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Acceso a la vivienda y procesos de inclusión social con comunidad gitana 

Ana Collados, Fundación Secretariado Gitano 
ana.collados@gitanos.org  

 
Housing is the number one social need and, as such, one of the fundamental rights of individuals. Together with 

habitat they both play a vital role in social exclusion/inclusion processes among the most disadvantaged population 
groups and individuals insofar as a dignified home in an accepting environment facilitates access to resources, services 
and rights and opens the door to opportunity for co-existence and social cohesion. 

It was access to housing and to more mainstream urban environments in the 70’s and 80’s one of the key factors in 
the improvement of living standards and significant headway in social incorporation of Spanish Roma. However, those 
who failed to benefit from these schemes continue to suffer the effects of exclusion, worsening the already negative 
baseline conditions and paving the way for the emergence of other social problems which further complicate the 
panorama and contribute to the negative image and social rejection which haunts this community. 

A lack of sustained and integrated policies and the adverse evolution of the real estate market have meant that 
even where progress had been made, regression is very probable. Neighbourhoods lacking infrastructure and which do 
not benefit from investment will become run-down, meaning that some will leave these neighbourhoods, turning the 
remainder into new ghettos and areas of exclusion. The Roma minority’s access to housing is an unfinished process 
and, to a large degree, has been neglected or abandoned altogether, resulting in newly segregated relocation. 

We would like to highlight the two issues which in our view characterise the situation of Roma with regard to 
housing and their social inclusion and which today require pro-active and immediate answers: the persistence of 
shanty towns and sub-standard housing, and the emerging needs relating to Roma housing, including problems linked 
to urban planning, the decline of disadvantaged neighbourhoods and the growth of the Roma population itself. 

In our presentation we’ll also address the experience of the Secretariado Gitano in the field of Roma housing, and 
enunciate what are the baseline principles and strategic guidelines in respect of resettlement and in guaranteeing access 
to housing for Roma and protection and improvement of current conditions. 

As we also seek responses to new situations such as the residential problems related to foreign Roma, we would 
like to address one more issue which could become increasingly relevant in many of our cities and which we need to 
reflect on and regarding which the different government administrations need to develop measures. The arrival of foreign 
Roma within the context of today’s migratory phenomenon of people from Eastern European countries is raising new 
problems which may become worse by the time the European Union enlargement process concludes in 2007. 
 
Sobre a autora: 

Responsable del área de Vivienda de la Fundación Secretariado Gitano, en gestión y desarrollo del “Plan de 
Actuaciones para mejorar el acceso de la población gitana a la vivienda”; coordina el Grupo de Expertos estatal 
en materia de vivienda y hábitat; coordina el Estudio – Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España 
07; tiene como tarea crear una Red de Servicios de Orientación en materia de vivienda dirigido a la población 
gitana a nivel estatal; acción Política e Institucional. 

 
 
Ciganos e precariedade habitacional: uma aproximação à realidade em Portugal 

Alexandra Castro e André Correia, Centro de Estudos Territoriais 
castro.alexandra@gmail.com 

ac.correia@fcsh.unl.pt  
 

Partindo-se de uma breve aproximação à dimensão das situações de precariedade habitacional da população 
cigana em Portugal, explicitam-se os factores exógenos e endógenos a esta população que tendem a explicar este 
fenómeno, através dos resultados alcançados com um percurso de investigação realizado no Centro de Estudos 
Territoriais que contou com um trabalho de terrenos de 2 anos. Ao longo deste período deparámo-nos com uma 
diversidade de situações habitacionais precárias sejam elas móveis ou fixas, acompanhando várias famílias ciganas que 
poderíamos designar de sem abrigo ou desalojadas. 

Tratando-se de um fenómeno que se estima representar cerca de 18% da população cigana em Portugal 
encontramos do lado dos factores exógenos dois principais vectores explicativos: 1) os discursos técnica e 
cientificamente pouco fundamentados para justificar a precariedade habitacional e a inacção política, onde o nomadismo 
aparece como denominador comum, seja enfatizando-se a presença de ciganos itinerantes, seja admitindo-se a sua 
inexistência; 2) as estratégias públicas de âmbito local para a não fixação e para a mobilidade forçada. Através da 
análise de casos por nós investigados nas zonas centro e sul de Portugal, tentamos também contribuir para um melhor 
enquadramento deste fenómeno, ao analisarmos os contextos em que estes ocorrem, não isolando as estratégias dos 
sujeitos, mas inserindo-as numa dinâmica das relações inter-étnicas. Exploramos ainda o papel que têm as ligações e 
as deslocações destas famílias a certas localidades, focando as vantagens e desvantagens de tais movimentações, 
tendo em conta o ponto de vista socio-económico, mas também identitário dos sujeitos. 
 
Sobre os autores: 

Alexandra Castro. Socióloga, investigadora do Centro de Estudos Territoriais - Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa / ISCTE, desde 1994. Doutoranda em Antropologia Urbana 
André Correia. Licenciado em Antropologia, investigador do CEMME e colaborador do CET.  
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Prendre en compte la diversite de l’habitat : des intentions aux actes, la situation francaise  

Didier Botton, Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage 
dbotton@fnasat.asso.fr 

 
Le législateur français est actif dans l’élaboration des lois qui visent à favoriser un meilleur accès au logement 

pour toutes les catégories sociales et exprimer sa volonté de prendre en considération tous les modes de vie des 
familles composant sa population. La loi pour le droit au logement opposable est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 
Les textes français ne reconnaissent pas la caravane comme logement. Cela ne permet pas l’accès aux prêts logement, 
ni le bénéfice des allocations logement ou encore l’accès aux assurances, toutes choses qui assureraient la solvabilité 
des familles au regard de leur logement. Cette absence de reconnaissance de la caravane n’est pas la seule dérogation 
au droit commun pour les familles tsiganes. Les Gens du voyage en tant que personnes relèvent en France, de statuts 
spécifiques qui visent à encadrer leur mode de vie itinérant. 

Nous proposerons un état des lieux du logement des Voyageurs en France pour ses aspects juridiques et 
réglementaires fondamentaux, ses traductions opérationnelles, mais aussi sur la réalité des événements vécus par les 
familles du voyage lorsqu’il est question d’accéder à de l’habitat. 
 
Sobre o autor : 

Desde 2003 que assume o cargo de Director da Fédération nationale des associations solidaires d'action 
avec les Tsiganes et les Gens du voyage. No âmbito da Federação, é de destacar o seu papel como editor 
da revista Etudes Tsiganes, consultor de vários organismos da administração pública e coordenador da 
Comissão Nacional do Habitat. 

 
 
No exit from the” campland” 

Laura Fantone, Center for Cultural and Post-Colonial Studies of ‘Instituto Universitario Orientale’ University, Naples 
laura@women.it 

 
This essay is concerned with the difficulties Roma Gypsies encounter in relation to housing in Italy. In particular, 

it describes the cases of Kosovar Romany youth, which I researched last year in central Italy.  I surveyed the successive 
moving in different camps of three Roma families gathering information participant observation through and interviews. I 
describe here also the existing bias in Italian society against any kind of permanent housing for Roma. The principal 
problems discussed are the systematic institutional discrimination against Roma based on an assumption of their 
nomadism. The plight of these communities can not be considered without examining the effects of ethnic discrimination 
ghettoization, poverty, and local housing policies with immigrant groups.  The conclusion is that such intertwined 
dynamics have terrible consequences of marginality for Roma, who have not improved at all since the last ERRC Report 
“Campland”, issued in year 2000. 
 
Sobre a autora: 

Researcher at the Center for Cultural and Post-Colonial Studies of ‘Instituto Universitario Orientale’ University, 
Naples and works with University of Padua. In 2006, she obtained a Ph. D. at City University of New York, 
Graduate Center, researching with ethnographic methods urban settling of refugees and migrants from the 
Balkan Wars in Italy.  She also has a Women’s Studies certificate program and an Master’s degree from 
Queen’s College, Sociology Program. Her Alma Mater is University of Bologna., where she graduated with a 
thesis on stereotypes and racism in Italian national identity and media (addressing the role of representations of 
immigrant women in Italian cinema and TV, contemporary national identity and the increased racism due to the 
recent arrival of migrants).She volunteered for six Volunteer for 6 years in three Roma Gypsies refugee camps 
established in Bologna, Italy.  Her current research is on discrimination and political participation of minorities in 
the EU. 

 
Provision of Gypsy and Traveller Sites in England: A Needs Based Approach 

Pat Niner, Centre for Urban and Regional Studies, University of Birmingham 
p.M.Niner@bham.ac.uk 

 
 

The nature and scale of the issue: estimated numbers of Gypsies and Travellers in England; current 
accommodation; public attitudes and hostility; policy context; an important constraint is getting planning permission for 
site development 

The nature of the response: Gypsy and Traveller Needs Assessments; local authorities will have to provide for a 
number of Gypsy and Traveller pitches; this is determined by Regional plans; local authorities must identify land for new 
sites to provide this number of pitches in their development plans and through housing strategies; public money is 
available for site development by local authorities and housing associations; expected that Gypsies and Travellers will 
also provide sites themselves. 
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Comments on progress and likely success: the planning process takes a long time and is still working through; 
needs assessment process has identified significant levels of need for sites; there some difficult areas in assessments, 
for example movement out of housing to sites, need for transit sites (for short stays while travelling). Research 
challenges to providing robust needs estimates; needs assessment has increased the amount of information available 
about Gypsies and Travellers; there is still resistance from many communities to site development and this can lead to 
councils having difficulty finding acceptable sites; major progress will require some change in attitudes and a lot of 
commitment; challenge to create and publicise some good examples of successful developments; ultimate success of 
the approach is still unknown – important to learn from the experience of others 
 
Sobre a autora: 

Senior Lecturer at the Centre for Urban and Regional Studies, University of Birmingham, UK.  
Joined the Centre in 1972, and has worked since then on a wide variety of housing research projects for many 
different sponsors. Since around 1998, developed a research interest and specialism in Gypsy and Traveller 
accommodation issues. Studies have included national surveys of Gypsy and Traveller sites in England and 
Wales, and accommodation needs assessments in various parts of England.  

 
 

PAINEL 2 
 

Necessidades habitacionais sentidas pela comunidade cigana residente no Concelho de Aveiro 
 

Carla Fernandes, Carla Fernandes – Socióloga da Cáritas Diocesana de Aveiro  
carlafernandes31@hotmail.com 

Maria Irene Bártolo, Chefe de Divisão de Habitação Social da Câmara Municipal de Aveiro  
mibartolo@cm-aveiro.pt 

 
O tema, a apresentar na comunicação, fundamenta-se num estudo / diagnóstico sobre a comunidade cigana 

residente no Concelho de Aveiro, enquadrado numa acção específica do projecto Novas Sendas – Cáritas de Aveiro 
(que vigorou de Fev. 2005 a Dez 2007 – no âmbito do POEFDS) com o principal objectivo de caracterizar a população 
de etnia cigana no Concelho de Aveiro, realizado de Julho a Outubro de 2006, através de um inquérito por questionário 
aplicado a 206 pessoas/ 58 famílias. Para além da temática da habitação, foram diagnosticadas, entre outras, as áreas 
de Educação, Emprego e Saúde.  

No que diz respeito à área da habitação, houve um forte envolvimento da Câmara Municipal como entidade 
parceira do Projecto, através da identificação dos diferentes acampamentos, definição de alguns conceitos, 
consideração sobre as principais variáveis a estudar, colocação de questões e enriquecimento de análise e reflexão dos 
dados obtidos, nomeadamente ao nível da distribuição da população por bairro; tipologia de alojamento; infra-estruturas; 
tempo de residência por acampamento e concelho; população em idade activa; tipologia das famílias; sentido de 
pertença ao bairro. 

Identificado o problema da ausência/insuficiência de condições de habitabilidade, foram apresentadas as seguintes 
reflexões finais: Prioridades de intervenção: Análise da temática em contexto alargado, junto do tecido institucional, 
sociedade civil e poder local. Propostas: 

! Sensibilizar as famílias com rendimentos para a procura de repostas habitacionais no mercado de 
arrendamento normal;  

! Elaborar estudo dos núcleos habitacionais onde residem estas famílias, no sentido de avaliar a possibilidade 
da melhoria dos alojamentos existentes, se de acordo com os instrumentos de planeamento em vigor 
aplicáveis, com o objectivo de as fixar nos locais onde se encontram a residir – Auto construção ou 
implantação de estruturas com as necessárias condições de habitabilidade, em parceria com todas as 
entidades envolvidas com intervenção e responsabilidade na área do social; 

! Realojamento em habitação social assente no pressuposto da necessidade de ponderar as características de 
cada núcleo familiar, do percurso efectuado e trajectórias face  à apropriação do espaço onde residem e tendo, 
por referência, os seus valores culturais, crenças e rituais étnicos. 

 
Agir contra o preconceito na construção de um espaço 

Fernando Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de Mondim de Basto 
freguesia@jf-mondimdebasto.pt 

 
Os factores de inclusão obrigam a um trabalho para a integração e a correcção de desigualdades num esforço 

colectivo para incrementar a qualidade de vida e a participação na sociedade civil como cidadãos de plenos direitos. As 
condições de carência sócio-económica, os deficits educativos, as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, as 
deficiências no cuidado de saúde e da qualidade de vida, são elementos que dificultam a integração da comunidade 
cigana na sociedade não havendo o acesso a habitação. 

É necessário que no tratamento deste problema e no encontro de soluções a trilhar, haja o envolvimento de 
todas as entidades que têm a sua pequena ou grande participação e responsabilidade, para implementar e articular 
medidas de acção, de forma a assegurar que todos os elementos desta comunidade possam receber (aceder) a um 
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tratamento culturalmente adequado por forma a suprimir a existência de um conjunto de opiniões pré-concebidas e 
generalizadas que influenciam negativamente a integração com a população local. 

Temos plena consciência que a mentalidade cultural enraizada nos seus hábitos, tornam esta tarefa bastante 
difícil, mas tal concepção não nos pode retirar o ânimo, antes sim, fortalecer os nossos objectivos, porque devemos 
encarar este desafio com consciência de um problema social, que obriga à tomada de decisões políticas, 
independentemente dos contornos e interesses políticos que se possam gizar em torno de eventuais interpretações. 
Resta-nos contribuir para uma acção séria em prol deste problema, que deve preocupar todos, como imperativo de 
intervenção e não fechar os olhos ou assobiar para o lado, gerando políticas sociais activas. 
 

 
Centro de Estágio Habitacional de Coimbra. Do realojamento ao modelo integrado de actuação  

Jorge Gouveia Monteiro, Vereador da Habitação, Câmara Municipal de Coimbra 
gouveia.monteiro@cm-coimbra.pt  

 
O Município de Coimbra criou e pôs em funcionamento em Fevereiro de 2004 um Centro de Estágio 

Habitacional, contratando os serviços técnicos de vária ordem da Associação Fernão Mendes Pinto para trabalhar com 
famílias de cultura cigana. Dotado de 11 casas e um Centro de Apoio Social, este equipamento tem permitido, ao longo  
dos seus 4 anos de existência, uma aprendizagem recíproca cuja importância vai muito para além da questão 
habitacional, estendendo-se a quase todos os domínios da vida numa Cidade portuguesa dos nossos tempos. É esta 
experiência que me proponho apresentar ao Seminário, partindo de duas ideias força: 

Sem habitação não há cidadania 
As condições físicas de alojamento e conforto são elementos essenciais de dignidade e estabilidade, a partir 

dos quais é possível estabelecer gradualmente confiança nas instituições e partir para a abordagem de outras 
experiências e projectos de vida. 

Cidadania é bem mais que habitação 
Um estágio habitacional pode e deve compreender um percurso formativo, individual e familiar, que 

compreende os domínios da saúde, da escola, da economia doméstica, da pre-formação e do emprego, das relações 
com os sistemas policial e judicial, da identidade cultural do povo cigano e os direitos fundamentais dos seus membros. 
         

 
Reflexões em torno da Educação e Formação para o Realojamento: o caso da comunidade cigana da Lejana de 
Cima, Faro 

Patrícia Coelho, Socióloga, Coordenadora da Área Social, Estudos e Projectos do  
Gabinete de Habitação, Câmara Municipal de Faro 

patriciamarinacoelho@gmail.com 
 

A Politica de Habitação Social entendia as carências habitacionais como um mero problema de construção, em 
que a sua solução se resumia à atribuição de habitações às famílias. Como consequência desta política, meramente 
economicista, assistiu-se à proliferação de fenómenos de exclusão social nos bairros sociais, bem como à rápida 
degradação das habitações e partes comuns.  

Segundo o novo paradigma, em que a questão da Habitação é encarada, sobretudo, como um problema de 
cidadania, e para não se incorrer nos graves erros do passado, o Município de Faro, através do Gabinete de Habitação, 
desenvolve desde há 4 anos, um Projecto de Educação e Formação para o Realojamento de uma comunidade cigana 
sedentarizada. Esta comunidade viveu sempre em situação de exclusão social, reproduzida em termos habitacionais, 
pela precariedade dos alojamentos, das condições sanitárias e de salubridade. 

O Projecto “Viver a Aprender para Reaprender a Viver” tem como objectivo geral, a preparação e 
acompanhamento in loco da comunidade cigana da Lejana de Cima, através da disposição de conhecimentos que 
facilitem a transição, mudança e adaptação, que caracterizam o processo de Realojamento, isto porque entendemos 
que a valorização da qualidade de vida não se esgota na atribuição de uma habitação. A nossa Política de Habitação 
Municipal prevê para estes agregados a atribuição de moradias unifamiliares, inseridas num conjunto habitacional 
multifuncional, heterogéneo e integrado. 

Considerado em 2007, pelo site Ciga-nos do ACIDI, como exemplo de “Boas Práticas”, o Projecto depende 
exclusivamente do financiamento municipal, recorrendo pontualmente a apoios pontuais para a realização de 
actividades. Futuramente, é intenção desta Política de Habitação Municipal que as comunidades realojadas, inclusive 
esta em particular, sejam acompanhadas no pós-realojamento, pelo Centro Comunitário que está previsto construir no 
terreno. 
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A Etnia Cigana nos Bairros Municipais de Lisboa: Recenseamento e Reflexões 

 Marta Santos, Ricardo Romano, Lia Cavaleiro, Margarida Salgueiro Antunes,  
Grupo de Trabalho para o Estudo das Famílias Ciganas, GEBALIS, EM 

msantos@gebalis.pt 
 

Na década de 90 e início de 2000, os Programas PER e PIMP operaram uma transformação profunda na 
cidade de Lisboa, extinguindo os bairros degradados e realojando em massa as suas populações para bairros de 
habitação social. A GEBALIS, empresa municipal criada e tutelada pela Câmara Municipal de Lisboa para gerir com 
eficiência e proximidade este parque habitacional, administra actualmente cerca de 23 000 fogos municipais distribuídos 
por 67 bairros e com uma população estimada em cerca de 80 000 pessoas. Para um conjunto de agregados ciganos 
que residiam em alojamentos precários e abarracados, o realojamento constituiu uma forma de acesso a um bem 
básico - uma habitação. No entanto, o processo de integração social desta comunidade necessita de ser aprofundado 
através de projectos de intervenção social empiricamente sustentados. Projectos desta natureza devem ser ancorados 
num conhecimento prévio desta população nos seus aspectos sociais, económicos, demográficos e habitacionais. Desta 
forma, foi realizado um retrato da morfologia da população de etnia cigana residente nos bairros municipais de Lisboa, 
do qual daremos a conhecer as principais conclusões. Serão também apresentadas algumas reflexões sobre a nossa 
experiência de gestão local junto destas famílias, bem como os principais desafios que se colocam aos técnicos no 
terreno. 
 

 
O realojamento da comunidade cigana de Santo Tirso: dos principais desafios às novas oportunidades de vida  
 
Rui Santos, técnico superior de Sociologia da Câmara Municipal de Santo Tirso. Coordenador da Rede Social de Santo 

Tirso. Investigador do Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
rsantos@cm-stirso.pt] 

 
Nesta comunicação, iremos apresentar algumas reflexões em torno do papel da Câmara Municipal de Santo 

Tirso enquanto organismo responsável pelo realojamento da comunidade cigana, integrado numa política social 
concertada e facilitadora de dinâmicas de desenvolvimento locais sustentadas. Assim, iremos demonstrar as iniciativas, 
as incursões metodológicas e os procedimentos adoptados no processo de transição do modus vivendi de duas 
comunidades ciganas de Santo Tirso (instaladas no concelho há mais de três décadas), através do qual deixaram as 
tradicionais barracas onde viviam.  

Para a primeira comunidade realojada, e considerando as especificidades desta etnia, desenvolvemos um 
projecto modular, com base de 7x7 m, respeitando as exigências de habitabilidade e jogando com o aumento da área 
através da colocação de painéis amovíveis para a divisão de espaço, conforme a composição de cada agregado 
familiar.  

A segunda comunidade cigana, por sua vez, foi realojada em apartamentos de habitação social ou inserida em 
habitação disponível no mercado, através da política municipal de apoio ao arrendamento. 
Ao ilustrarmos o exemplo do concelho de Santo Tirso iremos constatar os desafios com que nos deparamos durante 
todo o processo e que, nalgumas situações, se mantêm ainda hoje, bem como as novas oportunidades de vida que 
estas pessoas, sobretudo as mais jovens, obtêm com uma intervenção sócio-educativa que visa a coesão social e a 
inclusão de todos no todo. Intervenção que constitui uma das acções do projecto-piloto nacional, supramunicipal – 
intitulado “Territórios_IN – Incluir e Incentivar” –, no âmbito do Programa Contratos Locais de Desenvolvimento Social 
(tipologia de intervenção do Eixo 6 do Programa Operacional Potencial Humano – QREN 2007-2013) que o Município 
de Santo Tirso celebrou, recentemente, com outros três concelhos do Vale do Ave. 
 

 
Intervenção Comunitária nos Bairros Municipais de Lagoa: Nós, os Ciganos 
 

Sandra Rodrigues Generoso, Socióloga, da Câmara Municipal de Lagoa 
Ana Marta Charneco, Assistente Social do Centro de Apoio Social de Carvoeiro 

sandra.generoso@cm-lagoa.pt 
 

Os dois maiores Bairros Sociais do concelho de Lagoa – Bairro Municipal Jacinto Correia e Bairro Municipal de 
Porches, cujos realojamentos datam de 1995 e 2005, respectivamente – são fruto da celebração de Acordos de 
Colaboração entre o Municipio e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, tratou-se de um programa apoiado pela 
Administração Central e protagonizado pelos agentes locais, com a promoção de 132 fogos de cariz social no regime de 
renda apoiada, destinados ao realojamento de famílias residentes em barracas ou casa abarracadas, onde residem 
cerca de 18 famílias de etnia cigana. 

A atribuição de uma habitação é mais do que a entrega de uma casa, implica mudanças de modos de vida, de 
redes de solidariedade e vizinhança, uma nova assunção de cidadania que, se não for devidamente apoiada e 
acompanhada, origina situações de exclusão agravadas pelo estigma social associado a estes territórios. 
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Este Município tem potenciado as parcerias locais, destacando-se os Protocolos de Cooperação com o Centro 
de Apoio Social de Carvoeiro e o Centro de Apoio Social de Porches, IPSS’s sedeadas nas zonas de implantação 
daqueles bairros, com o intuito de dinamizar os Gabinetes de Apoio ao Morador - GAM. 

Os GAM são espaços descentralizados de intervenção com a comunidade, onde se promove uma resposta 
integrada aos problemas sociais da população residente nas suas diversas vertentes, apoio psicossocial e animação 
comunitária, gestão patrimonial e financeira, que se consubstanciam em várias acções em estreita articulação com os 
parceiros sociais nas áreas da educação, desporto, cultura, segurança social e saúde. 

No âmbito da intervenção social integrada e com o envolvimento da comunidade cigana residente nos Bairros, 
foi editado o Livro “Nós, os Ciganos” que visa contribuir para o estudo da antropologia cultural e da vida social e 
económica das famílias radicadas em Lagoa. 

Esta publicação enquadrou-se no Ano Europeu de Igualdade de Oportunidades para Todos e de uma forma 
despretensiosa e acessível são abordadas as diversas áreas que compõem o quotidiano deste povo: origem e 
costumes, relações familiares, religião e venda ambulante, a criança e a escola e algumas curiosidades, pretendendo 
contrariar e atenuar as condutas discriminatórias face aos ciganos, fomentando a multiculturalidade e promovendo uma 
maior coesão societal. 
 

 
“Os Uns e os Outros”- O testemunho de uma integração difícil 

Apolónia Teixeira, licenciada em sociologia, Chefe da Divisão de Acção Social da Câmara Municipal do Barreiro 
Célia Gaudêncio, licenciada em sociologia, técnica superior da Câmara Municipal do Barreiro 

ateixeira90@gmail.com 
 
O Bairro da Quinta da Mina 
 

Concelho do Barreiro, Freguesia de Santo António da Charneca. Bairro de habitação social adquirido ao abrigo 
do PER—13 lotes, 119 fogos. O Bairro está inserido numa zona residencial (Cidade Sol), com grande densidade 
populacional. Com o crescimento natural das famílias, foram surgindo construções precárias junto ao bairro (barracas e 
roulotes) - a Câmara Municipal do Barreiro, tem vindo a resolver estas situações. 115 Famílias residentes, num total de 
414 pessoas: Famílias de etnia cigana – 42; Famílias “tendeiras” – 28; Outras - 45 

Atendendo a algumas semelhanças existentes nos hábitos quotidianos entre as famílias ciganas e “tendeiras”, 
cerca de 60% das famílias residentes, são consideradas pela população vizinha, como “os ciganos”.  

Dificuldades na adaptação à construção em altura e ao espaço restrito da habitação; Famílias ciganas de 
grupos diferentes/Ausência de líderes; Degradação do espaço envolvente; Resistências da comunidade envolvente,  
Intervenção da Autarquia - Objectivo - Um Planeamento Participado (inicio em Junho/2007). 4 Eixos fundamentais: 1) 
Participação e envolvimento de toda a comunidade – UNS e OUTROS; 2) Higiene e Saúde Pública; 3) Reabilitação dos 
fogos habitacionais; 4) A integração/inclusão 

Experiências de uma participação planeada, com os moradores do Bairro da Quinta da Mina e com a 
comunidade residencial envolvente, actores e parceiros locais, através de contactos, reuniões e plenários.  
Apresentação das várias acções desenvolvidas no terreno e das acções programadas (limpezas, demolições de 
barracas, desinfestações, vacinações, captura de animais errantes e doentes, alojamentos de famílias em situação 
precária, reabilitação de espaços verdes, lazer e de prática desportiva) sempre com a participação e o envolvimento das 
comunidades residentes. 

Acção prioritária assumida e já iniciada pela Autarquia – a intervenção nos pisos técnicos/fundações dos 
edifícios. A reabilitação de todo o edificado só viável com apoio financeiro - foi já contactado o IHRU para preparação de 
uma candidatura a ser apresentada no âmbito do PROHABITA. 

Pretendemos avançar com a dinamização de um projecto de âmbito social, para apoio às famílias, com o 
envolvimento e responsabilização de diversos parceiros sociais. 
 
 
 


