comportamentos de perigo na infância e juventude com 

14% e com menor expressão o mau trato psicológico com 4%, outras situações de perigo com 4%, 

mau trato físico (3%), o abuso sexual (3%) e sem sinalização a categoria da exploração infantil. No 

caso das crianças e jovens ciganas sinalizadas à CPCJ, verifica-se uma maior incidência de situações 
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que afetam o direito à educação (66%), seguido dos comportamentos de perigo que afetam a Infância 

e Juventude (17%), negligência (14%) e outras situações de perigo (3%). De referir que, quando 

comparamos as situações sinalizadas com as situações diagnosticadas (depois do processo ser 

analisado), verifica-se uma maior prevalência da área da negligência (particularmente ao nível 

educativo), seguida da área do direito à educação. 

Em 2019, dos 29 processos de crianças e jovens ciganas, 8 continuam em acompanhamento e 21 

foram arquivados no decorrer do ano de 2018.  

Quanto aos motivos do arquivamento, de referir que 9 foram arquivados por incumprimento do 

Acordo de Promoção e Proteção e 5 por a situação de perigo já não subsistir. No primeiro caso, os 

processos foram remetidos para intervenção judicial, nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 

11.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. 

Outros 6 processos também foram remetidos ao Ministério Público, 2 dos quais para apensação a 

processo judicial já existente. 

Quadro 49: Nº de processo arquivados relativos a crianças/jovens da comunidade cigana, por motivo de 
arquivamento 

Intervenção Judicial - Incumprimento Acordo Promoção e Proteção 
9 

Atingiu Maioridade 1 

Intervenção Judicial - Ausência de Consentimento para a Intervenção CPCJ 2 

Apensação a Processo Judicial 2 

Intervenção Judicial - Não Concordância com a Medida Proposta 2 

Situação de Perigo não subsiste 5 

Total 21 

Fonte: CPCJ da Figueira da Foz, 2018 

2.7 Cidadania e Associativismo 

2.7.1 Participação Política 

A participação política encontra-se relacionada com a possibilidade de influenciar de forma efetiva as 

políticas locais e por conseguinte, os diferentes segmentos da sociedade, assim, torna-se importante a 

participação equilibrado dos sexos.  
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Quadro 50: Eleitos/as para a Câmara Municipal da Figueira da Foz, segundo o cargo e o sexo, nos mandatos 
de 2009 a 2013; de 2013 a 2017 e de 2017 a 2021 

Fonte: Subunidade Orgânica de Administração Geral da CMFF 

Analisando os 3 últimos mandatos autárquicos verificamos que os eleitos/as são maioritariamente 

do sexo masculino tendo sido o mandato 2009-2013 aquele que mais se aproximou da paridade. 

Analisando o atual mandato autárquico verificamos que o número de eleitos do sexo masculino é 

superior aos eleitos do sexo feminino, no entanto há a destacar que relativamente ao número de 

vereadores/as há paridade neste mandato. 

 Estes valores vêm confirmar uma vez mais a hegemonia dos homens na esfera política da sociedade 

em relação aos cargos políticos ocupados por mulheres, que apesar de constituírem a maior parte 

da sociedade não vêm a sua representação espelhada de forma equitativa na esfera política. 

Para além desta discrepância em termos de representatividade de ambos os sexos é ainda de 

salientar que, nestes 3 últimos mandatos em análise, nenhum elemento da comunidade cigana 

assumiu a presidência da Câmara Municipal ou foi vereador/a, quer executivo/a, quer não 

executivo/a.  

Quadro 51 - Deputados/as Municipais eleitos/as por sufrágio direto para a Assembleia Municipal da 
Figueira da Foz, segundo o sexo e o partido político, nos mandatos de 2009 a 2013; de 2013 a 2017 e de 

2017 a 2021 

Fonte: Subunidade Orgânica de Administração Geral da CMFF 

Relativamente ao número de deputados/as na Assembleia Municipal, continua a observar-se uma 

representatividade maioritária por parte do sexo masculino ao longo dos 3 mandatos em análise. No 

Cargo 

2009-2013 2013-2017 2017-2021 

H M H M H M 

N.º N.º N.º 

Presidência 1 0 1 0 1 0 

Vereadores/as 2 1 3 1 3 3 

Vereadores/as não executivos/as 2 3 3 1 2 1 

Total 5 4 7 2 6 4 

Partidos Políticos 2009-2013 2013-2017 2017-2021 

H M H M H M 

N.º N.º N.º N.º 

Partido Socialista 7 4 8 4 10 5 

Partido Social Democrata 6 3 0 0 6 3 

Movimento "Figueira 100%" 3 2 0 0 0 0 

Coligação Somos Figueira 0 0 6 4 0 0 

Coligação Democrática Unitária 1 0 1 2 0 2 

Bloco de Esquerda 1 0 1 0 1 0 

Total 18 9 16 10 17 10 
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atual mandato verificamos que relativamente ao mandato anterior manteve-se o número de 

deputadas (10) e um ligeiro aumento do número de deputados, passando de 16 para 17. 

Este é mais um órgão em não se regista a integração de elementos da comunidade cigana. Tratando-

se de um órgão deliberativo uma vez mais a comunidade cigana não se vê representada na estrutura 

onde são tomadas as grandes decisões do e para o Município. 

Quadro 52- Deputados/as eleitos/as por inerência, na qualidade de Presidentes de Junta, para a 
Assembleia Municipal da Figueira da Foz, segundo o sexo e o partido político, nos mandatos de 2009 a 

2013; de 2013 a 2017 e de 2017 a 2021 

Partidos Políticos 

2009-2013 2013-2017 2017-2021 

H M H M H M 

N.º N.º N.º N.º 

Partido Socialista 8 0 8 2 8 4 

Partido Social Democrata 6 2 2 0 0 1 

Coligação Somos Figueira 0 0 2 0 0 0 

Independentes 2 0 2 0 1 0 

Total 16 2 12 2 9 5 

Fonte: Subunidade Orgânica de Administração Geral da CMFF 

Das atuais 14 juntas de freguesia verificamos que 9 têm como presidente um homem e 5 uma mulher. 

Comparativamente aos dois mandatos anteriores verificamos um aumento significativo por parte do 

número de mulheres a assumir este cargo político. 

Apesar de uma vez mais não se verificar a existência de elementos da comunidade cigana como 

presidentes de junta há a salientar o facto de integrar a Assembleia de Freguesia de Buarcos e São 

Julião um homem desta comunidade, sendo o primeiro elemento da comunidade cigana a integrar 

um órgão político. 

Estes elementos revelam que existe ainda um longo percurso a percorrer de forma a envolver 

todos/as na construção ativa da sociedade, a qual pressupõe que a consciência do “bem comum” 

deve ser partilhada e que esta só fará sentido se for assumida e partilhada por todos os elementos 

que a compõem sejam homens ou mulheres, minorias étnicas, imigrantes participando de forma 

paritária nas decisões tomadas pelos diferentes órgãos políticos.  

2.7.2 Bolsa de Voluntariado 

Em 2018, a Bolsa de Voluntariado registou um total de 827 voluntários/as inscritos/as. 

O perfil médio do/a voluntário/a inscrito/a na Bolsa de Voluntariado caracteriza-se por: faixa etária 

entre os 18 e os 34 anos (55%), habilitações literárias ao nível do ensino superior (44%), 

preponderando entre estes a área de formação das ciências sociais e humanas (43%); 73% dos 
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voluntários são do sexo feminino; 72% residem na zona urbana do Município; 33% encontram-se em 

situação de desemprego e 22% são trabalhadores por conta de outrem e 55% dos voluntários não 

teve qualquer experiência prévia de voluntariado à inscrição na Bolsa de Voluntariado. As principais 

motivações subjacentes à adesão ao programa prendem-se com a vontade de ajudar os outros (35%) 

e a ocupação do tempo livre de forma socialmente útil (19%).  As expectativas dos voluntários com a 

sua inscrição centram-se na vontade de ajudar (29%) e de integrar um projeto específico de 

voluntariado para o qual consideram apresentar o perfil adequado e com a mesma percentagem 

contribuir para a sua realização pessoal (16%). 

Atualmente não se encontra inscrito na Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz nenhum elemento 

da comunidade cigana. Esta constatação releva a necessidade da Autarquia proceder a uma maior 

divulgação do Programa junto desta comunidade. 

2.7.3 Associações/Coletividades 

O associativismo pode ser visto como uma expressão organizada da sociedade civil, constituindo um 

importante meio de exercer a cidadania, apelando para a responsabilização da intervenção dos 

cidadãos nas diferentes esferas da vida social. Assim, no Município da Figueira da Foz, existem 

atualmente, 146 Associações/Coletividades, as quais desenvolvem atividades de âmbito cultural, 

desportivo, musical e recreativo. 

Ao dinamismo cultural está muitas vezes associado a capacidade da sociedade civil em se organizar, 

formando grupos com interesses comuns, é neste sentido que no Município da Figueira da Foz 

através das suas Associações/Coletividades, surgem diferentes estruturas culturais com relevância 

para os seus munícipes. 
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Gráfico 13 - Distribuição do número de coletividades por Freguesia do Município da Figueira da Foz 

 
 

 
 

Fonte: Divisão da Cultura da Câmara Municipal da Figueira da Foz, abril 2019 

 

Em abril de 2019, existiam no Município da Figueira da Foz, 201 Associações/Coletividades, sendo a 

Zona Urbana aquela que apresenta um maior número, um total de 114, seguida da Zona Norte com 

48 e por fim a Zona Sul com 39 Associações/Coletividades. 

Quadro 53: Estruturas Culturais existentes no Município da Figueira da Foz 

Setores Culturais Nº 

Grupos de Teatro 32 

Grupos de Dança 39 

Ranchos 19 

Ranchos Infantis 6 

Filarmónicas 10 

Bandas e Orquestras ligeiras 21 

Grupos de Cantares 18 

Corais 7 

Tunas 2 

Escolas de Samba 3 

Marchas 5 

Escolas de Música 32 

Fonte: Divisão da Cultura da Câmara Municipal da Figueira da Foz, 2019 
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Observando o quadro anterior podemos ver que o Município é muito rico em termos de setores 

culturais possuindo uma série de grupos, sejam eles, de teatro, de dança, ou de cantares. Existem 

ainda 32 escolas de música, 21 bandas e orquestras ligeiras e 10 filarmónicas.  

O folclore enquanto forma de expressão cultural de um povo, ganha particular interesse no 

Município em análise existindo 25 ranchos, em que 6 deles são infantis. 

Ao todo, o município da Figueira da Foz disponibiliza aos seus munícipes um total de 194 setores 

culturais que contribuem para a perpetuação do legado cultural dos seus habitantes. 

2.7.4 Projetos com Intervenção junto da Comunidade Cigana 

O Município da Figueira da Foz tem atualmente uma serie de Projetos que procuram atuar junto das 

franjas mais fragilizadas da população residente onde um número considerável de destinatários/as 

pertencem à comunidade cigana. 

Seguidamente faremos um breve resumo dos projetos existentes, os seus objetivos, área de 

intervenção e público-alvo: 

Quadro 54: Número e tipo de projetos com intervenção junto das comunidades ciganas (2018) 

Respostas/Projetos 

N.º de participantes 

envolvidos  

N.º de participantes 

envolvidos da comunidade 

cigana 

Total M F Total M F 

Associação Novo Olhar - CLDS 3G 524 182 342 62 28 34 

Grupo de Instrução e Sport - Projeto Vivências 

Saudáveis 

682 337 345 38 24 14 

Grupo de Instrução e Sport - POISE (Programa 

Operacional Inclusão Social e Emprego) 

Ação de formação em Serviços de Apoio a Crianças e 

Jovens – Curso de Cuidador/a de Crianças e Jovens 

20 2 18 9 2 7 

Cáritas Diocesana de Coimbra - Projeto Sem 

Diferenças  

14 9 5 3 2 1 

Associação Fernão Mendes Pinto – Projeto Mais 

Interações 

111 57 54 67 33 34 

Fonte: Associação Novo Olhar, Grupo de Instrução e Sport, Cáritas Diocesana de Coimbra e Associação Fernão Mendes 
Pinto, Dezembro/2018 

 

Associação Novo Olhar - Projeto Quase Atlântico (CLDS3G)  

 De forma a capacitar os cidadãos e famílias, promovendo a equidade territorial, a igualdade de 

oportunidades e a inclusão social nas suas mais diversas dimensões foi publicada a Portaria n.º 179-
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B/2015 de 17 de junho de 2015 a qual veio criar a 3ª Geração de Contratos de Desenvolvimento 

Social (CLDS 3G) tendo já o município da Figueira da Foz desenvolvido anteriormente o Projeto CLDS+. 

Este Programa encontra-se estruturado em torno de 4 Eixos:  

Eixo 1: Emprego, formação e qualificação; 

Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; 

Eixo 3: Capacitação da Comunidade e das instituições; 

Eixo 4: Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por 

calamidades. 

O Projeto CLDS3G – Projeto Quase Atlântico desenvolveu os 3 primeiros eixos e teve, em dezembro 

de 2018, um total de 524 participantes envolvidos/as, na sua maioria mulheres, em que 62 desses/as 

participantes (11,8%) são elementos da comunidade cigana, onde uma vez mais se destacam as 

mulheres revelando que a pobreza, a baixa escolaridade, a exclusão social continua a ter um rosto 

maioritariamente feminino.  

Grupo de Instrução e Sport – Projeto Vivências Saudáveis  

O Projeto Vivências Saudáveis, é financiado pelo SICAD, no âmbito do Programa Operacional de 

Respostas Integradas (PORI) do Território da Figueira da Foz, no eixo da Prevenção. 

Este projeto pretende fundamentalmente desenvolver/aumentar competências pessoais, sociais e 

parentais com vista ao aumento dos fatores de proteção e de suporte, reduzir comportamentos de 

risco, promover o desenvolvimento infantil de forma mais saudável e harmoniosa, retardar o 

início/contacto com consumos de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas e promover hábitos de 

saúde saudáveis, junto de crianças e jovens bem como as respetivas famílias e comunidade geral. 

Este projeto envolveu, até à data, um total de 682 participantes (337 homens e 345 mulheres) sendo 

que 38 desses participantes (5,6%) são elementos da comunidade cigana, na sua maioria homens. 

Grupo de Instrução e Sport – POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego)  

O Grupo Instrução e Sport, viu aprovada a candidatura à Tipologia de Operação 3.05 - Capacitação 

para a Inclusão, ao abrigo do POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. 

O projeto tem como objetivo fundamental o desenvolvimento de competências sociais, pessoais e 

profissionais em pessoas pertencentes a grupos excluídos ou em risco de exclusão, e socialmente 

desinseridos, beneficiários de RSI e desempregados com fracos rendimentos, ex-reclusos e ex-

toxicodependentes, tendendo a permitir a respetiva certificação profissional, bem como a sua 

reintegração no mercado de trabalho. 
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Este projeto operacionaliza-se no desenvolvimento de 2 percursos formativos: Agente em Geriatria 

(por realizar) e Cuidador de crianças e jovens (realizado de 04-06-2018 a 26-07-2018), no Município 

da Figueira da Foz, com uma carga horária de 300 h cada. 

Frequentaram esta ação um total de 20 formandos/as (2 homens e 18 mulheres) sendo que 45% 

foram indivíduos da comunidade cigana, na sua maioria mulheres. 

Projeto Escolhas 7ª Geração  

O Programa Escolhas foi criado em 2001, enquanto política pública que atua na área da inclusão 

social. Este Programa com a missão de promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes 

de contextos mais vulneráveis, particularmente de descendentes de migrantes e de crianças e jovens 

ciganos/as vai já na sua 7ª Geração. Têm sido objetivos principais deste Programa a igualdade, a não 

discriminação e o reforço da coesão social, através de medidas que promovem a educação, a 

formação e qualificação, o emprego e empreendedorismo, bem como a dinamização comunitária, a 

participação e a cidadania. Assim o Programa Escolhas constitui-se como um instrumento 

fundamental para a eliminação de estereótipos e para o combate a todas as formas de discriminação 

em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, incluindo 

na interseção com outros fatores de discriminação como o sexo, a orientação sexual, a identidade e 

a expressão de género, as características sexuais, e a deficiência. 

O seu propósito de atuação conduz a que este Programa concorra diretamente para a prossecução 

dos objetivos das diferentes estratégias e planos nacionais bem como para a agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável.  

Atualmente o Município da Figueira da Foz dispõe de 2 Projetos Escolhas: um coordenado pela 

Cáritas Diocesana de Coimbra – Projeto Sem Diferenças e um outro pela Associação Fernão Mendes 

Pinto – Projeto Mais Interações.  

O Projeto Sem Diferenças tem atualmente um total de 14 participantes envolvidos/as, 9 homens e 5 

mulheres, sendo 3 elementos da comunidade cigana e o Projeto Mais Interações envolve 

presentemente 111 participantes, 57 do sexo masculino e 54 do sexo feminino, onde 67 elementos 

(60,36%) são da comunidade cigana, 33 homens e 34 mulheres. 

2.7.5 Associações ciganas 

A Figueira da Foz tem 2 associações representativas da população cigana com sede neste Município, 

são elas: a Associação Letras Nómadas e a Ribaltambição – Associação para a Igualdade de Género 

nas Comunidades Ciganas 
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1- Associação Letras Nómadas 

Sede: Rua João António Luz Robim Borges lote 24 1º dto, 3080-634 Figueira da Foz 

Data de constituição: 23 de junho de 2013 

São objetivos desta Associação sem fins lucrativos: 

• Promoção da escolaridade  

• Promover a empregabilidade nas comunidades ciganas 

• Promoção da cultura cigana 

• Igualdade de oportunidades a jovens ciganos estudantes no acesso ao ensino superior 

• Formação nas áreas da mediação, história e cultura cigana 

• Realização de tertúlias e ações de sensibilização 

Quadro 55: Nº de elementos da sociedade maioritária e da comunidade cigana que compõem a direção, 
Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Número de Sócios da Associação Letras Nómadas 

Órgãos 
N.º de elementos  N.º de elementos da comunidade cigana 

Total M F Total M F 

Direção 3 2 1 3 2 1 

Assembleia Geral 3 1 2 3 1 2 

Conselho Fiscal 3 1 2 3 1 2 

N.º de sócios 50 25 25 50 25 25 

Fonte: Letras Nómadas, dezembro/2018 

Observando a tabela anterior verificamos que os órgãos desta entidade são constituídos unicamente 

por elementos da comunidade cigana existindo paridade entre os elementos do sexo masculino e 

sexo feminino relativamente ao número de sócios. 

Quadro 56: Tipo de respostas/projetos desenvolvidos pela Associação Letras Nómadas 

Tipo de Respostas/ projetos desenvolvidos 

N.º de participantes 
envolvidos  

N.º de participantes 
envolvidos da comunidade 

cigana 

Total M F Total M F 

Embaixadora do Projeto "Boas Notas" do Programa 
Escolhas do Alto Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural (Set. a Nov. de 2013). 

300 - - 150 - - 

1º Encontro de Mulheres Ciganas de Portugal 100 20 80 60 10 50 
1º Encontro de Jovens Ciganos e Famílias de Portugal 
com o apoio do Conselho da Europa, Fundação 
Calouste Gulbenkian e ACM. 

100 60 40 75 40 35 

2015/2016 - Programa EEgrants - Projeto Piloto Opré 
Chavalé (Ciganos no Ensino Superior). 30 15 15 30 15 15 

2015 - Dinamização do Projeto/Campanha Latchim 
Sastipen (BoaSaúde) 20 15 5 15 10 5 

Programa ROMED 2 300 200 100 200 130 70 
Programa OPRE 60 30 30 60 30 30 
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“Roma Civil Monitor” 15 8 7 10 5 5 
Projeto POISE-03-4436-FSE-000587- Igualdade de 
Género- Comunidades Ciganas. 100 70 30 20 10 10 

IIº Encontro de Jovens Ciganos Estudantes e Famílias 
de Portugal 60 35 25 50 25 25 

3 Academias de Política 120 50 70 100 40 60 
Fonte: Letras Nómadas, dezembro/2018 

 

Têm sido vários os projetos que a Associação Letras Nómadas tem abraçado nos últimos anos 

destacando-se o Programa Opré Chavalé, projeto promovido pela Plataforma Portuguesa para os 

Direitos das Mulheres cofinanciado pelo Programa Cidadania Ativa – EEA Grants, gerido pela 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

O projeto é altamente inovador, com base em práticas de ação positiva, e visa a integração das 

comunidades ciganas no ensino superior. O objetivo geral do projeto é quebrar as barreiras que 

separam as comunidades ciganas do sistema de educação formal, nomeadamente no que diz 

respeito ao acesso ao ensino superior, cursos académicos e técnicos.  

Destaca-se igualmente o Programa ROMED 2, o qual foi subscrito pela Câmara municipal da Figueira 

da Foz a 10 de março de 2014 com o objetivo de “potenciar e apoiar a implementação dos vários 

eixos e prioridades definidas na Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 

tendo por base a mediação”. 

A Associação Letras Nómadas tem ainda apostado na promoção e dinamização de Encontros, 

Seminários, Ações de Formação e Campanhas procurando envolver não só a comunidade cigana, mas 

também a sociedade maioritária conscientes de que o caminho para a inclusão só é possível com o 

envolvimento de todos/as.  

 

2 – Ribaltambição – Associação para a Igualdade de género nas Comunidades Ciganas 

Sede: Rua João António Luz Robim Borges lote 16 cave esq., 3080-634 Fº da Foz 

Data de constituição: 25 de setembro de 2014 

São objetivos desta Associação sem fins lucrativos: 

• Promoção de espaços recreativos e lúdicos;  

• Atividades de índole educativa, de igualdade de género, da cultura cigana, de 

empregabilidade e formação profissional, de luta contra a discriminação racial e de mediação 

para gerir conflitos nas áreas da educação, saúde e emprego. 

 

 

http://plataformamulheres.org.pt/sobre-nos/
http://plataformamulheres.org.pt/sobre-nos/
http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Atividades/ProgramasGulbenkian/ProgramaCidadaniaAtiva-EEAGrants
http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Atividades/ProgramasGulbenkian/ProgramaCidadaniaAtiva-EEAGrants
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Quadro 57: Nº de elementos da sociedade maioritária e da comunidade cigana que compõem a Direção, 

Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Número de Sócios da Associação Ribaltambição 

Órgãos 
N.º de elementos  N.º de elementos da comunidade cigana 

Total M F Total M F 

Direção 3 0 3 3 0 3 

Assembleia 
Geral 3 1 2 3 1 2 

Conselho Fiscal 3 2 1 3 2 0 

N.º de sócios 50 30 20 30 10 20 

Fonte: Ribaltambição, dezembro/2018 

 
A Direção da Associação Letras Nómadas é composta unicamente por mulheres indo ao encontro dos 

objetivos da Associação que visa o empowerment da mulher cigana na sua comunidade bem como 

na sociedade em geral. 

De salientar ainda que 20 dos sócios/as desta Associação são elementos da sociedade maioritária 

que voluntariamente se juntaram a esta causa e procuram apoiar a mulher cigana a encontrar o seu 

justo lugar na sociedade. 

Quadro 58: Tipo de respostas/projetos desenvolvidos pela Associação Ribaltambição 

Tipo de Respostas/ projetos desenvolvidos 

N.º de participantes 
envolvidos  

N.º de participantes 
envolvidos da comunidade 

cigana 

Total M F Total M F 

Foi promotora de projeto FAPE Sete 
Mulheres Ciganas, Sete Histórias de Vida 

Gastronomia Cigana 

50 20 30 40 20 20 

Encontro de Mulheres Ciganas "Mulher 
Cigana no Século XXI" 

60 20 40 40 10 30 

Projeto Piloto Tutoromani e PAAC 
Tutoromani 

30 15 15 25 10 15 

Entidade parceira no projeto ERASMUS " 
Schools Of Inclusion on Diversity". 

50 10 40 40 10 30 

Fonte: Ribaltambição, dezembro/2018 

 
À semelhança da Associação Letras Nómadas, a Associação Ribaltambição tem desenvolvido um 

conjunto de iniciativas, envolvendo não só a comunidade cigana, mas também a sociedade 

maioritária na desconstrução de estereótipos. 
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2.8 Justiça e Segurança  

A justiça e as forças de segurança são áreas fundamentais para a manutenção do funcionamento das 

redes locais, sendo um contributo estratégico para o desenho e implementação dos planos de 

intervenção locais. Neste sentido, no âmbito do Plano Local para a Integração das Comunidades 

Ciganas (PLICC) da Figueira da Foz pretendeu-se elaborar um diagnóstico social do Município e em 

particular caracterizar a situação das comunidades ciganas no entanto, segundo informações das 

forças de segurança (GNR/PSP), não são efetuados qualquer tipo de tratamento de dados estatísticos 

que violem o Princípio da Igualdade, em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de 

origem, religião, convicções politicas ou ideológicas, etc. (art.º 13.º da Constituição da Republica 

Portuguesa). Assim, irá proceder-se a uma análise genérica da taxa de criminalidade em Portugal, na 

Figueira da Foz e em algumas das suas freguesias. 

Quadro 59: Taxa de criminalidade (‰) por Localização geográfica e Categoria de crime 

Localização geográfica  

Taxa de criminalidade (‰) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Categoria de crime; 
Anual 

Período de referência dos dados 

2017 

Categoria de crime 

Total Crimes 
contra a 

integridade 
física 

Furto/roubo 
por esticão 

e na via 
pública 

Furto de 
veículo e 

em veículo 
motorizado 

Condução 
de 

veículo 
com taxa 
de álcool 
igual ou 
superior 
a 1,2g/l 

Condução 
sem 

habilitação 
legal 

Crimes 
contra o 

património 

‰  ‰  ‰  ‰  ‰  ‰  ‰  

Portugal 33,2 
  

5,2 
  

1 
  

3,2 
  

1,9 
  

0,9 
  

16,6  

Continente 33 
  

5 
  

1 
  

3,3 
  

1,9 
  

0,9 
  

16,7  

Figueira da Foz 23,8 
  

4,4 
  

0,4 
  

1,9 
  

1,4 
  

1,3 
  

11,4  

Região Autónoma dos Açores 38 
  

9,1 
  

0,1 
  

2,1 
  

2,5 
  

1,1 
  

15,9  

Região Autónoma da Madeira 25,4 
  

6,9 
  

0,6 
  

1 
  

2,7 
  

0,6 
  

9  

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, dados atualizados a 06/07/2018 

A taxa de criminalidade em Portugal, no ano de 2017, era de 33.2‰, destacando-se os crimes contra 

o património e os crimes contra a integridade física. Relativamente à taxa de criminalidade na 

Figueira da Foz esta representava cerca de 24‰ no ano em análise, sendo que os crimes contra o 

património e os crimes contra a integridade física assumem também as permilagens mais elevadas, 

alinhando-se assim, com a tendência nacional.  
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Quadro 60: Crimes registados pelas autoridades policiais, por tipologia de crime no Município da Figueira 
da Foz 

 
Tipologia de Crime 

Nº Crimes/Ano 
 

2017 2016 

Contra as pessoas 398 417 

Contra o património 679 732 

C. identidade cultural e integridade pessoal .. .. 

Contra vida em sociedade 189 135 

Contra o Estado 26 22 

Contra animais companhia 4 4 

Legislação Avulsa 115 108 

Total 1.411 1.418 

Fonte: PSP, Dados atualizados a 31/10/18 

Analisando a evolução do número de crimes no concelho da Figueira da Foz verifica-se que houve 

uma ligeira diminuição do número de crimes registados comparando o ano de 2017 face ao ano 

anterior. No que concerne aos crimes contra o património verifica-se que estes têm o maior número 

de registos, no entanto é notável a diminuição deste tipo de crime, comparando com o ano de 2016. 

Segue-se o crime contra pessoas que é o segundo crime mais registados nos serviços da PSP da 

Figueira da Foz, onde se verifica a tendência de diminuição de registos face ao ano de 2016. Nos 

crimes contra a sociedade, contra o Estado e enquadrados em legislação avulsa verifica-se um 

aumento do número de crimes registados, no ano de 2016, face ao ano de 2017. O crime contra os 

animais de companhia mantém o mesmo número de registos.  

Quadro 61: Agentes/Suspeitos identificados em crimes registados, segundo o sexo, por tipologia de crime
  no Município da Figueira da Foz 

Ano 2017 Total 2016 Total 

Sexo Masculino Feminino  Masculino Feminino  

Tipo de Crime (Nível 1) Nº de Intervenientes 
 

Nº de Intervenientes 
 

Contra as pessoas 282 94 376 310 105 415 

Contra o património 136 42 178 117 75 192 

C. id.cult., int.pessoal .. .. .. .. .. .. 

Contra vida em sociedade 102 15 117 90 10 100 

Contra o Estado 22 5 27 22 .. 22 

Contra animais companhia .. .. .. .. .. .. 

Legislação Avulsa 111 13 124 97 16 113 

Total 653 169 822 636 206 842 

Fonte: PSP, Dados atualizados a 31/10/18 

Analisando a Tabela acima é visível que o crime contra as pessoas é o crime com maior número de 

registos, perfazendo um total de 415 registos em 2016 e 376 registos em 2017, verificando-se assim, 

uma diminuição do ano 2016 para 2017. Também no crime contra o património houve diminuição do 
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número de registos, no ano de 2016 foram registados 192 intervenientes neste tipo de crime e no 

ano de 2017 o registo correspondeu a 178. Analisando os crimes contra a vida em sociedade, contra 

o Estado, contra animais de companhia e enquadrados em legislação avulsa verifica-se que a 

tendência contrária os dois tipos de crime suprarreferidos, uma vez que é evidente o aumento de 

agentes/suspeitos identificados em crimes registados do ano 2016 para o ano 2017. Note-se que de 

modo geral, o sexo com maior número de crimes registados é o sexo masculino.  

Quadro 62: Mapa da Criminalidade, por Freguesias, no ano de 2018 no Município da Figueira da Foz 

Freguesias 

 

Crimes 
contra 

pessoas 

Crimes de 
homicídio 
voluntário 

consumado 

Crimes 
contra o 

património 

Legislação 
avulsa 

Crimes 
contra a 
vida em 

sociedade 

Crimes 
contra o 
estado 

Total 

Alhadas/Brenha 11 0 23 2 7 1 44 

Alqueidão 7 0 6 2 0 1 16 

Bom Sucesso 20 0 19 0 0 0 39 

Ferreira-a-Nova/ 
Santana 

15 0 21 3 5 2 46 

Lavos 18 0 23 5 7 1 54 

Maiorca 9 0 19 0 2 0 30 

Marinha das 
Ondas 

24 0 30 7 7 1 69 

Moinhos da 
Gândara 

4 0 6 0 2 0 12 

Paião/ Borda do 
campo 

10 0 10 7 4 1 32 

Quiaios 12 0 27 1 2 1 43 

Fonte: GNR - Comando Territorial de Coimbra- Secção de Informações e Investigação Criminal, 2018 

Analisando de forma geral o quadro 64, verifica-se que as freguesias do concelho da Figueira da Foz 

com maior número de crimes, em 2018, foram: Marinha das Ondas (69), Lavos (54), Ferreira-a-

Nova/Santana (46), Alhadas/Brenha (44), Quiaios (43), Bom Sucesso (39), Paião/Borda do Campo 

(32), Maiorca (30), Alqueidão (16) e Moinhos da Gândara (12). Na generalidade das freguesias o crime 

contra o património é o mais representativo, à exceção da freguesia do Bom Sucesso onde o crime 

mais registado refere-se a crimes contra pessoas. De destacar que segundo informações do Comando 

da GNR de Coimbra não se verificou qualquer registo de “Crime contra a identidade cultural e 

integridade pessoal”.  

Ressalva-se que os dados das freguesias da zona urbana do concelho referentes às Freguesias de:  

São Pedro, Tavarede, Vila Verde e Buarcos são de abrangência territorial da Polícia de Segurança 

Pública.    
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2.8.1 Rede Interinstitucional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica da Figueira da Foz 

A Rede Interinstitucional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica da Figueira da Foz – RIAVVD – 

iniciou a sua intervenção em julho de 2004, com oito Entidades Parceiras. No dia 7 de dezembro de 

2011 foi assinado o II Protocolo desta Rede com dez Entidades Parceiras. No dia 24 de outubro de 

2014 foi assinado o III Protocolo da Rede com doze Entidades Parceiras.  

Esta rede tem como objetivo a criação e dinamização de uma rede de parceiros públicos e privados, 

visando uma conjugação de esforços e colaboração efetiva, que se traduz no atendimento, 

acompanhamento e encaminhamento de situações de violência doméstica, nomeadamente: 

• Prestar apoio a Vítimas de Violência Doméstica, suas Famílias e Agressores; 

• Desenvolver formas de articulação que permitam o acompanhamento e encaminhamento 

de situações de Violência Doméstica, suas Famílias e Agressores; 

• Dotar de maior competência profissional os/as técnicos/as que, de forma direta ou indireta, 

lidam com situações de Violência Doméstica, contribuindo igualmente para um melhor e 

mais aprofundado conhecimento do fenómeno; 

• Otimizar e rentabilizar esforços e recursos locais no sentido de encontrar respostas 

coordenadas às situações de Violência Doméstica, que efetivamente diminuíam as situações 

de risco e perigo; 

• Refletir, de forma contínua, sobre os procedimentos adotados, por forma a melhorar e a 

aumentar a eficácia da sua intervenção. 

A RIAVVD baseia a sua intervenção no Modelo Sistémico, apoiando as vítimas de violência e, sempre 

que possível, envolvendo a rede de suporte das mesmas, tentando responder às suas necessidades 

individuais e familiares. 

1) Sinalização – pode ser realizada pessoalmente, por telefone e/ou por escrito pelo/a próprio/a, 

seus familiares e/ou outros que tenham conhecimento da situação, junto da Entidade Coordenadora 

e/ou de uma das Entidades Parceiras da RIAVVD.  

2) Atendimento – a entidade que recebe a sinalização deve proceder ao diagnóstico inicial da 

situação, prestar todas as informações pertinentes e realizar as diligências necessárias à minimização 

da situação de risco. Caso entenda que se trata de uma situação que deve ser acompanhada pela 

RIAVVD, deve preencher a Ficha de Participação a apresentar na reunião da Equipa Técnica seguinte 

e articular com as entidades da RIAVVD cuja intervenção considere necessária. 
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3) Acompanhamento – as participações devem ser analisadas em reunião da Equipa Técnica, com 

vista à definição da intervenção, ficando uma ou mais entidades responsáveis pelo acompanhamento 

da situação, devendo, neste último caso, definir-se uma entidade gestora. A entidade gestora é 

responsável pelo preenchimento da Ficha de Atendimento, bem como pelo registo e organização do 

processo. 

4) Encaminhamento – caso a entidade que recebe a sinalização e/ou que acompanha a situação 

entenda que se trata de uma situação de risco elevado e/ou de perigo, deve, de imediato, mediante 

a vontade manifesta da pessoa, acionar as respostas necessárias ao afastamento do risco e/ou 

perigo. 

5) Arquivamento – os processos são arquivados sempre que se verificar que a sinalização não 

configura uma situação de violência e, configurando, sempre que a alegada vítima da situação de 

violência se oponha à intervenção da RIAVVD; desista do acompanhamento e/ou não colabore de 

forma ativa na solução da situação, de forma injustificada; cesse a necessidade de acompanhamento 

e/ou de intervenção. A proposta de arquivamento deve ser apresentada em reunião de Equipa 

Técnica, para deliberação. A todo o tempo, mediante nova sinalização, pode um processo ser 

reaberto. 

6) As entidades que compõem a RIAVVD devem respeitar o anonimato de quem sinaliza uma situação 

de violência, sempre que este for solicitado e/ou se justificar e a confidencialidade das situações que 

acompanham. 

Desde a sua constituição, e até ao final de 2018, a RIAVVD acompanhou 322 processos, conforme se 

pode verificar no quadro 65. 

Quadro 63: Número de processos abertos de 2004 a 2018 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

11 27 13 20 10 12 18 22 42 24 15 28 30 30 20 322 

Fonte: RIAVVD 
 

Dos 322 processos instaurados, 307 processos foram arquivados, pelo que à data de 31 de dezembro 

de 2018 se encontravam em acompanhamento 15 processos, conforme quadro abaixo:  

Quadro 64: Número de processos em acompanhamento 

Ano abertura Nº processos em acompanhamento 31/12/2018 

2011 1 

2012 1 

2014 1 

2016 2 

2017 2 
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Ano abertura Nº processos em acompanhamento 31/12/2018 

2018 8 

Total 15 

Fonte: RIAVVD 

Durante o ano de 2018, a RIAVVD: 

• Instaurou 20 novos processos, 8 foram sinalizações da PSP; 2 da equipa de RSI da Casa Nª 

Senhora do Rosário; 1 da equipa de RSI da Associação Goltz de Carvalho; 1 do IEFP; 1 do 

CHUC; os restantes 7 foram recebidos diretamente nas instituições da RIAVVD. 

• Desses 20 processos abertos durante o ano de 2018, 12 foram arquivados no próprio ano: 3 

vítimas nunca compareceram ao primeiro atendimento, 6 prescindiram do 

acompanhamento, em 2 casos deixou de se verificar a situação de violência e em 1 situação 

houve mudança de residência para outro concelho. 

Análise Processual 2018 

Analisando o número de processos instaurados por sexo, no ano de 2018, verificamos que 19 foram 

instaurados por mulheres e apenas um por homem.   

Gráfico 14: N.º de Processos Instaurados por Tipo de Violência 

 
RIAVVD, dezembro/2018 

 

A violência psicológica associada à violência física (ambas) são as formas mais frequentes de violência 

relatadas. 

 

 

1

7

10

2

0 2 4 6 8 10 12

FÍSICA, PSIC. ECONÓM

PSICOLÓGICA

FÍSICA E PSICOLÓGICA

PSICOLÓGICA E SEXUAL



Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas da Figueira da Foz 
 

 
   

72 

Gráfico 15: N.º de Processos Instaurados por Faixa Etária 

 
Fonte: RIAVVD, dezembro/2018 

 

A maioria das vítimas tem entre 41 e 50 anos de idade, seguindo-se as vítimas com idades entre os 

18 e 30 anos e a faixa etária entre os 61 e 70 anos de idade. 

A maioria das vítimas tem habilitações ao nível do Secundário, seguidas do 1º ciclo. Há ainda a 

registar o facto de 3 dessas vítimas terem o Ensino Superior. 

Gráfico 16: N.º de Processos Instaurados por profissão/ situação profissional 

 
Fonte: RIAVVD, dezembro/2018 

 

A maioria das vítimas são desempregadas, seguido de pensionistas e domésticas.  

As vítimas são provenientes, na sua maioria, da Zona Urbana designadamente da Freguesia de 

Buarcos e S. Julião (7), seguido de S. Pedro e Tavarede, com 4 vítimas cada e Vila Verde (2). 
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Caracterização dos Agressores: 

Gráfico 17: N.º de Processos Instaurados por relação Agressor/Vítima 

 
Fonte: RIAVVD, dezembro/2018 

 
Quanto aos agressores, na sua maioria estes coabitam com as vítimas e têm com estas relações 

familiares. Os cônjuges/companheiros são os agressores mais frequentes, seguindo-se os ex-

cônjuges/ex-companheiros. Em algumas situações há mais do que um agressor. 

A maioria dos agressores tem entre 31 e 40 anos de idade, seguido da faixa etária entre os 51 e 60 

anos e tem habilitações ao nível dos 1º e 3º Ciclos do Ensino Básico. 

Segundo informações prestadas por esta Rede nenhuma das vítimas ou agressores sinalizados são 

elementos da comunidade cigana. 

2.8.2 Centro de Acolhimento de Emergência para Vítimas de Violência Doméstica  

No primeiro trimestre de 2019, até 31 de março de 2019, a CAE VVD Figueira da Foz acolheu um total 

de 30 utentes, sendo 19 mulheres vítimas de violência doméstica e 11 filhos menores a cargo. Neste 

trimestre, 73,3% vítimas iniciaram o seu processo de autonomização, ou seja, foram encaminhadas 

para casa abrigo ou recorreram à rede alargada de apoio (familiares e amigos), quebrando assim o 

ciclo de violência em que viviam. 53,3% foram encaminhadas para Casa Abrigo, por não estarem 

reunidas condições de segurança e necessitarem de reorganizar um projeto de vida. O período médio 

de acolhimento por utente foi de 15 dias. 

Destes 30 utentes, 3 foram elementos da comunidade cigana: 1 mulher com 2 filhos menores a cargo 

(de 6 e 10 anos de idade). 
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2.9 Priorização de problemas e necessidades  

Para além da recolha estatística e documental realizada e, por forma, a complementar 

qualitativamente a parte diagnóstica do Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas 

potenciou-se a realização de 3 momentos, os quais procuraram proceder à auscultação dos parceiros 

estratégicos e membros da comunidade cigana da Figueira da Foz. Assim, foram realizados 3 

momentos considerados estruturantes para o trabalho realizado, são eles:  

 

 

O diagnóstico participativo, envolvendo os vários stakeholders locais e regionais, permitiu definir os 

problemas/ necessidades identificadas pela comunidade cigana e pelos parceiros estratégicos do 

PLICC passando, de seguida a identificar os recursos e as boas práticas municipais, regionais e 

nacionais existentes tendo-se posteriormente passado à reflexão conjunta de possíveis ações e/ou 

atividades a incluir na dimensão operacional do documento. Os quadros seguintes espelham 

exatamente este trabalho. 

O Quadro Nº 65 contém a súmula do trabalho de reflexão realizado no dia 20 de fevereiro de 2019, 

o qual possibilitou congregar os vários problemas/necessidades identificados pela comunidade 

cigana e pelas entidades parceiras, passando pela indicação de possíveis recursos/boas práticas 

existentes e procurando dar sugestões a incluir no presente Plano.  

De seguida será apresentada a Dimensão Estratégica do Plano Local para a Integração das 

Comunidades Ciganas da Figueira da Foz com a indicação dos Objetivos Estratégicos/Gerais, 

respetivos Indicadores e identificação de possíveis Estratégias a adotar. 

Por fim surge a Dimensão Operacional do PLICC, a qual procurará ir ao encontro dos Objetivos 

Operacionais/Específicos da ENICC, indicado o seu Nível de Execução, as Medidas a desenvolver nos 

próximos 3 anos, Indicadores de realização, Metas a atingir, Parceiros envolvidos e Entidade 

responsável pela sua implementação. 

7 de janeiro de 2019
Sessão de apresentação 

do Plano 

20 de fevereiro de 2019 
Manhã

Focus-group
comunidade cigana

Tarde
parceiros estratégicos

20 de março de 2019
Focus-group parceiros/ 

comunidade cigana 
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        Quadro 65 – Resultados do Focus Group “Comunidade Cigana” e do Focus Group “Parceiros Estratégicos” realizados no dia 20/02/2019 

Áreas 
Problemas/ necessidades 

Identificados pela Comunidade 
Cigana 

Problemas/necessidades 
Identificadas pelos Parceiros Recursos/ boas práticas Sugestões a incluir no PLICC 

Emprego e 
Formação 

- “Preconceito laboral”; 
- Acesso ao emprego 
(principalmente das pessoas que se 
encontram na faixa etária entre os 
40 – 65 anos); 
- Clandestinidade étnica das 
pessoas integradas no mercado de 
trabalho; 
- Baixas qualificações. 

- Dificuldades de integração em 
posto de trabalho; 
- Discriminação; 
- Acesso ao 
emprego (> prevalência nas 
mulheres), associado às: 
Baixas qualificações  
Estereótipos culturais  
 

- Mediação intercultural: papel da 
mediadora do IEFP muito positivo 
- Papel do Grupo Ativo Cigano 
- Cursos de alfabetização (projetos 
PE); 
- Ações de Empreendedorismo 
(projetos PE). 
 

- Divulgar boas práticas – “Roma 
Models” através de campanha/ 
vídeos (envolvendo as entidades 
empregadoras e referências na 
comunidade); 
- Intervir ao nível ao nível da 
divulgação de boas práticas de 
RSE (à semelhança do Selo da 
Diversidade/ ACM);  
- Apostar na mediação intercultural; 
- Sensibilizar as entidades 
profissionais para a integração de 
pessoas ciganas através de medidas 
ativas de emprego 
(ex: Estágios Profissionais) 
 

Educação - Segregação das crianças da 
comunidade cigana 
- Ausência de conhecimento sobre 
as comunidades por parte de 
professores e outros agentes 
educativos 
 

- Absentismo e abandono escolar 
precoce (principalmente entre as 
meninas e no 2.º CEB) 
- Desvalorização e fraca relação das 
famílias com a escol 

- Exemplos de sucesso de pessoas 
ciganas da Figueira da Foz: 6 
pessoas frequentam o ensino 
superior; 
- Programa de Mentoria no apoio 
ao sucesso escolar (explicações 
privadas) promovido pela 
Associação Letras Nómadas 
 

- Divulgar “referências”, exemplos 
de sucesso, junto da comunidade 
cigana e da comunidade escolar; 
-  Replicar o programa de Mentoria 
no apoio ao sucesso escolar 
(explicações privadas); 
- Inclusão de mediadores ciganos; 
- Implementação de mecanismos de 
incentivo ao acesso e permanência 
de jovens ciganos/as no ensino 
secundário (bolsas); 
- Ações de formação/ sensibilização 
sobre inclusão escolar de pessoas 
ciganas dirigidas aos agentes 
educativos; 
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Áreas 
Problemas/ necessidades 

Identificados pela Comunidade 
Cigana 

Problemas/necessidades 
Identificadas pelos Parceiros Recursos/ boas práticas Sugestões a incluir no PLICC 

- Inserir no programa escolar ações 
de mediação intercultural e cultura 
cigana. 

Habitação - Rótulos associados aos bairros 
sociais; 
- Discriminação no acesso à 
habitação/ arrendamento privado 
- 3 famílias constituídas por 10 
elementos vivem em barracas em 
Brenha Ferrugenta 
- Existência de “contrários” / 
conflitos entre famílias 
 

- Habitação em “guetos” / 
segregação espacial;  
- Dificuldade de arrendamento 
privado; 

- Boa prática/ Política de dispersão 
da habitação social por vários 
bairros; 
- Integração de mediadora na 
Figueira Domus. 

- Colocar nome de rua para 
identificar a morada ao invés do 
bairro; 
- Promover a integração em casas 
dispersas pela cidade (PROHABITA/ 
boa prática na cidade de Coimbra). 

Cidadania 
inclusiva e da 
não 
discriminação 

- Várias comunidades ciganas com 
especificidades próprias 
- Chegar às diferentes comunidades 
ciganas 
- Ausência de diálogo entre 
associações 
- Falta de informação por parte das 
associações ciganas (Ex: elaboração 
de candidaturas) 

- Preconceito nas várias áreas;  
 - Percepção da comunidade cigana 
de que é sempre discriminada face 
aos outros cidadãos;  
- Trabalhar a integração com as 
diferentes comunidades ciganas;  
- Dificuldades de integração;   
 - Dificuldade de relacionamento 
com os outros;  
- Diferenças culturais  
- Existência de várias comunidades 
ciganas cada uma com as suas 
especificidades;  
- Recetividade às obrigações (boas 
práticas de cidadania);  
Não aceitação das normas e 
legislação  
 

- Articulação das respostas 
existentes a nível local (ex: projetos 
do PE; acesso aos recursos do 
município como a Biblioteca); 
- Oportunidades na área do 
financiamento de projetos: 
Programa de apoio ao 
Associativismo Cigano 
FAPE 
ROMED 
Projeto Mediadores 
Apoio à Inserção Socio-profissional 
das Comunidades Ciganas 
OPRE 
PLICC 
Outras: 
POISE 
Gulbenkian 
Programa Escolhas 

- Reforçar a intervenção em 
mediação intercultural;  
- Divulgar boas práticas de 
integração de pessoas da 
comunidade cigana; 
- Promover ações sobre 
interculturalidade e diálogo entre 
associações; 
- Roma Models/ Bolsa de 
formadores. 
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Áreas 
Problemas/ necessidades 

Identificados pela Comunidade 
Cigana 

Problemas/necessidades 
Identificadas pelos Parceiros Recursos/ boas práticas Sugestões a incluir no PLICC 

Igualdade 
entre 
mulheres e 
homens 

- Desigualdade de género;  - Existência de uma Associação no 
Município da FF: RIBALTAMBIÇÃO; 
E do Grupo Activo Cigano (GAC). 

- Promover ações de sensibilização; 
- Executar as medidas propostas no 
PMI da Figueira da Foz; 
 

Saúde  - Desconhecimento por parte dos 
agentes de saúde das 
especificidades da comunidade 
cigana; 
- Aumentar a literacia em saúde 
junto das comunidades ciganas 
(nomeadamente, nas áreas da 
alimentação saudável; Higiene oral)  

- Discriminação no acesso ao 
serviço;  
- Planeamento familiar;  
- Melhorar a inclusão de pessoas 
com deficiência e problemas 
de saúde mental no seio da 
comunidade.  
 

- Vídeos de promoção da saúde 
dirigidos a pessoas ciganas 
produzidos pela Associação Letras 
Nómadas 

- Ações de formação dirigidas a 
profissionais de saúde sobre a 
comunidade cigana;  
- Promover ações de formação nos 
bairros; 
Apostar em práticas de prevenção; 
- Disseminar vídeos e materiais 
existentes na área da promoção da 
saúde (ex: produzidos pela 
Associação Letras Nómadas). 
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3. DIMENSÃO ESTRATÉGICA 

Área/ Eixo Objetivos estratégicos/ Gerais Indicadores Estratégias 
 

 
Transversal/ Cidadania Inclusiva e 

de não discriminação 

 
1. Promover uma cidadania 

inclusiva e de não 
discriminação 

 
 

N.º de parceiros envolvidos; 
N.º de elementos da comunidade 

cigana envolvidos; 
Tipologia das ações realizadas; 

N.º de ações realizadas. 

Mobilização dos parceiros e das 
comunidades ciganas no 

desenvolvimento de ações que 
visem o combate à discriminação; 

Promoção de boas práticas 
antidiscriminação e da mediação 

intercultural; 
Promoção de ações que visem uma 

maior participação cívica das 
comunidades ciganas. 

 
Transversal/ Igualdade de Género 

 
2. Promover a igualdade entre 

mulheres e homens nas 
medidas de integração de 

pessoas ciganas 
 

Tipologia das ações realizadas; 
N.º de ações realizadas; 

N.º de mulheres ciganas capacitadas 

Desenvolvimento de ações que 
visem a desconstrução de 

estereótipos de género e o 
empowerment das mulheres 

ciganas; 
Divulgação de modelos de 

referência junto da comunidade 
cigana 

 
Educação 

 
3. Garantir condições efetivas 

de acesso à educação, 
sucesso educativo e 

aprendizagem ao longo da 
vida de pessoas ciganas 

 
 

N.º e tipologia das ações realizadas; 
N.º de elementos da comunidade 

escolar envolvidos; 
N.º de agrupamentos e escolas 

envolvidos. 

Mobilização da comunidade escolar 
no desenvolvimento de atividades 

que promovam a aceitação da 
diferença e o combate à não 

discriminação; 
Formação dos agentes educativos e 
outros profissionais da área social 

nas questões da educação 
intercultural com enfoque na 

história e cultura cigana. 
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Área/ Eixo Objetivos estratégicos/ Gerais Indicadores Estratégias 
 

 
Emprego 

 
1. Garantir as condições de 

acesso das pessoas ciganas 
ao emprego por conta 
própria e à criação do 

próprio emprego 
 
 

Tipologia das ações realizadas; 
N.º de ações realizadas; 

N.º de elementos das comunidades 
ciganas integrados em ações de 

formação e em medidas ativas de 
emprego; 

N.º de elementos da comunidade 
cigana integrados no mercado de 

trabalho; 
N.º de entidades empregadoras 

sensibilizadas para a integração de 
elementos da comunidade cigana 

 

Melhorar as qualificações 
profissionais e escolares das pessoas 

ciganas; 
Promoção da empregabilidade/ 
empreendedorismo das pessoas 

ciganas através da sua capacitação e 
da sensibilização das entidades 

locais para a sua integração; 
 

 
Habitação 

 
Garantir as condições para uma 

efetiva igualdade de acesso a uma 
habitação adequada por parte de 

pessoas ciganas 
 
 

N.º de intervenções realizadas por 
bairro social; 

N.º de elementos da comunidade 
cigana envolvidos; 

N.º de associações de moradores 
constituídas; 

Qualificação das infraestruturas e 
espaços comuns e sensibilização 

para a correta utilização dos 
mesmos; 

Mobilização dos moradores dos 
diferentes bairros sociais para a 

importância da constituição de uma 
associação de moradores; 

 
Saúde 

 
Garantir condições efetivas de 
ganhos em saúde ao longo dos 

ciclos de vida de pessoas ciganas 
 
 

N.º e tipologia das ações de literacia 
em saúde; 

 N.º de ações de sensibilização/ 
capacitação a profissionais da área 

da saúde; 
N.º de profissionais de saúde 

envolvidos; 
N.º e tipologia dos materiais 

produzidos e difundidos. 

Promoção da literacia em saúde de 
pessoas ciganas; 

Capacitação dos profissionais de 
saúde para as especificidades 

culturais dos utentes que 
acompanham. 
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4. DIMENSÃO OPERACIONAL 

Eixo 1: Transversal/ Cidadania Inclusiva e da Não Discriminação 

Objetivos operacionais/ 
específicos Medidas Nível

18 Indicadores Metas Responsáveis Parceiros 

1.1 Promover medidas de 
não discriminação e de 
combate ao anticiganismo 

Lançamento de uma 
campanha dirigida a 
diferentes públicos 
utilizando os canais de 
informação local 

 
 
 

1 

N.º de materiais 
produzidos 
N.º de canais utilizados 
 

Até 2022 Letras Nómadas Letras Nómadas 
Ribaltambição 
GAC 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 
CMFF 

Criação de materiais 
pedagógicos e lúdicos 
sobre a inclusão e 
interculturalidade 
 

 
2 

Criação de um Tool kit Até 2022  Letras Nómadas Letras Nómadas 
Ribaltambição 
GAC 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 

Criação do Selo da 
Interculturalidade 
(promoção de boas 
práticas 
antidiscriminação) 

 
 

1 

N.º de iniciativas 
distinguidas  
N.º de distinções 
Tipologia das instituições 
distinguidas 

Realização de, 1 
ação por ano, 
de 2020 - 2022 

CMFF 
ACIFF 

FMCI 

Dinamização de um 
canal televisivo - Roma 
TV 

1 N.º de visualizações 
Tipologia de programas 

Até 2020. Letras Nómadas Ribaltambição 
GAC 

Criação de um grupo 
inter-institucional de 

 
1 

Nº de elementos/entidades 
que integram o grupo; 

Até 2020. CMFF Letras Nómadas 
Ribaltambição 

 
18 Medidas de Nível 1 – Aquelas que, na elaboração do Plano, foram consideradas pelas entidades parceiras como podendo ser implementadas e dinamizadas utilizando, para o efeito, 
unicamente os recursos próprios dos vários stakeholders e como tal podem ser garantidas sem financiamento externo. 
Medidas de Nível 2 – Todas aquelas que não constituam prioridade de Nível 1.  
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Eixo 1: Transversal/ Cidadania Inclusiva e da Não Discriminação 

Objetivos operacionais/ 
específicos Medidas Nível

18 Indicadores Metas Responsáveis Parceiros 

resolução de casos de 
particular complexidade 

Nº de intervenções GAC 

1.2 Promover a 
participação cívica, política, 
cultural e associativa, e o 
voluntariado das pessoas 
ciganas 

Dinamização de um 
evento anual/ festa da 
diversidade com vista à 
promoção da 
interculturalidade (ex: 
mostra gastronómica) 

 
 

1 

N.º de eventos 
desenvolvidos 
N.º de participantes 
Nº de parceiros envolvidos 

Realização de, 
pelo menos 1 
ação por ano, 
de 2020 - 2022 

CMFF 
Letras Nómadas 

Ribaltambição 
GAC 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 

Visitas a instituições 
públicas (ex: Biblioteca, 
Bombeiros, Museu do 
Mar, etc) e participação 
em eventos da cidade 
(teatro, cinema, entre 
outras) 

 
 
 

1 

N.º de iniciativas 
promovidas 
N.º de participantes 
envolvidos 

Realização de, 
pelo menos 1 
ação por ano, 
até 2019 - 2022 

CMFF (Divisão 
da Cultura e 
DEAS) 

Letras Nómadas 
Ribaltambição 
GAC 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 

Formação de 
mediadores 
interculturais 
(associativismo e 
comunidade cigana)  

 
 

1 

N.º de mediadores/as 
interculturais formados 
Nº de mediadores 
colocados  
 

Até 2022 
estarão 
formados 4 
mediadores 

Letras Nómadas Letras Nómadas 
Ribaltambição 
GAC 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 

Sessões de informação/ 
atividades nos bairros 
(temas pertinentes 
envolvendo a GNR/ PSP; 
organização de torneios 
interbairros)  

 
1 

N.º de iniciativas realizadas 
N.º de participantes 
envolvidos 
Nº de parceiros envolvidos 

Realização de, 
pelo menos 1 
ação por ano, 
entre 2019-
2022 

Figueira Domus  
CMFF (DEAS) 

GNR/ PSP 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 
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Eixo 1: Transversal/ Cidadania Inclusiva e da Não Discriminação 

Objetivos operacionais/ 
específicos Medidas Nível

18 Indicadores Metas Responsáveis Parceiros 

Integração de um/a 
mediador/a cigano/a 
certificado/a pela 
Associação Nacional de 
Mediadores Ciganos 

 
1 

N.º de mediadores/as 
integrados; 
 

Integração de, 
pelo menos 1 
mediador/a, até 
2022 

CMFF 
Figueira Domus 
ROMED 
 
 

FMCI  
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 

 

Eixo 2: Transversal/ Igualdade de Género 

Objetivos operacionais/ 
específicos Medidas Nível Indicadores Metas Responsáveis Parceiros 

2.1 Incentivar e apoiar a 
participação na vida 
profissional, cívica e 
política de raparigas e 
mulheres ciganas 

Sessões sobre Igualdade 
e Papéis de Género no 
meio familiar 

 
 

1 

N.º de sessões realizadas 
N.º de participantes 
Principais temáticas 
abordadas 

Realização de 3 
sessões até 
2022 

Ribaltambição EAPN Portugal 
Letras Nómadas 
GAC 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 

Sessões de 
desenvolvimento 
pessoal, social e 
profissional das 
mulheres ciganas (e 
outras comunidades) 

 
1 

N.º de ações realizadas 
N.º de participantes 
Principais temáticas 
abordadas  

Realização de 3 
ação até 2022 

EAPN Portugal Letras Nómadas 
Ribaltambição 
GAC 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 

ROMI MODELS – 
Sessões de divulgação 
de modelos de 
referência de mulheres 
ciganas 

 
 

1 

N.º de iniciativas 
N.º de mulheres envolvidas 

Realização de 3 
ações até 2022 

Ribaltambição 
CMFF 
EAPN 
 

Letras Nómadas 
GAC 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 
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2.2 Reforçar a prevenção e 
o combate a todas as 
formas de violência contra 
as mulheres e raparigas 
ciganas 

Sessões de informação/ 
sensibilização sobre 
violência doméstica 

 
 

1 

N.º de sessões realizadas 
N.º de participantes 

2019-2022 GNR 
PSP 
RIAVVD 

FMCI 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 
 
 

 

Eixo 3: Educação 

Objetivos operacionais/ 
específicos Medidas Nível Indicadores Metas Responsáveis Parceiros 

3.1 Promover e reforçar a 
capacidade dos 
Agrupamentos de Escolas e 
das Escolas Não Agrupadas 
para a integração e o 
sucesso educativo das 
crianças e jovens 
ciganas/os no ensino 
básico e secundário 

Ação de formação 
certificada para 
professores, educadores 
e outros agentes 
educativos sobre 
história e cultura cigana 

 
 
 
 

2 

N.º de participantes 
certificados 
N.º de horas de formação 
Nº de agrupamentos 
envolvidos 

Ano letivo  
2019/ 2020 

Letras Nómadas 
EAPN Portugal 

CMFF 
Associações de Pais 
Ag. de Escolas 
EAPN Portugal  
Centro de Formação da 
Associação de Escolas 
Beira Mar 

Visitas regulares às 
famílias com crianças 
acompanhadas no 
âmbito de Processos de 
Promoção e Proteção 

 
1 

N.º de tutorias 
Nº de crianças/jovens 
abrangidos 

Até 2020  CPCJ CMFF 
Agrupamentos de 
Escolas 

Reuniões com os clubes 
de teatro das escolas do 
município para que 
abordem a questão da 
cidadania e 
interculturalidade 

 
 

1 

N.º de participantes 
envolvidos 
N.º de atores/ N.º de 
atrizes  
N.º de ações promovidas 
Nº de clubes de teatro 

Até 2022 CMFF 
Agrupamentos 
de Escolas 

Associações de Pais 
Agrupamentos de 
Escolas 
Associações de 
Estudantes 
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Ações de sensibilização 
para os/as alunos/as no 
recinto escolar sobre a 
história e cultura cigana  

 
 

1 

N.º de iniciativas em 
escolas que visam divulgar 
a história e cultura cigana 
N.º de alunos/as 
envolvidos/as 
N.º de estabelecimentos de 
ensino 

Até 2020 Letras Nómadas  
Sem Diferenças 
– E7G 
Mais_Interações 
E7G 

CMFF 
Agrupamentos de 
Escolas 
Associações de 
Estudantes 

 Ação de sensibilização/ 
informação para as 
famílias (ex: lanche 
partilhado/ 
comemoração do dia 
Intercultural/ 
Comemoração do dia 
Internacional do cigano) 

 
 

1 

N.º de ações desenvolvidas 
N.º de famílias da 
comunidade cigana 
envolvidas 

Realização de, 
pelo menos 
uma ação, até 
2022 

CMFF 
Agrupamentos 
de Escolas 
 

Associações de Pais 
Associações de 
Estudantes 
Agrupamentos de 
Escolas 

 Adesão ao Projeto 
Relações in: Igualdade 
no Namoro – Manual de 
Educação de Pares para 
a Erradicação da 
Violência no Namoro 

 
 

1 

Nº de jovens da 
comunidade cigana 
envolvidos 
 

Até 31 julho de 
2019 
 

CIM|RC 
CMFF 
Associação 
Portuguesa de 
Cidadania Ativa 
 

Grupo Ativo 
Comunitário Cigano 
Ribaltambição 
 

3.2 Promover a integração 
e o sucesso de alunos/as 
ciganos/as ensino superior 

ROMA MODELS - Ação 
de sensibilização 
destinada a 
crianças/jovens ciganas 

 
 

1 

N.º de crianças/ jovens 
ciganas envolvidas 
N.º de ROMA MODELS 

Realização de, 
pelo menos 
uma ação, até 
2022 

ROMED 
CMFF 
Letras Nómadas 
Ribaltambição 

EAPN Portugal 
CLDS 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 

3.3 Capacitar profissionais 
da segurança social e da 
proteção de crianças e 
jovens 

Ação de formação 
dirigida a profissionais 
da área social e 
proteção de crianças e 
jovens sobre história e 
cultura cigana 

 
 

1 

N.º de participantes 
envolvidos 
N.º de horas de formação 
Nº de tipologia de 
instituições públicas 
envolvidas 

Realização de 1 
ação até 2020 

Letras Nómadas 
EAPN Portugal 
CMFF 

CLAS 
CPCJ 
ISS, IP 
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Eixo 4: Emprego e Formação 

Objetivos operacionais/ 
específicos Medidas Nível Indicadores Metas Responsáveis Parceiros 

4.1 Garantir condições de 
acesso das pessoas ciganas 
ao emprego por conta de 
outrem e à criação do 
próprio emprego 

Integração de pessoas 
ciganas com níveis de 
escolaridade mais 
baixos particularmente 
mulheres e grupo etário 
entre os 40-60 anos em 
cursos de Educação e 
Formação de Adultos. 

 
 

1 

N.º de formandos/as 
ciganos/as a frequentar 
cursos de educação e 
formação de adultos 
N.º de pessoas ciganas que 
aumentaram as suas 
qualificações 

Aumento do 
grau de 
escolaridade de 
150 pessoas da 
comunidade 
cigana, até 2022 

IEFP Entidades formadoras 
CMFF  
Ribaltambição 
Letras Nómadas 

Realização cursos de 
alfabetização 

1 N.º de desempregados sem 
escolaridade 
N.º de Ações desenvolvidas 

Realização de 2 
cursos de 
alfabetização 
até 2022 

Sem Diferenças 
– E7G 

IEFP 

Ações de 
empreendedorismo (ex: 
artesanato e 
autoemprego) 

 
 

2 

N.º de ações 
N.º de participantes da 
comunidade cigana 
N.º de certificados 

Realização de, 
pelo menos, 1 
ação de 
empreendedoris
mo até 2022 

IEFP Letras Nómadas 
Ribaltambição 
ACIFF 
CMFF 

Apoio à submissão de 
candidaturas relativas a 
medidas ativas de 
emprego junto de 
entidades 
empregadoras para a 
integração de 
elementos da 
comunidade cigana 

 
 
 

1 

N.º de entidades 
contactadas 
N.º de situações 
desempregados/as 
ciganos/as integrados/as 
N.º de candidaturas 
submetidas 
N.º de empresas 

Submissão de 
pelo menos 2 
candidaturas 
até 2022 

IEFP 
CMFF (GIP) 

ACIFF  
CMFF 
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4.2 Informar e sensibilizar 
as entidades empregadoras 
para a contratação de 
pessoas ciganas 

Acompanhamento das 
pessoas inseridas nas 
medidas ativas de 
emprego através da 
figura do tutor 

 
1 

N.º de participantes  
N.º de tutores 

Acompanhamen
to de pelo 
menos 2 
pessoas da 
comunidade 
cigana até 2022 

CMFF (GIP) 
IEFP 

Ribaltambição 
Letras Nómadas 
GAC 

Ações de sensibilização 
dirigidas às entidades 
empregadoras e ao 
público em geral 
(divulgando boas 
experiências de 
integração profissional) 

 
 

1 

N.º de ações realizadas 
N.º de participantes 

Realização de 
pelo menos 1 
ação até 2022 

IEFP 
Letras Nómadas 

Ribaltambição 
Letras Nómadas 
GAC 
ROMED 
CMFF 

Campanha de 
divulgação de boas 
práticas/ experiências 
positivas de integração 
profissional  

1 N.º de materiais 
produzidos 
N.º de canais utilizados  

Realização de 1 
campanha de 
divulgação de 
boas práticas, 
até 2022 

Letras Nómadas 
IEFP 

Ribaltambição 
GAC 
ROMED 
CMFF 

 

Eixo 5: Habitação    

Objetivos operacionais/ 
específicos Medidas Nível Indicadores Metas Responsáveis Parceiros 

5.1 Melhorar as condições 
de habitação de pessoas e 
famílias ciganas e eliminar 
a segregação espacial 

Adequar o espaço físico 
- interior e exterior 
(criação/ manutenção 
de espaços verdes e 
jardins com mobiliário 
social) dos bairros 
sociais 

 
 
 

1 

N.º de intervenções 
realizadas 
N.º de bairros 
intervencionados 
N.º de serviços/ projetos 
envolvidos 

Até 2022 Figueira Domus 
Juntas de 
Freguesia 
CMFF (DOMA) 

CMFF 
CLDS 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 

Ações de sensibilização 
para o uso correto de 

 
 

Nº de ações desenvolvidas 
N.º de materiais criados 

Até 2020 Figueira Domus CMFF 
Ribaltambição 
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espaços comuns; 
Promoção de cidadania 
ativa 

1 Letras Nómadas 
GAC 

Identificação de 
potenciais líderes para a 
criação de uma futura 
Associação de 
Moradores em, pelo 
menos, um bairro social 

 
 

1 

Nº de Associações criadas Criação de pelo 
menos 1 
associação de 
moradores 2020 

Figueira Domus CLDS 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
Ribaltambição 
Letras Nómadas 

Descentralização de um 
gabinete técnico da 
Figueira Domus nos 
bairros mais afastados 
da zona urbana 

 
 

1 

Nº de Gabinetes técnicos 
criados 
N.º de bairros com 
gabinete criado 

Até 2022 Figueira Domus Juntas de Freguesia 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 

Sensibilização para o 
uso do nome da rua em 
detrimento do nome do 
Bairro 

1 N.º de materiais 
produzidos 
N.º de ações realizadas 
N.º de bairros abrangidos 

Até 2020 CMFF 
Figueira Domus 

Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 

 

Eixo 6: Saúde 

Objetivos operacionais/ 
específicos Medidas Nível Indicadores Metas Responsáveis Parceiros 

6.1 Promover condições de 
acesso de pessoas ciganas 
aos serviços de saúde 

Ações de formação 
dirigidas à comunidade 
cigana (higiene oral; 
dependências; 
planeamento familiar; 
alimentação saudável; 
vacinação; 
automedicação)  

 
 
 

1 

-Nº de ações de formação 
Nº de formandos/as 
Nº de formadores/as 
 

Até 31 
dezembro de 
2020 

UCC 
 
 
 

Letras Nómadas 
Ribaltambição 
GAC 
Sem Diferenças – E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 
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Divulgação do Programa 
Figueira a Sorrir; 
Figueira Abem e cheque 
dentista. 

 
1 

Nº de divulgações 
Nº de canais utilizados 
Nº de materiais produzidos 
 

Com uma 
periodicidade 
semestral até 
2022 
 

CMFF 
 

Agrupamentos de 
Escolas 
UCC 
CLAS 
Figueira Domus 
Sem Diferenças E7G 
Mais_Interações E7G 
CLDS 

Mobilização de serviços 
de saúde, associações, 
institutos… para fazer 
rastreios nos locais com 
maior concentração da 
comunidade cigana (ex: 
bairros ciganos) 

 
 
 

1 

Nº de serviços mobilizados 
 Nº de ações de rastreio 
Nº de pessoas rastreadas 
Nº de locais onde foram 
realizados rastreios 
 

 
 
 
Até abril de 
2022 

 
UCC 
CMFF 
Projetos 
Escolhas 
CLDS 

 
Ribaltambição 
Letras Nómadas 
GAC 

6.2 Capacitar profissionais 
de saúde dos Cuidados de 
Saúde Primários e dos 
Cuidados Hospitalares 

Ação de Formação 
sobre interculturalidade 
e especificidades 
culturais (comunidade 
cigana, refugiados e 
migrantes) 

 
1 

Nº de ações de formação 
Nº de formadores/as 
Nº de formandos/as 

Até 31 de 
dezembro de 
2020 
 

Letras Nómadas 
CMFF 

UCC 
HDFF 
Bombeiros 
CVP 
INEM 
CMFF (STM) 

 Acompanhamento 
multidisciplinar das 
famílias com elementos 
portadores de 
deficiência 

 
 
 

1 

Nº de visitas domiciliárias 
Nº de 
autonomias/integrações  
Nº de famílias 
Nº técnicos/as 

Até abril de 
2022 
 

UCC 
GAC 
 

SNIPI; APPACDM 
CERCI 
HDFF (Consulta de 
desenvolvimento) 
Equipa de Saúde 
Comunitária de 
Psiquiatria 
AFMP – Equipa de 
Intervenção Direta 
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5. MODELO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

O Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas tem como período de vigência os anos de 

2019-2022, período sobre o qual será realizada uma monitorização e avaliação da sua 

implementação.   

Para monitorizar a implementação do presente Plano pretende-se atuar em dois níveis distintos, por 

um lado pretende-se medir os resultados tangíveis 

específicos de cada medida executada recorrendo, 

para tal, ao conjunto de indicadores definidos para 

avaliar cada ação e sistematizados na dimensão operacional do presente documento. Pretende-se, 

em simultâneo, adotar um procedimento de avaliação mais abrangente, que monitorize a ação do 

Município e dos stakeholders locais e que permita aferir o impacto do Plano Local para a Integração 

das Comunidades Ciganas no território do Município da Figueira da Foz.  

As tarefas de monitorização e avaliação do Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas 

serão realizadas por parte do Fórum Municipal Cidadania e Igualdade (FMCI), o qual tem por objetivo 

integrar, de forma transversal a perspetiva da igualdade na prática diária dos serviços e instituições 

implantadas no Município da Figueira da Foz.  Em articulação com os restantes grupos de trabalho 

da Rede Social, o FMCI deverá estar atento às questões relacionadas com a cidadania, igualdade e 

não discriminação atuando em domínios como a igualdade de género, violência doméstica, tráfico 

de seres humanos, migrações, minorias étnicas, entre outras.  

A este órgão será efetuado reporte anual das ações desenvolvidas no âmbito dos objetivos e medidas 

propostos, bem como o balanço de novos desafios, recursos, oportunidades ou ameaças que possam 

implicar a revisão das estratégias concertadas pelos parceiros envolvidos na elaboração do Plano 

Local para a Integração das Comunidades Ciganas da Figueira da Foz. 

No ano de 2022, será elaborado um Relatório de Avaliação Final do Plano Local para a Integração das 

Comunidades Ciganas, apresentado e aprovado em sede de Conselho Local de Ação Social. Este 

documento de Avaliação Final irá integrar um balanço acerca da realização das medidas propostas e 

do seu impacto ao nível do território em apreço. Esta avaliação global do Plano, será comparada com 

uma análise do novo panorama local no que concerne à integração das comunidades ciganas 

avaliando-se a necessidade de desenvolvimento de estratégias específicas que visem a participação 

de todas as pessoas de forma igualitária no Município da Figueira da Foz. 
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6. MODELO DE GOVERNAÇÃO 

As sociedades contemporâneas deparam-se hoje com um conjunto de problemas sociais complexos 

(wicked problems), como os movimentos migratórios, o isolamento dos idosos, as pessoas em 

situação de sem-abrigo, as minorias étnicas, entre outras. 

Com o surgimento deste tipo de problemas sociais há a necessidade de se repensar o tipo de políticas 

a implementar de forma a romper com algumas das políticas públicas caracterizadas por 

reproduzirem lógicas de desigualdade social que influenciam o aparecimento de pobreza e exclusão 

social. 

Os problemas sociais complexos, na sua maioria, não apresentam causas únicas e bem delimitadas 

caracterizando-se antes pela sua multicausalidade e transversalidade requerendo respostas 

diferenciadas e diferenciadoras pugnando por uma intervenção integrada e concertada entre as 

diferentes entidades que atuam sobre o problema. 

Estes “novos” problemas sociais complexos esbarram muitas vezes na rigidez, na visão burocrática e 

no modelo hierárquico de autoridade e hegemonia das rotinas e procedimentos confrontando as 

entidades com a necessidade da criação e da fundamentação de uma cultura organizacional mais 

ajustados aos desafios que são colocados às sociedades contemporâneas.  

É desta necessidade que surge a designada “Governação Integrada”, a qual emerge da necessidade 

de gerar uma nova cultura organizacional com a criação de novos métodos e novas competências, 

assente num novo modelo organizacional adequado à realidade dos problemas sociais complexos, 

mas também aos recursos disponíveis. 

Tendo por base estas premissas, o Programa Rede Social e mais concretamente os órgãos que o 

enformam, bem como o seu modo de funcionamento têm sido considerados como uma boa prática 

de governação integrada uma vez que a sua atuação encontra-se assente na participação, 

manutenção e desenvolvimento de relações inter-organizacionais que, através de uma partilha de 

esforços e numa otimização de recursos procura atuar junto de problemas sociais complexos gerando 

uma intervenção mais eficaz e eficiente. 

É nesta nova abordagem que assenta a construção, implementação, acompanhamento e avaliação 

do Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas da Figueira da Foz procurando envolver 

os parceiros do Conselho Local de Ação Social e, mais especificamente, as entidades que integram o 

Forum Municipal para a Cidadania e Igualdade para, numa conjugação de esforços, partilha de 

recursos e responsabilidades potenciar sinergias que contribuam para que o município da Figueira 

da Foz seja um território onde todos/as se sintam valorizados/as, integrados/as e respeitados/as 

independentemente da “razão da ascendência, sexo, raça, língua, territórios de origem, credos 
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religiosos, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou 

orientação sexual” (Nº 2 do art.13º da Constituição da Republica Portuguesa). 
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REFLEXÕES FINAIS 

O Plano Local para a Integração das Comunidades Ciganas da Figueira da Foz (2019-2022), permitiu 

desencadear estratégias de aproximação entre as comunidades ciganas e a população em geral, bem 

como promover uma intervenção local participada e integrada com vista a contribuir para uma 

melhor compreensão do fenómeno das comunidades ciganas a nível local.   

Trata-se de um documento transversal, alinhado com os vários documentos elaborados no âmbito 

da Rede Social, mobilizador das estruturas de parceiros existentes, como o FMCI e a Rede Social e 

para o qual foi determinante o grande envolvimento dos decisores políticos, dirigentes, 

representantes das entidades públicas e privadas locais que intervêm ou interagem com a 

comunidade cigana, bem como das comunidades ciganas locais.  

Tendo por base os dados recolhidos, as comunidades ciganas que vivem na Figueira da Foz são um 

grupo bastante heterogéneo, sendo que a grande maioria ainda se encontra numa situação de 

vulnerabilidade, com baixos níveis de escolarização e formação profissional que se repercutem 

nas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e na grande dependência das medidas de política 

social, como o RSI e a habitação social.  

Contudo, há mudanças sociais em curso e verifica-se uma crescente participação da comunidade 

cigana em todas as esferas da vida social, em consequência de um aumento dos níveis de 

escolarização e formação profissional, fatores fundamentais e que condicionam fortemente outras 

áreas da sociedade, como o acesso ao mercado de trabalho.   

Assim, e através de um modelo de governação integrada, prevê-se a execução de 39 medidas numa 

lógica de articulação entre todos os parceiros e na mobilização da participação das comunidades 

ciganas, sempre sustentados na ideia de que é no envolvimento de todos que se faz a integração.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 - PLANO DE SESSÃO: FOCUS GROUP – COMUNIDADES CIGANAS 

Sessão Diagnóstico  

Data 20/02/2019  

Objetivo(s) Identificar os principais problemas e necessidades que afetam a 

integração das pessoas ciganas que vivem na Figueira da Foz 

Participantes Membros das comunidades ciganas 

Duração 2H30mn 

Recursos 

Necessários 

Post-it 

Marcadores 

Quadro 

 

Desenvolvimento da Sessão 

Conteúdos  Metodologia Tempo 

Contextualização da 

sessão e do PLICC 

Apresentação dos objetivos da sessão e da 

construção do PLICC 

15 min 

Apresentação dos 

participantes 

Apresentação dos participantes 15 min 

Identificação de 

Problemas 

Cada participante recebe um marcador e um post-it e 

pede-se-lhes que respondam à seguinte questão: 

quais os problemas que mais afetam as comunidades 

ciganas? (dar algumas orientações: frases curtas, não 

particularizar os problemas, etc.). 

Seguidamente os problemas são afixados e 

agrupados por subáreas. À medida que os problemas 

são apresentados são explorados outros problemas, 

causas e propostas para a melhoria da situação: 

Quais as causas destes problemas? 

Que mudanças (a médio/ longo prazo) possibilitariam 

inverter este(s) problema(s)? 

1H 

Avaliação da sessão  5 min 
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Anexo 2 - PLANO DE SESSÃO: FOCUS GROUP – Técnicos e Dirigentes 

Sessão Diagnóstico  

Data 20/02/2019 14h30mn 

Objetivo(s) Identificar os principais problemas que afetam a integração das 

pessoas da comunidade cigana na Figueira da Foz 

Participantes Parceiros do Fórum Municipal de Cidadania e Igualdade e outros 

parceiros estratégicos 

Duração 2H00mn 

Recursos 

Necessários 

Post-it 

Marcadores 

Quadro 

 

Desenvolvimento da Sessão 

Conteúdos 

programático 

Metodologia Tempo 

Apresentação dos 

objetivos da sessão   

Apresentação dos objetivos da sessão e da 

construção do PLICC 

15 min 

Apresentação dos 

participantes 

Apresentação dos participantes 15 min 

Identificação e 

hierarquização de 

Problemas 

Cada participante recebe um marcador e um post-it e 

pede-se-lhes que respondam à seguinte questão: 

quais os problemas que mais afetam as comunidades 

ciganas? (dar algumas orientações: frases curtas, não 

particularizar os problemas, etc). 

Seguidamente os problemas são afixados e 

agrupados por subáreas. À medida que os problemas 

são apresentados são explorados outros problemas, 

causas e propostas para a melhoria da situação: 

Quais as causas destes problemas? 

Que mudanças (a médio/ longo prazo) possibilitariam 

inverter este(s) problema(s)? 

30 min 
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Anexo 3 - PLANO DE SESSÃO: FOCUS GROUP – Definição Operacional do PLICC 

Sessão Diagnóstico  

Data 20/03/2019 14h30mn 

Objetivo(s) Identificar os principais problemas que afetam a integração das 

pessoas da comunidade cigana na Figueira da Foz 

Participantes Parceiros do Fórum Municipal de Cidadania e Igualdade, Juntas de 

Freguesia e membros da comunidade cigana (elementos dirigentes de 

associações, funcionários da autarquia e participantes dos projetos do 

Programa Escolhas). 

Duração 2H00mn 

Recursos 

Necessários 

Cartolinas 

 

Desenvolvimento da Sessão 

Conteúdos 

programático 

Metodologia Tempo 

Boas-vindas    15 min 

Identificação dos 

objetivos 

operacionais e 

medidas do PLICC   

 Os participantes transitam de 20 em 20 minutos 

pelos diferentes grupos: 

- Grupo 1. Cidadania inclusiva e de não 

discriminação e Igualdade de Género 

- Grupo 2. Educação 

- Grupo 3. Emprego e Formação 

- Grupo 4. Habitação 

- Grupo 5. Saúde 

 

 Cada dinamizador/a apresenta os problemas 

identificados na sessão anterior e preenche o quadro 

da dimensão estratégica e operacional. 

1h30 min 
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Anexo 4: Número de alunos/as matriculados/as com medidas de apoio à aprendizagem e inclusão (DL 
54/2018 de julho), segundo o nível de educação/ensino, por sexo e comunidade cigana, no ano letivo de 

2018/ 2019 

Nível de Ensino Agrupamentos de 
Escolas 

Total Nº de alunos da Comunidade 
Cigana 

M F Total M F Total 

Educação pré-
escolar 

AE Paião 0 1 1 0 0 0 

AE Figueira Norte 0 1 1 0 0 0 

AE Zona Urbana 1 0 1 0 0 0 

AE Figueira Mar 9 0 9 1 0 1 

Subtotal 10 2 12 1 0 1 

1.º CEB AE Paião 4 0 1 1 0 1 

AE Figueira Norte 9 7 16 0 1 1 

AE Zona Urbana 27 19 46 7 4 11 

AE Figueira Mar 22 13 35 1 0 1 

Subtotal 62 39 98 9 5 14 

2.º CEB AE Paião 3 2 5 0 0 0 

AE Figueira Norte 7 5 12 0 2 2 

AE Zona Urbana 55 25 80 4 2 6 

AE Figueira Mar 14 7 21 1 0 1 

Subtotal 79 39 118 5 4 9 

3.º CEB AE Paião 9 7 16 0 0 0 

AE Figueira Norte 36 18 54 2 3 5 

AE Zona Urbana 25 22 47 2 3 5 

AE Figueira Mar 46 28 74 3 0 3 

Secundária Dr. 
Joaquim de Carvalho 

28 14 42 0 0 0 

Subtotal 144 89 233 7 6 13 

Secundário AE Figueira Norte 6 10 16 0 0 0 

AE figueira Mar 15 10 25 0 0 0 

Secundária Dr. 
Joaquim de Carvalho 

13 15 28 0 0 0 

Subtotal 34 35 69 0 0 0 

Profissionais AE Figueira Norte 3 11 14 0 0 0 

AE Figueira Mar 37 18 55 0 0 0 

Secundária Dr. 
Joaquim de Carvalho 

9 3 12 1 0 1 

Subtotal 49 32 81 1 0 1 

Total 378 236 611 23 15 38 

Fonte: Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada da Figueira da Foz 
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Anexo 5 - Número de alunos/as com retenção escolar, segundo o nível de educação/ensino, por sexo e 
comunidade cigana, no ano letivo de 2017/ 2018 

Nível de Ensino Agrupamentos de 
Escolas 

Total Nº de alunos da Comunidade 
Cigana 

M F Total M F Total 

1.º CEB AE Paião 5 3 6 2 0 2 

AE Figueira Norte 2 0 2 0 0 0 

AE Zona Urbana 7 5 12 0 1 1 

AE Figueira Mar 5 0 5 0 0 0 

Subtotal 19 8 25 2 1 3 

2.º CEB AE Paião 4 1 5 0 0 0 

AE Figueira Norte 2 1 3 1 1 2 

AE Zona Urbana 10 10 20 3 3 6 

AE Figueira Mar 2 4 6 1 3 4 

Subtotal 18 16 34 5 7 12 

3.º CEB AE Paião 9 4 13 0 0 0 

AE Figueira Norte 23 12 35 1 2 3 

AE Zona Urbana 14 4 18 1 0 1 

AE Figueira Mar 4 3 7 1 1 2 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

4 2 6 0 1 0 

Subtotal 54 25 79 3 4 6 

Secundário AE Figueira Norte 18 17 35 0 0 0 

AE figueira Mar 8 7 15 0 0 0 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

21 23 44 0 0 0 

Subtotal 47 47 94 0 0 0 

Profissionais AE Figueira Norte 3 1 4 0 0 0 

AE Figueira Mar 0 3 3 0 0 0 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

0 0 0 0 0 0 

Subtotal 3 4 7 0 0 0 

  Total 141 100 239 10 12 21 

Fonte: Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada da Figueira da Foz 
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Anexo 6: Número de alunos/as com aproveitamento, segundo o nível de educação/ensino, por sexo e 
comunidade cigana, no ano letivo de 2017/ 2018 

Nível de Ensino Agrupamentos de 
Escolas 

Total Nº de alunos da Comunidade 
Cigana 

M F Total M F Total 

1.º CEB AE Paião 173 155 328 3 0 3 

AE Figueira Norte 151 154 305 7 8 15 

AE Zona Urbana 376 355 731 17 18 35 

AE Figueira Mar 145 139 284 6 6 12 

Subtotal 845 803 1648 33 32 65 

2.º CEB AE Paião 84 91 175 2 0 2 

AE Figueira Norte 64 49 113 1 3 4 

AE Zona Urbana 279 286 565 7 6 13 

AE Figueira Mar 68 53 121 4 5 9 

Subtotal 495 479 974 14 14 28 

3.º CEB AE Paião 146 126 272 0 1 1 

AE Figueira Norte 204 171 375 4 4 8 

AE Zona Urbana 123 182 305 3 4 7 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

238 183 421 0 1 1 

Subtotal 711 662 1373 7 10 17 

Secundário AE Figueira Norte 113 149 262 1 0 1 

AE Figueira Mar 95 148 243 0 0 0 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

336 354 690 1 0 1 

Subtotal 544 651 1195 2 0 2 

Profissionais AE Figueira Norte 14 20 34 0 0 0 

AE Figueira Mar 191 89 280 0 0 0 

Secundária Dr. Joaquim 
de Carvalho 

50 6 56 2 0 2 

Subtotal 255 115 370 2 0 2 

  Total 2850 2710 5560 58 56 114 

Fonte: Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada da Figueira da Foz 
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