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“… é necessário mostrar que a CASA é um dos maiores poderes 

de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do 

homem. (...) A CASA, na vida do homem, afasta contingências, 

multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria um 

ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e 

das tempestades da vida. Ela é corpo e alma. É o primeiro mundo do 

ser humano. Antes de ser "atirado ao mundo", (...) o homem é 

colocado no berço da CASA. (...) A vida começa bem; começa fechada, 

protegida, agasalhada no seio da CASA.” (Gaston Bachelard - A 

Poética do Espaço, pg. 201). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma vez que o projeto que aqui se apresenta incide sobre parte da comunidade cigana 

de Águeda, é necessário apresentar uma breve caraterização desta população residente 

no concelho, em particular, nas localidades de Vale Domingos, Gravanço e Recardães 

(Fujacos). De seguida, como a Associação Baptista de Águeda Shalom é a entidade 

responsável pela coordenação e implementação do projeto apresenta-se de forma 

sucinta a caraterização da instituição. Depois da caracterização da população alvo e da 

instituição apresenta-se o diagnóstico das necessidades detetadas e a descrição do 

projeto, seus os objetivos e as atividades a desenvolver. 

Em suma, todos estes pontos estruturados e definidos permitirão uma análise transversal 

e em profundidade, não só dos problemas e das necessidades detetados, como do 

potencial da solução, das entidades e das equipas afetadas ao projeto, na geração de 

impactos e na transformação da realidade social. Mais do que a mera apresentação e 

descrição, todos os fatores chave para o sucesso do projeto terão a fundamentação e a 

contextualização face aos objetivos, resultados e impactos visados, para a coerência e a 

qualidade do projeto. 
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2. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO – ALVO 

 

O foco principal do presente projeto incide sobre as comunidades ciganas. Heterogéneas 

e singulares, são comunidades com uma cultura fortemente enraizada, com costumes, 

tradições e pensamentos próprios. A diversidade intercultural, impossível de desligar 

neste âmbito de atuação, incita a uma aceitação e tolerância, o respeito e a valorização 

dos diferentes costumes e culturas que constituem, no todo, a sociedade. 

O diagnóstico local das necessidades realizado para o presente projeto implicou um 

levantamento de dados e de informações junto das comunidades ciganas para 

caracterizar as comunidades existentes no concelho de Águeda, em particular, nas 

localidades de Vale Domingos, Gravanço e Recardães (Fujacos), tendo em conta a sua 

realidade sociodemográfica e outros pontos relevantes para a elaboração deste projeto. 
 

 Vale Domingos 

A comunidade conta com 69 pessoas, num total de 17 agregados familiares. É a 

comunidade mais antiga de Águeda. Nesta comunidade existem 4 adultos inseridos no 

mercado de trabalho. Existem, nesta comunidade, 17 crianças e 12 delas estão 

sinalizadas com Necessidades Educativas Especiais. 

 

Agregados Masculino Feminino Total 

Número de Agregados familiares   17 

Total de elementos Agregados 37 32 69 

Adultos 19 18 37 

Jovens (entre 7 e 18 anos) 10 7 17 

Crianças com <6 ano 8 7 15 

Agregados beneficiários de RSI   17 

Tabela 1- Caracterização geral dos agregados familiares da comunidade cigana de Vale Domingos 

 

Gráfico 1 – Caracterização da população da comunidade cigana de Vale Domingos por idades 

 Gravanço 

A comunidade conta com 36 pessoas, num total de 10 agregados familiares. 
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Os adultos têm baixa escolaridade, sendo que o 1º ciclo é o nível de escolaridade mais 

completo no geral dos jovens e adultos. Nesta comunidade não existem adultos inseridos 

no mercado de trabalho. 

Agregados Masculino Feminino Total 

Número de Agregados familiares   10 

Total de elementos Agregados 20 16 36 

 Adultos 8 9 17 

Jovens (entre 7 e 18 anos) 5 5 10 

Crianças com <6 ano 6 1 7 

Agregados beneficiários de RSI   10 

Tabela 2 - Caracterização geral dos agregados familiares da comunidade cigana do Gravanço 

 
Gráfico 2 – Caracterização da população da comunidade cigana de Gravanço por idades 

 

 Recardães - Fujacos 

A comunidade conta com 67 pessoas, num total de 17 agregados familiares. 

Existem, nesta comunidade, 12 crianças com Necessidades Educativas Especiais. 

Existem 11 adultos analfabetos, realçando a baixa escolaridade dos elementos da 

comunidade. 

Agregados Masculino Feminino Total 

Número de Agregados familiares   17 

Total de elementos Agregados 30 37 67 

Adultos 15 21 36 

Jovens (entre 7 e 18 anos) 8 12 20 

Crianças com <6 ano 7 4 11 

Agregados beneficiários de RSI   17 

Tabela 3 - Caracterização geral dos agregados familiares da comunidade cigana do Recardães - Fujacos 

 

Gráfico 3 – Caracterização da população da comunidade cigana de Fujacos por idades 
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Conclusões 

Como se pode verificar, estas comunidades tem uma elevada percentagem, cerca de 

50%, de crianças e jovens em idade escolar. A maioria dos adultos apresentam um baixo 

nível de escolaridade e a grande maioria vive exclusivamente dos abonos de família e do 

RSI. Muito dependentes de apoios sociais, as comunidades ciganas sentem a exclusão 

social e a discriminação ao assumir níveis de vida baixos, com poucos recursos e com 

pouca capacidade de subsistência, assumindo cenários de pobreza. 

Os níveis de escolarização destas comunidades ciganas são baixos. Por fim, ao analisar os 

níveis de ensino dos membros do agregado familiar por escalões etários, é possível 

assumir que há uma clara relação entre o aumento da idade e a diminuição da frequência 

escolar. Entre os 10 e os 14 anos verifica-se uma presença assertiva nos 1º e 2º ciclos, 

sendo que o 3º ciclo e secundário é frequentado pelos jovens com idades compreendidas 

entre os 15 e os 19 anos. Acima dos 50 anos, a concentração de elementos que não sabe 

ler nem escrever é superior, ultrapassando os 50% em todos os escalões acima deste. O 

insucesso escolar é premente, sobretudo para o sexo feminino por questões culturais 

ligadas à família, e tem na sua base questões de retenção, de abandono, de desinteresse 

do jovem e da família, da desvalorização da escola e do ensino enquanto elemento de 

desenvolvimento pessoal e social. 

Foi possível verificar que estas famílias se encontram em situação vulnerável com 

carência de cuidados de higiene pessoal e doméstica. Verifica-se como problemas de 

maior destaque a higiene insuficiente, a falta de comportamentos de procura de saúde e 

a alimentação inadequada.  
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3. APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BAPTISTA DE ÁGUEDA SHALOM 

 

 A Associação Baptista de Águeda Shalom – ABAShalom (  https://www.abashalom.pt/, 

https://www.facebook.com/abashalom.agueda/) entidade responsável pela 

coordenação e implementação do projeto, é uma instituição de carácter solidário daí ser 

denominada de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Esta IPSS de cariz 

social, abriu portas em novembro de 2006. Atualmente está a funcionar com uma única 

resposta social, a de Creche, com acordo com o Instituto de Segurança Social para 58 

utentes. Porém, o edifício tem lotação para 60 crianças, sendo que possui as 60 crianças 

a frequentar, estando duas delas em situação extra-acordo. Muitas destas crianças são 

oriundas de famílias com dificuldades económicas, nomeadamente das comunidades 

ciganas das localidades circundantes. Não tendo possibilidades de se deslocarem por seus 

próprios meios à instituição, necessitam do transporte da instituição para as levar e trazer 

a casa. A frota da ABAShalom recolhe crianças de diversos locais de Águeda como por 

exemplo: Vale Domingos, Gravanço, Assequins, Recardães, Trofa, centro da cidade de 

Águeda, Mourisca do Vouga, Carvalhosa – Valongo do Vouga, etc. Para a ABAShalom, é 

fulcral satisfazer as necessidades locais, estando mais junto possível da comunidade. 

Nesse âmbito, apoia cerca de 47 famílias em conjunto com o Banco Alimentar Contra a 

Fome de Aveiro, na sua maioria das comunidades ciganas. 

Assim sendo, desde á muito que a ABAShalom tem uma forte ligação com as várias 

comunidades ciganas do concelho de Águeda, nomeadamente as que se localizam nos 

lugares de Vale Domingos, Gravanço e Fujagos, uma vez que as crianças mais pequenas 

destas comunidades frequentam ou frequentaram a nossa creche. As carrinhas da nossa 

Instituição passam diariamente por esta comunidades pois, por serem famílias com 

muitas dificuldades económicas carecem do transporte disponibilizado pela nossa 

instituição para que as suas crianças possam frequentar a creche.  E a maioria das famílias 

que vivem nestas comunidades, devido às dificuldades económicas, são apoiadas pela 

nossa Instituição com bens alimentares recebidos do Banco Alimentar Contra a Fome.  

Tudo isto permite-nos ter uma grande proximidade e interligação com estas 

comunidades e ter conhecimento muito profundo das reais dificuldades que enfrentam 

e das condições das habitações em que estas famílias habitam.  

https://www.abashalom.pt/
https://www.facebook.com/abashalom.agueda/
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4. DIAGNÓSTICO DAS NECESSIDADES DETETADAS  

 

4.1. NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO 

As habitações destas comunidades são abarracadas de tijolo, chapas de zinco e madeira. 

Os telhados das casas são, na sua maioria, de fibrocimento, chapa zincada que contém 

amianto. No inverno as falhas nos telhados são cobertos com plásticos para prevenir a 

entrada de água para o interior das habitações. Os agregados vivem em habitações com 

água e luz, mas com poucas condições em termos de isolamento térmico. As habitações 

destas comunidades, na  maioria, possuem número elevado de moradores por habitação. 

Um único espaço é usado para a realização de várias atividades, há falta de aeração e 

iluminação, as instalações elétricas e sanitárias são precárias.  

 

 
Fotografia 1 – Exterior de casas  

 

         
Fotografia 2 – Telhados em placas de zinco 
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Fotografia 3 – Casas auto-construídas da comunidade  

 

 
Fotografia 4 –Telhado em zinco com amianto 

 

 

 
Fotografia 5 – Reparações de falhas no telhado em fibrocimento com amianto  
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Fotografia 6 –Telhado de fibrocimento em deterioração  

 

 
Fotografia 7 –Telhado em zinco  

 

 
Fotografia 8 – Goteira no telhado em zinco  
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Como é visível nas fotografias anteriores as condições de habitação destas comunidades 

são muito precárias. Os telhados das casas são, na sua maioria, de chapa zincada e de 

fibrocimento que contém amianto, em muito mau estado de conservação devido ao 

desgaste normal, mas também resultado, em grande parte, de condições meteorológicas 

adversas, nomeadamente, o furacão “Lesley”. As falhas nos telhados provoca que, em 

dias de chuva, as paredes das habitações já tão deterioradas fiquem encharcadas. Essa 

humidade acaba por favorecer a proliferação de fungos e a atrair animais peçonhentos, 

que são transmissores de muitas doenças. Nos dias de chuva intensa as goteiras que se 

formam ou o medo do teto desabar não deixam as pessoas dormir e descansar com as 

mínimas condições. Nos dias de muito calor, a temperatura no interior das habitações é 

mais alta que no exterior. Assim sendo, verifica-se uma grande falta das mínimas 

condições nas habitações destas comunidades, o que origina problemas graves de saúde, 

deterioração urbana e ambiental e constituição de zonas destruídas com consequências 

ao nível das várias problemáticas sociais do concelho. Estas são situações comuns nas 

moradias autoconstruídas nas comunidades ciganas destas localidades. A solução de 

quem não teve outra opção. O interior destas habitações é caracterizado por poucas 

divisões e com pouco mobiliário. A nível do mobiliário as habitações tem apenas o que é 

considerado indispensável, como mesa, cadeiras e cama com colchão mas tudo com 

sinais visíveis de desgaste e algum em mau estado de conservação e verifica-se, 

sobretudo, falta de mobiliário de arrumação (armários, guarda-fatos, estantes). 

4.2. NO ÂMBITO SOCIAL 

O problema social mais evidente é a exclusão e a discriminação social das comunidades 

ciganas consequência da quebra de pontes relacionais, sociais e educativas com 

instituições e grupos sociais.A exclusão e a discriminação das comunidades ciganas são 

sentidas pelos mesmos através de distintas formas, entre as quais: 

 

1. Social 

No âmbito social, a exclusão social e a discriminação são sentidas pelas comunidades a 

vários prismas. Primeiro, a exclusão do meio social e dos grupos sociais. Desligados da 

comunidade civil e com fortes dificuldades de comunicação, de interação e de 

socialização, as comunidades tendem a isolar-se nas suas próprias comunidades, 
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cortando os laços sociais e relacionais com os restantes cidadãos. Segundo, a exclusão 

sentida em meio escolar e laboral. As comunidades ciganas apresentam baixos níveis de 

escolarização, o que dificulta o acesso às oportunidades e a integração no mercado de 

trabalho. As comunidades têm, devido ao enraizamento cultural, um pensamento de 

desvalorização da escola, considerando como mais prioritário a gestão familiar e o 

trabalho do que o ensino e a conclusão dos ciclos de estudos.  

 

2. Cultural 

A nível cultural, reforça-se a exclusão social e a discriminação devido às diferenças 

culturais. As comunidades ciganas, ainda que com esforços e com casos de abertura 

exterior, assumem aspetos e tradições culturais extremamente vinculados que 

impossibilitam a fusão com a cultura das sociedades em que estão inseridos. A tolerância 

e a aceitação são valores europeus bastante difundidos, mas que nem sempre são 

apropriados por todos. O choque cultural, a diferença do que nos é comum e a não 

habituação à diferença tornam difícil a diversidade intercultural e a interação cultural 

saudável e plausível entre comunidades. 

 

3. Económica 

Muito dependentes de apoios sociais, as comunidades ciganas sentem a exclusão social 

e a discriminação ao assumir níveis de vida baixos, com poucos recursos e com pouca 

capacidade de subsistência, assumindo cenários de pobreza. 

No processo de recolha de dados e de informações junto das comunidades ciganas para 

consolidação do diagnóstico de necessidades foi possível verificar a dependência elevada 

dos apoios sociais como o RSI e o abono de família. No seio dos diversos agregados 

familiares, apurou-se que quase a totalidade dos mesmos auferiam de apoios sociais. 

A pobreza atual difere da pobreza do século XIX. Atualmente, a pobreza é um contraste 

ao bem-estar que a sociedade ocidental está habituada. O receio da pobreza nas 

sociedades contemporâneas relaciona-se com o facto de esta ser contraditória ao 

cenário desenhado pelas sociedades. Mais do que a desequilíbrios económicos e laborais, 

as formas de pobreza atuais são fortemente associadas à desintegração social e à 

associação. Nas comunidades ciganas a mobilidade social é relevante pelo seu sentido 

descendente de reprodução e produção da situação de pobreza. Ainda que a mobilidade 
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social possa ser utilizada para sair das situações de pobreza, caso este avanço não se 

verifique, a pobreza do grupo social é reproduzida. Geracionalmente, a pobreza pode ser 

herdada. 

Estes cenários de exclusão social e de discriminação tornam-se socialmente visíveis e 

despoletam um sentimento de não pertença, de inutilidade e de desintegração face aos 

restantes pares. A quebra com algumas dimensões consideradas como prioritárias nas 

sociedades contemporâneas, como o trabalho e o emprego, é penalizadora para o 

indivíduo. Além do estigma potenciado pelos outros, o indivíduo lida ainda com o 

sentimento de autoexclusão. Marcado pelo fatalismo, pela injustiça social e pelo 

sentimento de indiferença e de desprezo, os indivíduos na situação de exclusão social 

assumem a luta contra o individualismo. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Este projeto foi delineado após realização do diagnóstico de necessidades e suas 

potencialidades e dividido em duas vertentes distintas: uma a nível do melhoramento das 

condições das habitações e outra a nível da formação e capacitação de competências 

para a vida quotidiana e em família.  Conscientes que as condições de habitação destas 

comunidades não garantem o conforto e a segurança necessários à vida com dignidade. 

O projeto denominado “ACONCHEGAR” pretende, conforme o nome indica, dar-lhes um 

alojamento com um pouco mais de aconchego e condições mínimas para permitir que os 

agregados familiares vivam com mais segurança e dignidade. A nível social pretende que 

adquiram competências pessoais, sociais e profissionais, de forma a garantirem  

melhores condições para a vivência familiar e assim facilitar o processo de integração 

social. 

 

5.1.  DESCRIÇÃO DO PROBLEMA  

5.1.1. Justificação da intervenção no âmbito da habitação 

Com base no levantamento e diagnóstico realizado e exposto anteriormente, salientamos 

que estas habitações não estão licenciadas e não são licenciáveis. No entanto,realçamos 

que a deterioração das habitações e, nomeadamente, nos telhados provocam graves pro-

blemas a nível de saúde e segurança. Alguns dos telhados contém amianto que é um 

material de construção, cuja utilização está proibida em território nacional desde 2005.A 

exposição ao amianto está relacionada à ocorrência de diversas doenças. Ele é classifi-

cado como reconhecidamente cancerígeno para os seres humanos. O amianto pode cau-

sar, além abestose (doença é causada pela deposição de fibras de asbesto nos alvéolos 

pulmonares, o que reduz a capacidade de realizar trocas gasosas, além de promover a 

perda da elasticidade pulmonar e da capacidade respiratória), cancro do pulmão, cancro 

de laringe, do trato digestivo e de ovário; mesotelioma ( é uma forma rara de tumor ma-

ligno, podendo produzir metástases por via linfática em aproximadamente 25% dos ca-

sos); espessamento na pleura e diafragma, derrames pleurais, placas pleurais e severos 

distúrbios respiratórios. 
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A falta de isolamento térmico das habitações torna-se mais grave no inverno, em que em 

dias de temperaturas baixas e com chuva, apesar dos plásticos colocados nos telhados e 

garrafões a controlar as goteiras estas famílias, adultos e crianças ficam expostos a 

humidade e frio o que provoca problemas de saúde regulares.  Claramente estas famílias 

estão a viver em condições que colocam a sua saúde e a sua segurança em risco. 

 Tendo em conta que a maioria destas famílias são constituídas por um número muito 

relevante de crianças e de jovens, em idade escolar, é fulcral assegurar que estes tenham 

acesso a uma habitação com as mínimas condições para possibilitar o acesso às 

oportunidades a nível futuro, nomeadamente a nível do seu desempenho escolar. 

Convém realçar que a precariedade das moradias destes alunos não favorecem o 

descanso necessário para que consigam ter sucesso no seu percurso escolar.  

Se não for realizada uma intervenção urgente nas condições das habitações destas 

comunidades as consequências serão irreversíveis e insuportáveis 

Consequentemente, a negligência do problema habitacional vai aumentar a reprodução 

dos efeitos negativos que este despoleta. Uma vez que não existem soluções eficazes e 

eficientes na erradicação do problema de habitação, os efeitos negativos serão sentidos 

pelos grupos alvo na sua totalidade e vão potenciar a perpetuação de cenários de 

desintegração, de exclusão, de discriminação social e de pobreza. 

Assim, sem solução viável, as consequências serão insuportáveis e irreversíveis para a 

sociedade geral na medida em que, quer para as comunidades ciganas como para a 

sociedade geral, os efeitos serão limitadores no desenvolvimento social, cultural, 

estrutural, económico do território; na coesão territorial e social; na tolerância e na 

capacidade de inclusão e na melhoria da vida de todos os cidadãos. 
 

5.1.2. Justificação da intervenção no âmbito social 

Com base nos dados recolhidos, torna-se uma necessidade essencial agir e proporcionar 

formação nas áreas: sociais, culturais e educativas com todos os indivíduos destas 

comunidades: o jovem, os pais, os pares e a sociedade. 
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Nas comunidades ciganas com problemas afetos de exclusão social e de discriminação, 

torna-se ainda mais premente a intervenção na promoção da melhoria da qualidade de 

vida, na valorização da educação e na quebra de preconceitos e de estereótipos, quer na 

sociedade geral como na própria comunidade cigana. 

Devido aos efeitos múltiplos que o problema social gera, quer nos grupos alvo como na 

sociedade geral, a curto, médio e longo prazo, este problema é grave. 

Com efeitos severos a nível social, estrutural, económico e cultural, o problema social é 

gerador de situações de desintegração e de exclusão social profundas que, sem 

intervenção, geram consequências irreversíveis naqueles que se encontram nessas 

situações. Além disso, é um problema que se torna incapacitante e nada passível a 

mudanças sociais positivas caso os efeitos se continuem a prolongar. 

A gravidade do problema prende-se com o cenário de desvio social, com percursos 

limitativos e sem saídas pessoais, sociais e profissionais assertivas que, sem soluções 

ajustadas, contribuirão para a enfatização da imagem negativa associada às comunidades 

ciganas. 

Tendo em conta que é na habitação que o ser humano passa a maior parte de sua vida, 

especialmente nas suas fases mais vulneráveis, que são a infância e a velhice e que os 

cuidados com a higiene dentro e fora da casa previnem muitas doenças, realçamos que 

a limpeza da habitação em todas as suas vertentes é importante para toda a família. 

É de realçar que a boa saúde é uma pré-condição para o desenvolvimento sustentado, 

social e económico. Sabe-se que o facto das pessoas não irem ao encontro das suas 

necessidades básicas, as torna suscetíveis a doenças com elevada letalidade. A saúde 

afeta, em todas as vertentes, o comportamento da pessoa. A condição da pessoa, esteja 

ela ativa ou fraca, cansada ou com dores, determina se pode contribuir para a família e 

comunidade. Uma saúde precária numa percentagem significativa da população é um 

obstáculo ao desenvolvimento social e económico. As intervenções para promover a 

saúde, prevenir doenças, aliviar o sofrimento e ajudar na cura e reabilitação podem 

contribuir para que as pessoas tenham uma vida saudável e produtiva. 
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5.2. OBJETIVOS DO PROJETO  

5.2.1 Solução proposta no âmbito da habitação 

Não sendo possível, no momento, o realojamento destas famílias em habitações sociais 

o objetivo deste projeto, prende-se em fornecer o mínimo de condições habitacionais 

para 21 agregados familiares das comunidades ciganas das localidades referidas.   Pre-

tende-se substituir os telhados de zinco e fibrocimento por painel sandwich de 5 ondas. 

Estas peças, chamadas SIPs (Structural Insulated Panels) ou painéis sandwich, são nor-

malmente constituídas por uma placa central de poliestireno extrudido ou de poliesti-

reno expandido (esferovite), ou de poliuretano, ou de lã de vidro ou outro material iso-

lante, ensanduichada entre duas placas de derivados de madeira ou outro material pro-

tetor. Podem por isso ser uma tecnologia de construção barata, capaz de proporcionar 

altos níveis de conforto: o facto de os painéis terem um núcleo de material isolante, con-

fere-lhes alto valor térmico, embora isso dependa da espessura desse núcleo e dos ma-

teriais utilizados. E ainda ao ser um produto pré-fabricado e ao dispensar todos os pro-

cedimentos e componentes das paredes ou dos tetos tradicionais, eles são de fácil apli-

cação e permitem encurtar drasticamente os prazos de colocação. Para além das vanta-

gens do ponto de vista construtivo (facilidade de montagem comparativamente com as 

soluções tradicionais de coberturas em telha, por exemplo), trata-se de uma solução mais 

leve associada a uma manutenção mais simples. A redução da sobrecarga permanente 

apresenta-se como uma vantagem evidente. Por outro lado, a existência de perfis de aca-

bamento e remate minimiza a probabilidade de erros de execução e melhora a qualidade 

de acabamento quando comparativamente a coberturas em telha, mantendo o aspeto e 

geometria de telha lusa. 

5.2.2 Solução proposta no âmbito social 

As soluções existentes não potenciam positivamente a integração e a inclusão social das 

comunidades ciganas. Além do trabalho direto com as mesmas, muito com o apoio das 

escolas e no âmbito da melhoria educativa, é necessária a intervenção com a participação 

e com o envolvimento direto das comunidades no derrubar de estigmas e de 

preconceitos a estas associados. 
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Redutoras da transformação social, as soluções não conseguem traduzir a realidade e a 

cultura das comunidades ciganas. Importa assumir os próprios ciganos como elementos 

de promoção da sua cultura e do seu papel na sociedade, assim como demonstrar que as 

disparidades são cada vez menores entre as comunidades ciganas e a sociedade. 

Deste modo, é essencial dar resposta às necessidades destas comunidades ciganas do 

concelho de Águeda e potenciar novas formas de aproximação e de diversidade 

intercultural entre a sociedade e as comunidades ciganas. 

Não obstante os desafios, é importante encarar estes elementos como cidadãos e 

potenciar a sua integração e o acesso aos direitos e aos deveres do Estado Português e 

da União Europeia.  

Após todo o diagnóstico é fulcral assumir uma postura crítica, interventiva e definir a 

solução mais eficaz e mais eficiente para a resolução do problema social. 

A solução proposta pretende dar resposta ao problema social e às necessidades 

identificadas, contribuindo para a resolução dos mesmos e para a transformação da 

realidade social das comunidades ciganas e não ciganas.  

O Projeto “Aconchegar” pretende propor atividades diversificadas e diferenciadas de 

forma a colmatar as necessidades apresentadas e que se refletem na vivencia diária 

destas famílias. Neste projeto a intervenção será direcionada para a capacitação de boas 

Práticas de Higiene Pessoal e Doméstica, formação parental e também na área de gestão 

de orçamento familiar e alimentação saudável.  

 

5.3. ATIVIDADES/AÇÕES A DESENVOLVER 

Neste ponto, pretende-se fazer a descrição das atividades/ações de intervenção a 

desenvolver ao longo do projeto. Cada atividade/ação será exposto a explicitação clara 

de: identificação da atividade, descrição da atividade, classificação da atividade, data de 

início e de fim, custo estimado, contribuição de cada entidade parceira para a atividade 

e fundamentação da atividade. 
 

5.3.1 Atividades no âmbito da habitação 

A intervenção nos telhados nas habitações destas comunidades será realizada em duas 

fases: 
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1ºfase: Remoção das placas zinco e de fibrocimento que se encontram degradadas e 

deterioradas. Com especial atenção para a remoção das placas que contém amianto. 

Estas serão removidas por técnicos especializados conforme a legislação para o efeito. 

A remoção de amianto faz parte de um processo que deve respeitar as mais exigentes 

normas de segurança e higiene laboral e obriga à utilização de medidas técnicas 

preventivas destinadas a limitar as poeiras de amianto. Tendo em consideração o 

Decreto-lei 266/2007 de 24 de Julho, que veio regulamentar as empresas com 

capacidade de execução destes trabalhos, uma vez que implicam a manipulação de 

resíduos com uma concentração de substâncias tóxicas (amianto), passíveis de ser 

inaladas e com grave prejuízo para a saúde 

2ºfase: Colocação dos painéis sandwich de 5 ondas por profissionais credenciados para o 

efeito. 

Número da atividade: 1 

Identificação da atividade: Banco de bens doados 

Descrição da atividade: Esta atividade será continua durante todo o projeto e pretende 

fazer chegar às mãos de quem mais precisa aqueles bens que outros já não precisam 

tendo como objetivo fazer chegar móveis e outros objetos de utilização doméstica, em 

boas condições, a quem deles mais necessita.  Os móveis e objetos doados ficarão em 

poder da ABAShalom e após identificação, de famílias com carência de bens, tenta-se 

com o que existe em armazém ajudar a colmatar essas falhas. A ABAShalom irá ficar 

responsável por fazer a mediação e o transporte dos bens doados entre doadores e as 

famílias mais carenciadas das comunidades ciganas.  

Classificação: Atividades de apoio à Inclusão Social 

Data de início: 01/02/2020 

Data de fim: 31/12/2021 

Custo estimado: 8. 800€ 

Contribuição da ABASHALOM para a atividade: Identificação, junto da comunidade, de 

casos a apresentar; acompanhamento e apoio à realização da atividade; promoção e 

divulgação. 
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Fundamentação da atividade: O objetivo desta atividade é dar os bens que uns já não 

querem, a outros que deles precisam e não os podem comprar, de forma completamente 

gratuita e assim  tornar pessoas mais felizes, com o que para outros sobra, ou seja, 

reutilizar os bens que, de outro modo, se iriam perder. Ao dar uma nova utilidade a estes 

bens, esta atividade está a contribuir para a melhoria de vida de populações mais 

desfavorecidas e, também, contribuir para a reutilização de recursos atendendo aos 

inerentes benefícios ambientais. 

 

5.3.2 Atividades no âmbito social 

Número da atividade: 2 

Identificação da atividade: Comer com Saber 

Descrição da atividade: O encontro pretende proporcionar às famílias ciganas formação 

na área da alimentação saudável e sustentável.  

Classificação: Encontros, seminários, workshops, ações de divulgação 

Data de início: 01/03/2020 

Data de fim: 31/07/2021 

Custo estimado: 3.000,00€ 

Contribuição da ABASHALOM para a atividade: Identificação de casos a apresentar; 

acompanhamento e apoio à realização da atividade; promoção e divulgação. 

Fundamentação da atividade: Tendo consciência que a população alvo são famílias com 

baixa instrução sentimos que é necessária formação para uma melhor gestão dos 

recursos que lhes são entregues. A atividade “Comer com Saber” pretende  formar estes 

cidadãos, na área da alimentação saudável e económica, rentabilizando assim a ajuda de 

que beneficiam. O objetivo é dar formação prática, a cada família, de como gerir o 

orçamento familiar de forma eficaz, saber cozinhar refeições saudáveis e ao mesmo 

tempo económicas. Tendo em atenção também a rentabilização dos desperdícios, dando 

sugestões práticas para utilizar as sobras alimentares. Pretende-se abordar temas como: 

• Quais os alimentos mais saudáveis e de baixo custo;  

• Quais os alimentos a evitar para ter uma alimentação saudável; 
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• Apresentar sugestões de refeições saudáveis e económicas;   

• Apresentar sugestões para o reaproveitamento de sobras; 

• Como gerir o orçamento familiar; 

• Como fazer compras de forma mais eficaz. 

Estes temas serão abordados em três formações por ano. 

 

Número da atividade: 3 

Identificação da atividade: Formação parental 

Descrição da atividade: Em trabalho continuado, a atividade pretende articular com o 

trabalho que já está a ser feito na comunidade através da Creche Shalom. A atividade de 

formação parental assume as necessidades de capacitar os pais das comunidades ciganas 

em temas como rotinas, regras, alimentação, sono. Algumas destas ações podem ser em 

articulação com Centro de Saúde. Esta atividade visa dois momentos de 

desenvolvimento: por um lado, é uma atividade de caráter continuo com os pais das 

comunidades ciganas e, por outro lado, é uma atividade com dois encontros anuais de 

capacitação dos pais das comunidades ciganas com a presença externa de um facilitador. 

Classificação: Atividades de apoio à Inclusão Social 

Data de início: 01/02/2020 

Data de fim: 31/12/2021 

Custo estimado: 1 500€ 

Contribuição da ABASHALOM para a atividade: Acompanhamento e capacitação dos pais 

das comunidades ciganas; partilha de experiências e de ideias entre intervenientes; 

promoção da atividade. 

Fundamentação da atividade: No panorama da melhoria da qualidade de vida das 

comunidades ciganas, o objetivo da atividade é capacitar os pais para garantia de 

interação e de socialização, que cruzam diversas áreas. Neste sentido, a atividade é 

essencial para o projeto porque vai sensibilizar e alertar as próprias comunidades para as 

suas necessidades e para os seus problemas, fazendo com a mudança ocorra, sobretudo, 

de dentro para fora. É fulcral garantir o envolvimento e a participação das comunidades 

nas atividades que visam a sua capacitação com benefícios e impactos diretos no futuro. 
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Número da atividade: 3 

Identificação da atividade: Higiene começa em casa 

Descrição da atividade: Esta atividade pretende formar os cidadãos destas comunidades 

em higiene nas suas vertentes: pessoal e doméstica. Para a higiene doméstica, pretende-

se levar a cabo formação sobre cuidados essenciais para se manter a higiene tanto dentro 

como fora de casa. As atividades de formação pretendem capacitar os elementos das 

comunidades para os cuidados essenciais a ter com a higiene da casa, tais como: limpeza 

de pavimentos e revestimentos; desinfeção e limpeza da casa de banho; cuidados de 

higienização dos têxteis; arejamento da habitação e cuidados de higiene com os animais 

domésticos; e cuidados a ter com higiene fora de casa, tais como: tratamento do lixo 

doméstico; limpeza e manutenção das áreas exteriores. Realização de sessões de 

formação e sensibilização dos agregados familiares para uma correta utilização e 

manutenção dos espaços comuns. Esta atividade pretende ainda promover ações de 

higiene pessoal, nomeadamente de higiene oral. Algumas destas ações podem ser em 

articulação com Centro de Saúde de Águeda. 

Classificação: Encontros, seminários, workshops, ações de divulgação 

Data de início: 01/03/2020 

Data de fim: 31/08/2021 

Custo estimado: 3.500,00€ 

Contribuição da ABASHALOM para a atividade: Identificação, junto da comunidade cigana 

da região de Águeda, de casos a apresentar; acompanhamento e apoio à realização da 

atividade; promoção e divulgação. 

Fundamentação da atividade: Higiene é um conjunto de conhecimentos e técnicas que 

tem como objetivo preservar a saúde e prevenir doenças através de práticas de limpeza 

ou higienização. A higiene é a melhor arma para a manutenção da nossa saúde. Tendo 

em conta que as ações do dia-a-dia relacionadas com a higiene são importantes para se 

manter a saúde de toda a família. Estas atividades terão como objetivo melhorar 

conhecimentos e promover mudança de comportamentos sobre boas práticas de higiene 

pessoal e doméstica e irão prevenir possíveis situações de risco em relação ao individuo 



 

Página | 24  
 

e à família e situações de conflito entre o individuo e a comunidade (vizinhança), 

refletindo-se na melhoria da qualidade de vida dos moradores. 

 

Para possibilitar uma visão rápida e clara das atividades e do desenvolvimento temporal 

das mesmas, apresenta-se o seguinte plano de atividades: 

 

  2020 2021 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         

2                                                 

3                                                

4                                                 

 

 

5.4. ORÇAMENTO 

 
 

ATIVIDADES 
2020 2021 TOTAL 

N.º Descrição 

1 Ação no âmbito da habitação        

 Banco de bens doados    

 Renda de armazém       3 600,00 €         3 600,00 €      7 200,00 €  

 Produção de material informativo         100,00 €          100,00 €          200,00 €  

 Transporte de bens doados         700,00 €          700,00 €       1 400,00 €  

  1ºFase - Remoção dos telhados       

  Trabalho técnico de remoção dos telhados      4 250,00 € 4 250,00 €       8 500,00 € 

  Transporte e tratamento das placas com amianto     24 650,00 € 24 650,00 €     49 300,00 € 

  Logística e acompanhamento     500,00 € 500,00 €       1 000,00 €  

  2ºFase – Colocação do novo telhado       

  Aquisição de 1700m2 de painéis 30mm 5 ondas     10 000,00 €        17 060,00 €       27 060,00 € 

  Aquisição de materiais para a estrutura dos telhados           100,00 €           100,00 €           200,00 € 

  Mão de obra para colocação dos painéis       1 700,00 €       1 700,00 €        3 400,00 € 

  Logística e acompanhamento          500,00 €      1000,00 €       1 500,00 €  

2  Ação no âmbito social       

 Comer com Saber    

 Facilitação (3 sessões/ano)         450,00 €          450,00 €          900,00 €  

 Produção de material informativo         150,00 €          150,00 €          300,00 €  

 Coffee-Break         300,00 €          300,00 €          600,00 €  

 
Elaboração e reprodução de recursos didáticos (livro de 

conclusões)         500,00 €         500,00 €        1 000,00 €  

 Certificados         100,00 €          100,00 €          200,00 €  
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 Formação parental    

 Facilitação (2 sessões/ano)         300,00 €          300,00 €          600,00 €  

 Produção de material informativo         150,00 €          150,00 €          300,00 €  

 Coffee-Break         200,00 €          200,00 €          400,00 €  

 Despesas com materiais pedagógicos (material de desgaste)         100,00 €          100,00 €          200,00 € 

 Higiene começa em casa    

 Facilitação (3 sessões/ano)         800,00 €          800,00 €         1 600,00 €  

 Produção de material informativo         300,00 €          300,00 €          600,00 €  

 Coffee-Break         300,00 €          300,00 €          600,00 €  

 Produção de material informativo         150,00 €          150,00 €          300,00 €  

         Despesas com materiais pedagógicos (material de desgaste)         100,00 €          100,00 €          200,00 € 

         Certificados         100,00 €          100,00 €          200,00 €  

3 Trabalho de competências pessoais e sociais       

  Despesas com materiais pedagógicos (material de desgaste)         300,00 €          400,00 €          700,00 €  

  Despesas com materiais pedagógicos          500,00 €          600,00 €        1 100,00 €  

 TOTAL     50 900,00 €      58 660,00 €  109 560,00 € 

 

 

5.5. PARCEIROS DO PROJETO 

A Câmara Municipal de Águeda é a entidade parceira e sem esta não seria possível a 

implementação do projeto. Contamos também com a colaboração do Centro de Saúde 

de Águeda.    

5.6. ACOMPANHAMENTO  

 

A Associação Baptista de Águeda Shalom fará o acompanhamento durante a realização 

de todos os processos que implicam a concretização das atividades descritas 

anteriormente. Para fazer o acompanhamento da operação estão definidas reuniões 

mediante as necessidades da equipa, das entidades envolvidas e do avanço do próprio 

projeto. 

Com a definição de tarefas, das atividades, das metodologias e métodos de trabalho, será 

possível antecipar soluções para os desafios ou necessidades vigentes no processo. 

Serão, também, contabilizadas as reuniões com os representantes de cada comunidade 

cigana para a troca de impressões, de pontos de situação do trabalho e para a partilha de 

novas visões e opiniões relevantes para as temáticas. 
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5.7. POTENCIALIDADES  

 

O projeto “Aconchegar” é um projeto temporário. Numa primeira fase, pretende-se em 

proporcionar às comunidades em questão, condições minimamente condignas de 

habitação quer a nível de infraestruturas como a nível de interior. Este trabalho deverá 

ser desenvolvido para uma plena integração futura em habitações definitivas e 

autonomização de cada agregado familiar. O potencial de criação de impacto do projeto 

assenta na melhoria significativa das condições de habitação destes agregados familiares 

e no processo que será desencadeado com base na mesma. 

A capacidade de fortalecimento do diálogo intercultural, da criação de pontes relacionais 

e sociais, da comunicação entre partes, a gestão de conflitos e a quebra de barreiras 

estigmatizantes e preconceituosas revelam o potencial do projeto na geração de 

impactos positivos que, direta e indiretamente, vão cruzar caminhos com todos os 

intervenientes do processo. 

Estes impactos fomentarão mudanças socias estruturais, com influência direta na coesão 

social, na integração e inclusão social de grupos sociais vulneráveis e na cooperação 

social, na participação social de todos os cidadãos, na estabilidade social e económica da 

região e no reconhecimento do concelho de Águeda enquanto concelho inclusivo e 

diferenciador. A integração e a inclusão social serão impactos sociais diretos e prementes 

para as comunidades ciganas. 

O envolvimento na sociedade, a participação em iniciativas e em projetos, o 

reconhecimento e aproveitamento de oportunidades, a transformação da imagem social, 

a interação e a socialização com os demais elementos da sociedade geral vão potenciar 

a integração e a inclusão social das comunidades ciganas. 

Para além da valorização das condições habitacionais, estas comunidades vão assumir 

novas imagens pessoais e sociais, reconhecer o seu papel na sociedade na promoção da 

sua cultura, reconhecer novas abordagens socioculturais e desenvolver laços sociais. 

Será, através do processo de desenvolvimento pessoal e social continuado e da 

apreensão de novas competências e aprendizagens que as comunidades ciganas vão, 

também, abrir horizontes e permitir o envolvimento da sociedade na resolução dos seus 

problemas e das suas necessidades. 
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6. NOTAS CONCLUSIVAS 

Sem a intervenção nas condições habitacionais o cenário de agravamento da 

discriminação, de desintegração e exclusão social será enfatizado. Se não existir uma 

mudança social junto das comunidades ciganas, os cortes relacionais com a sociedade 

serão cada vez mais fortes e com consequências severas a médio e a longo prazo. 

Neste sentido, a solução apresentada pretende minimizar os efeitos das condições 

adversas. Deste modo, “Para melhorar as condições de vida das pessoas ciganas seria 

necessário desenvolver um trabalho em rede sistematizado e estruturado com as famílias 

e pessoas ciganas, bem como, uma mais ampla e eficaz divulgação das referências e do 

reportório cultural destas pessoas junto de instituições e da população em geral” (fonte: 

Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas, 2014).  

 

 


