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1. RESUMO

13

O presente estudo, resultado de uma encomenda do Observatório Social da Bela Vista, visa
caracterizar e quantificar as problemáticas sociais existentes e emergentes nos bairros da Bela
Vista. Paralelamente, apresenta-se um conjunto de recomendações, resultantes da análise das
fragilidades e potencialidades existentes no tecido social e institucional dos bairros que
compõem a Bela Vista, tendo em vista a implementação de medidas que contribuam para o
desenvolvimento social da população.
Numa primeira fase, procedeu-se à recolha de informação de cariz quantitativo através de um
inquérito presencial composto de duas componentes: um inquérito de cariz censitário aos
modos de vida da população, dirigido aos agregados que habitam os bairros que compõem a
Bela Vista e tendo abrangido 2664 pessoas; e um inquérito a uma amostra representativa de
jovens residentes nos bairros da Bela Vista, para o qual foram inquiridos 340 jovens com
idades compreendidas entre os 9 e os 18 anos de idade. Esta primeira fase de inquéritos
decorreu entre Novembro e Dezembro de 2006 e foi posteriormente complementada com a
recolha de informação de carácter mais qualitativo, por intermédio de entrevistas realizadas a
representantes de diversas instituições que desenvolvem a sua actividade na Bela Vista.
Sempre que possível fez-se uso do espólio de estudos já efectuados na Bela Vista, de modo a
poder ter uma visão da evolução de alguns fenómenos e características dos bairros da Bela
Vista.
Foi assim possível analisar a realidade dos bairros da Bela Vista, onde sobressai uma
população eminentemente jovem (idade média de 34 anos), com uma grande diversidade
étnica que atesta do riqueza cultural da população residente. O estudo censitário levado a cabo
permitiu quantificar alguns fenómenos sociais, como por exemplo, a determinação de uma taxa
de actividade (54,5%) superior à de Portugal, mas em que mais de ¼ da população se
encontra desempregada. A esta situação não serão alheios os défices de habilitações da
população residente, pese embora as melhorias registadas nas gerações mais novas, com
muitos jovens da Bela Vista a abandonarem a escola precocemente e a entrarem no mercado
de trabalho para empregos caracterizados por relações laborais pouco estáveis. A pobreza é
uma realidade que afecta 53% da população dos bairros da Bela Vista, sendo especialmente
grave a incidência de pobreza entre os agregados com filhos menores, o que leva a que 7 em
cada 10 crianças estejam em risco de pobreza. Apesar disto, a distribuição de riqueza entre a
população da Bela Vista é mais igualitária que em Portugal como se pode concluir das várias
medidas de análise de desigualdade empregues. A análise à informação recolhida possibilitou
também a identificação de realidades e dinâmicas distintas nos diversos bairros que compõem
a Bela Vista.
O inquérito aos jovens permitiu caracterizar e quantificar alguns hábitos e comportamentos
destes, nomeadamente quanto ao reduzido contacto com as drogas, à muito diminuta
incidência de práticas de violência e roubo embora com carácter reincidente, à existência de
uma relação familiar definida pelos próprios como boa, ou ao contacto com o álcool também
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ele de reduzida expressão e confinado aos fins de semana, entre outros comportamentos.
Ficaram patentes as debilidades ao nível do sucesso escolar dos jovens (dos jovens dos 16
aos 18 anos, apenas 21,1% frequentavam o ensino secundário), ou a problemática do
absentismo e das questões de segurança no espaço da escola e do próprio bairro. Para além
desta vertente comportamental, o inquérito à amostra de jovens residentes no Bairro conseguiu
igualmente lançar luz sobre os valores e pensamentos da juventude, mostrando uma
comunidade jovem que tem uma consciência crítica do seu papel na melhoria da imagem do
bairro, com valores cívicos, que se mostra contrária à despenalização das drogas, que tem
uma imagem positiva do papel da polícia no bairro e que é optimista quanto ao seu futuro,
muito embora não tanto em relação ao futuro da Bela Vista. Foi igualmente possível observar
alguns paradoxos interessantes, como a valorização da escola no futuro profissional dos
jovens, que anda a par com o insucesso escolar já referido.
As entrevistas com os representantes das instituições revelaram um conjunto de actores com
uma larga experiência de trabalho e de contacto com os bairros da Bela Vista. A visão
qualitativa destes agentes, alguns deles mesmo moradores na própria Bela Vista, sobretudo os
pertencentes a instituições mais pequenas, permitiu complementar e enquadrar a informação
quantitativa recolhida através dos inquéritos. Destas entrevistas sobressaiu, por um lado, a
existência de vários exemplos de boas práticas de projectos desenhados em função de
algumas das necessidades das populações, e a disponibilidade de uma ampla gama de
actividades, pese embora os constrangimentos financeiros enfrentados; mas, por outro lado,
ficaram também patentes algumas lacunas e fragilidades no que respeita à ausência de
planeamento estratégico e avaliação e a dificuldade de cooperação, ou mesmo de troca de
informação que existe entre as instituições. O presente documento apurou igualmente junto da
população quais as principais necessidades não satisfeitas em termos de serviços e
equipamentos sociais, nomeadamente na área da saúde, bem como vários exemplos de boas
práticas no que se constitui igualmente como um input para o trabalho futuro das instituições.
A Câmara Municipal de Setúbal (CMS), enquanto parceira deste projecto por intermédio do
Observatório Social da Bela Vista, que dinamiza, e do Gabinete que tem instalado na Bela
Vista, constitui-se como um actor e agente de mudança incontornável. Isso mesmo ficou
patente nas expectativas que a população detém quanto ao papel da CMS no futuro dos
bairros da Bela Vista, mas também, nas responsabilidades que lhe são imputadas por algumas
das situações existentes. O papel da CMS é também referido pelas instituições, que lhe
reconhecem um papel de liderança, nomeadamente quanto ao ónus de ser a CMS a contribuir
para uma maior cooperação entre as instituições, mas que têm também uma visão crítica da
actuação da mesma.
Nas conclusões neste projecto procurou-se incorporar não só as observações resultantes dos
inquéritos e entrevistas efectuadas relativamente à realidade social e económica da Bela Vista,
objectivo principal deste estudo, mas também, associar a essas observações a opinião de
alguns elementos do meio académico e da área do desenvolvimento social, que pela sua
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competência técnica e experiência, deram importantíssimos contributos para a discussão de
medidas de desenvolvimento social e para a própria actuação do Observatório Social da Bela
Vista.
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2.1. INTRODUÇÃO
Com o objectivo de estudar e promover o desenvolvimento social nos bairros da Bela Vista, foi
recentemente criado o “Observatório Social da Bela Vista”. Neste organismo participam um
número significativo de instituições com responsabilidades na área social, muitas das quais
sedeadas no bairro, ou com gabinetes/estruturas na área envolvente ao mesmo.
Tendo em consideração de que só com um pleno conhecimento que caracterize a realidade
socio-económica do bairro, as condições de vida das famílias, as aspirações dos jovens, as
oportunidades e necessidades de desenvolvimento social, é possível melhorar a qualidade de
vida dos moradores da “Bela Vista”, entendeu o Observatório Social desenvolver um estudo
sociológico aos moradores intitulado “Modos de Vida da População Residente nos Bairros da
Bela Vista”, do qual se apresenta o relatório preliminar.
Embora nos últimos anos, os bairros da Bela Vista já tenham sido objecto de alguns estudos
sociais, a grande novidade deste trabalho reside na possibilidade de, em parceria e articulação
com as instituições que compõem o Observatório Social e num único momento censitário,
poder caracterizar exaustivamente e sobretudo quantificar as principais problemáticas sociais
existentes e emergentes na Bela Vista.
Em simultâneo será criado um instrumento capaz de avaliar os impactos das medidas e
intervenções implementadas no bairro, com a possibilidade deste poder vir a medir a evolução
dos fenómenos, sob a forma de um observatório plurianual.

2.1.1. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DO ESTUDO
Os objectivos estratégicos deste estudo são:
•

Concepção e implementação de uma bateria de indicadores sociais, operacionalizados

de forma quantitativa, que permita não só caracterizar de forma abrangente toda a
problemática social do bairro da bela vista, como também medir a evolução dos fenómenos sob
a forma de um observatório plurianual;
•

Avaliação do impacto da intervenção das instituições e das IPSS sedeadas no bairro no

desenvolvimento social da população;
•

Elaboração de um documento de recomendações sobre novas políticas sociais de

proximidade (IPSS, CMS, Junta de Freguesia, ISS, Associações) que permita redireccionar as
prioridades de intervenção das diversas instituições e potenciar a implementação de novas
valências no bairro.
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2.1.2. OBJECTIVOS INTERMÉDIOS DO ESTUDO
Os objectivos intermédios deste estudo são:
•

Percepção dos principais constrangimentos e carências dos agregados (materiais e

imateriais) que poderão condicionar o seu desenvolvimento social e inserção profissional;
•

Percepção dos principais constrangimentos e carências observadas na população

jovem (9 aos 18 anos);
•

Identificação de pontos fortes e de oportunidades de aproveitamento das dinâmicas

sociais locais.
2.2. METODOLOGIA
Numa primeira fase, o trabalho assentou essencialmente na análise dados recolhidos sob a
forma de inquérito por entrevista directa ao universo dos agregados dos bairros que compõem
a Bela Vista e a uma amostra representativa da população jovem residente (idades
compreendidas entre os 9 aos 18 anos).
Na segunda fase do estudo procurou-se problematizar esses mesmos dados, correlacionandoos com outras fontes estatísticas, com análise das entrevistas realizadas a um conjunto
significativo de instituições que intervêm no bairro e com entrevistas a peritos.
2.3. PRINCIPAIS DIMENSÕES DE ANÁLISE DO INQUÉRITO AO AGREGADO
As principais dimensões de análise do inquérito aos agregados familiares são:


Composição e caracterização das famílias;



Idade/género/estado civil



Naturalidade/nacionalidade



Habilitações literárias



Fonte de rendimento/condição perante o trabalho



Emprego/desemprego



Formação profissional



Rendimento disponível



Escolaridade



Pobreza/exclusão social

19



Lazer e usos do tempo



Associativismo e práticas de cidadania



Percepção e representações sobre o bairro;



Estado e características da habitação em que vive a família;



A Importância das instituições na vida quotidiana dos moradores;



Hábitos alimentares e composição da alimentação;



Problemas de Saúde: incidência dos fenómenos e acesso à saúde;



Conciliação da vida familiar e actividade profissional;



Políticas sociais de proximidade (necessidades de novas respostas sociais);



Esfera pessoal.

2.4. PRINCIPAIS DIMENSÕES DE ANÁLISE DO INQUÉRITO AOS JOVENS
As principais dimensões de análise do inquérito aos jovens são:


Caracterização do jovem (idade/género);



Percepção e representações sobre o bairro;



A Importância das instituições na vida quotidiana dos jovens;



Lazer e usos do tempo;



Relação com a família;



Escolaridade e relação com a escola;



Sexualidade;



Drogas (incluí tabaco e álcool);



Violência/criminalidade;



Emprego/desemprego/formação profissional;



Percepção sobre a condição socio-económica da família;



Políticas sociais de proximidade (necessidades de novas respostas sociais);



Esfera pessoal e expectativas futuras.
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2.5. O TRABALHO DE CAMPO
O trabalho de campo (a realização dos inquéritos) decorreu conforme o previsto, durante os
meses de Novembro e Dezembro de 2006, tendo as entrevistas (por questionário) sido
operacionalizados por uma equipa de licenciados em Ciências Sociais, a maioria em
Sociologia. À equipa de inquiridores foi ministrada uma acção de formação específica para
cada questionário (agregado/jovem), com especial incidência nos conceitos e problemáticas
em causa.
No respeitante ao inquérito aos agregados, as entrevistas decorreram ou à porta, ou mesmo no
interior das habitações das famílias, a horas diferenciadas (períodos da manhã, tarde e noite),
sendo também utilizados os fins-de-semana e feriados de Novembro e Dezembro.
No que concerne ao inquérito aos jovens, as entrevistas foram realizadas em locais tão
variados como, na habitação do mesmas/os, na escola, na rua, nas associações juvenis
sedeadas no bairro, entre outros locais de permanência dos jovens, desde que estes
mencionassem ser moradores na Bela Vista.
O apoio logístico foi assegurado pelo Gabinete da Câmara Municipal de Setúbal no bairro.
Desde já muito se agradece a excelente colaboração prestada pelas técnicas do gabinete,
factor de importância capital no sucesso da referida operação estatística.
A introdução dos dados na base (depois de devidamente codificados, conferidos e validados
pelo coordenador do trabalho de campo), foi realizada em simultâneo com o processo de
inquirição.
A inquirição decorreu com normalidade e serenidade, não tendo sido registados casos
anómalos.

2.5.1. DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O TRABALHO DE CAMPO
2.5.1.1.

Inquérito ao agregado

No âmbito do inquérito ao agregado, que incidia sobe o universo, assegura-se que foram
visitadas todas as habitações dos 3 bairros da Bela Vista, tendo por vezes os inquiridores,
encetado mais de 5 tentativas para entrevistar a família em causa, em horas e dias diferentes
(incluindo fins-de-semana). Independentemente de todos os esforços realizados pela equipa de
trabalho de campo, em alguns casos não foi possível encontrar a família. São exemplo destas
situações os agregados que:


Trabalham no estrangeiro;
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Trabalham noutro distrito e só raramente vêm à Bela Vista;



Idosos que vivem em lares ou com a família noutra casa fora do bairro;



Têm outra habitação e vivem nesse local.

Importa também salientar os casos das:


Habitações da Câmara Municipal de Setúbal presentemente devolutas;



Fogos cedidos a associações ou outras entidades.

FIGURA 1. QUADRO SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO
Bairro Azul

Bairro Cor-de-rosa

Bairro Amarelo

Nº Agregados inquiridos

100

172

530

Nº Pessoas abrangidas pelo inquérito

386

486

1816

Nº Recusas

19

22

80

Casas livres

15

13

56

Não abriram a porta/ausentes de casa

33

45

134

0

0

37

167

252

837

Instituições
Nº Total de Fogos

FIGURA 2. NÚMERO DE INQUÉRITOS VÁLIDOS
Total
Nº Agregados inquiridos

797

Nº Pessoas abrangidas pelo
inquérito

2664

Em relação às recusas, as principais questões apontadas foram:


“Não está interessado em responder”;



“A casa é própria, não tem nada que responder a inquéritos da Câmara”;



“Não responde a nada da Câmara”;
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“Ninguém faz nada, não quer responder”;



“Situações específicas como de um surdo-mudo e analfabeto”.

2.5.1.2.

Inquérito aos jovens

No caso do inquérito aos jovens e tendo por base a composição das famílias apurada no
âmbito do inquérito ao agregado, definiu-se uma amostra aleatória com 340 casos estatísticos,
estratificada por sexo e grupo etário, para um intervalo de confiança de 95% e uma margem de
erro 2,96%.

FIGURA 3.

NÚMERO DE INQUÉRITOS REALIZADOS POR GRUPOS ETÁRIOS
Total

Grupo 9 aos 12 anos

108

Grupo 13 aos 15 anos

138

Grupo 16 aos 18 anos

94

FIGURA 4. NÚMERO DE INQUÉRITOS REALIZADOS POR GÉNERO
Total
Masculino

175

Feminino

165

Total

340
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3. QUADRO CONCEPTUAL
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3.1. BREVE ENQUADRAMENTO TEÓRICO DE REFERÊNCIA
As breves linhas que contemplam este capítulo não têm a pretensão de se constituírem numa
recensão teórica exaustiva, ou mesmo muito elaborada do ponto de vista académico, sobre as
novas teorias “sociológicas”, se lhe quisermos assim chamar, do desenvolvimento local, que
incluem o planeamento estratégico e a estratégia de actores como pedras basilares.
Apenas se pretendeu, através da explicitação do confronto entre o paradigma do Planeamento
Tradicional versus Planeamento Estratégico, desvendar um pouco as “linhas mestras” deste
último, com intuito de poder conferir um breve enquadramento teórico às nossas propostas de
intervenção local, que serão explicitadas de forma pragmática no derradeiro capítulo deste
relatório.
Dado a expectável amplitude do tipo de destinatários que possam ter contacto com este
trabalho, os autores procuraram, tanto quanto possível, utilizar uma linguagem acessível,
apenas contemplada por uma ou outra citação académica.
Em termos cronológicos, e segundo Maria João Freitas1, a questão da habitação enquanto
objecto sociológico tem vindo a acompanhar o modo de pensar da sociologia desde os seus
primórdios, embora a autora saliente que a sua legitimação enquanto área de estudo
sociológico tem encontrado ao longo dos tempos alguns obstáculos. Tal levou a que ainda hoje
«não lhe seja reconhecido um corpo teórico sólido e consistente que sistematize todos os seus
(não menos ricos e profícuos) esforços de conceptualização, operacionalização e análise»
(Freitas M.J. 2001) Ainda segundo a autora, «esses reveses prendem-se sobretudo com o
facto de se tratarem de abordagens muito sustentadas em situações empíricas; de se
confrontarem geralmente com situações muito específicas, dinâmicas e complexas, cuja
abordagem coloca muitas vezes dificuldades de legitimação de modelos; e com o facto de, a
montante ou a jusante, estarem muito directamente ligadas à praxis».
A complexidade do crescimento urbano tem vindo também a originar novas problemáticas, cuja
dimensão exige com certeza uma aprofundada reflexão crítica que ponha em causa os
tradicionais paradigmas nesta matéria. 2Segundo Isabel Guerra «o espaço urbano é hoje, aliás
como outrora, em larga medida, o domínio por excelência da acção colectiva questionando
formas de entender, de concertar interesses e lógicas divergentes e contraditórias».
Actualmente existe a constatação de que a acção pública tem sido ineficaz no planeamento e
organização do território, mas também «há uma crescente polarização social e mal-estar
urbano associado aos novos modos de espacialização da vida social» (Guerra.I., 2001).
A falência do planeamento tradicional, principalmente a partir da década de 70 aconteceu
devido à desadequação dos planos a uma realidade social dinâmica e em transformação
1
2

Socióloga, Investigadora Auxiliar, Grupo de Ecologia Social, LNEC
Professora Associada de Sociologia do ISCTE, Investigadora-Coordenadora do CET.
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constante. «O paradigma tradicional de planeamento, entendido como a previsão perfeita, a
matematização dos fenómenos sociais e a procura do óptimo, ao não ter em conta os actores
sociais e ao considerar o planeamento como neutro, tem como consequência menosprezar a
complexidade da experiência social» (Perestrelo M3. 2002). Na procura do óptimo e do
inquestionável, o Planeamento Tradicional não levava em conta, desvalorizando mesmo as
decisões dos actores. Por outro lado o Planeamento Estratégico, de cariz prospectivo,
pressupõe que os instrumentos de análise sejam construídos com a participação dos diferentes
actores. O Método dos Cenários4, segundo Margarida Perestrelo, está ligado à crise do
planeamento tradicional, assumindo uma ruptura com esta tradição, sendo um dos seus
grandes objectivos reduzir a incoerência e organizar a apropriação colectiva. Na versão de
Godet5 o Método dos Cenários decompõe-se em duas grandes etapas: a construção da base e
a construção dos cenários. A construção da base pode subdividir-se na delimitação do sistema,
na determinação das variáveis chave através da análise estrutural e na análise da estratégia de
actores. A construção de cenários passa pela elaboração de hipóteses, consulta de peritos e
hierarquização dos cenários. Em relação à delimitação do sistema, esta fase não é mais do
que um diagnóstico equilibrado mas exaustivo, contendo um conjunto considerável de variáveis
quer de teor quantitativo, quer quantitativo, que caracterizam o sistema, neste caso o bairro da
Bela Vista, suas problemáticas e interacções a jusante e a montante, nos vários domínios de
reflexão.
Sendo ainda mais concretos, poderíamos afirmar que o nosso estudo insere-se nesta fase
ainda inicial do planeamento estratégico, não se assumindo portanto como um fim em si
mesmo, como um ponto de chegada, como aconteceu no passado em relação a outros estudos
que se realizaram na Bela Vista, mas como o início de um processo que poderá “arrancar”,
quando esta etapa findar.
Tal como aconteceu até agora, em que todas as etapas estratégicas e metodológicas do
projecto, (desde a definição da sua estrutura, passando pela concepção das dimensões de
análise, dos guiões de inquérito e apresentação de resultados) mereceram a validação do
Observatório Social, organismo em que participam todas as instituições que intervêm na Bela
Vista, também seria desejável que tal acontecesse nas fases futuras, havendo ainda a
necessidade de incluir os representantes dos moradores neste organismo. Não se pode assim
falar de desenvolvimento local sem garantir o trabalho em parceria e o empowerment. Por
empowerment6

«considera-se

a

participação

activa

das

pessoas,

comunidades

de

3

Socióloga, Assistente no ISVTE na área dos Métodos Quantitativos, Membro do Dinâmia.
Desenvolvido nos Estados Unidos e em França principalmente, incorpora informação qualitativa a par
da quantitativa, assentando em conceitos como a articulação fins-meios, jogo de actores e desdobramento
de cenários.
5
Michel Godet, conjuntamente com François Bourse e Francis Meunier, desenvolveram trabalhos
científicos no âmbito do Método dos Cenários, recorrendo por exemplo à “teoria da jogos”.
6
Conceito aplicado no âmbito do projecto EQUAL
4
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organizações, no sentido da apropriação sustentada dos processos de mudança em que estão
envolvidas, e com base na gestão das suas próprias necessidades, recursos e aptidões».
Para finalizar e tentando uma vez mais ser pragmáticos, não considerámos essencial neste
momento, nem tão pouco como objectivo deste relatório, aprofundar a diversidade de
conteúdos teóricos e modelos conhecidos no âmbito da intervenção local. Este capítulo ajudou
apenas a uma melhor compreensão dos destinatários do quadro teórico de referência em que
se enquadra a nossa proposta de intervenção. A mesma passará pela implementação de um
Planeamento Estratégico para a Bela Vista, com objectivos e metas bem definidas, a realizar
através da estrutura do Observatório Social actual, à qual se juntarão os representantes da
população, implicando ainda o método da “Estratégia de Actores”, trabalho em parceria e
complementaridade e empowerment.
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4. OS BAIRROS SOCIAIS
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4.1. OS BAIRROS SOCIAIS EM PORTUGAL, DA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA…
AO BAIRRO DA BELA VISTA

A questão da habitação social, ou seja da habitação dirigida à população mais desfavorecida,
emergiu em Portugal após o início da industrialização. O fenómeno da migração de famílias de
origem rural para os centros urbanos, afim de trabalharem nas indústrias, colocou um problema
de alojamento das mesmas, dados os escassos recursos financeiros que possuíam. É neste
contexto que o Estado Novo começa a concretizar a edificação de variados bairros de natureza
social, inicialmente na zona de Lisboa e na sua periferia. Dado a desarticulação sentida neste
sector, surge em 1967 o Fundo Fomento da Habitação com dois objectivos essenciais:
concentrar um só organismo, do então Ministério das Obras Públicas, todos serviços dispersos
que tinham competência em matéria de habitação, procurando garantir uma maior eficácia e ao
mesmo tempo, garantir que o estudo da problemática social ficasse também adstrito a uma só
instituição. Deste a sua criação até 1974, o Fundo Fomento da Habitação foi sofrendo
alterações, alargando competências, principalmente ao nível do planeamento, da coordenação
da política habitacional, na execução de programas, na promoção de incentivos, subsídios e
empréstimos para aquisição de habitação. Após a revolução e com a consagração institucional
do direito à habitação, bem como a consciencialização da obrigação do Estado em garantir
alojamento condigno para os mais carenciados, o Fundo de Fomento da Habitação (FFH)
ganha um novo fôlego, nomeadamente com a necessidade de realojar a população que veio
das ex-colónias e que vivia em barracas, ou em espaços improvisados. Salienta Eduardo
Vilaça7 que «apesar da produção de algumas dezenas de milhares de fogos, a convicção
ideológica e política da segunda metade da década de setenta, em contextos económicos e
sociais difíceis, aliados à inexperiência de uma democracia em formação, ditaram no início dos
anos oitenta, a substituição directa do Estado Central por um conjunto de medidas mais
restritivas, em adequação com as políticas de contenção impostas pelo FMI em Portugal». A
instabilidade política que se vivia não permitiu dar continuidade à tentativa de pela primeira vez
olhar para a habitação através de modelos de planeamento, com objectivos e metas por
discutir. Mais tarde a intervenção directa do Estado, do qual o Bairro da Bela Vista é ainda um
legado, vai desaparecendo gradualmente, optando-se pela intervenção indirecta em que o
Estado confere apoios financeiros a diversos programas promovidos e executados por
privados.

7

Artigo “O Estado da Habitação em Portugal, medidas sem Política num país adiado”, Revista Cidades,
Comunidade e Territórios, nº3.
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Aspecto exterior do Bairro Amarelo

De acordo com estudo de Adolfo Casal8, o Bairro da Bela Vista nasce primeiramente da
necessidade de realojar um conjunto de famílias, essencialmente do concelho de Setúbal e
Alentejo Litoral que rumam a Setúbal a partir dos anos sessenta e setenta com o intuito de
procurar emprego nas indústrias em expansão. As condições de habitação destas populações
eram degradantes, proliferando a coabitação e o abarracamento. Refere Adolfo Casal (2000)
«Face aos problemas habitacionais detectados na cidade de Setúbal, a instituição encarregada
de promover e projectar as melhores soluções era então o Fundo de Fomento da Habitação.
Uma das principais funções do FFH era precisamente a de elaborar os designados Planos
Integrados (PI)9. Assim, surge com alguma naturalidade o Plano Integrado de Setúbal (PIS). O
PIS aposta muito na zona Sudoeste da cidade onde veio a surgir o Bairro da Bela Vista.
O Relatório elaborado pela autarquia no âmbito da visita do Sr. Presidente da República ao
Bairro da Bela Vista no ano de 2005 acrescenta ainda «Numa primeira fase, final da década de
setenta, o Bairro não serviu apenas a população assalariada, mas também os quadros de
empresas privadas e públicas. Contudo, estes foram abandonando o bairro, à medida que se ia
acentuando o processo de realojamento. Na segunda fase do realojamento, entre o fim de
1981 e 1989, o Bairro da Bela Vista começou a receber outra população carenciada, até então

8

Estudo Antropológico da Bairro da Bela Vista em Setúbal, I Relatório – Caracterização Geral, 2000.
PI – Programas Habitacionais de Promoção Directa, que correspondiam a grandes empreendimentos de
habitação social, administrado de forma directa pelo FFH.
9
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localizada numa grande diversidade de bairros degradados do próprio concelho, sem prévia
organização ou preparação para integrar a nova situação urbana».

Artigo I.

Bairros
CMS

Bairro Amarelo
Bairro Azul
Alameda 1ª fase
Alameda 2ª fase

Período de
Construção
1976-1989*
1980-89**
1992***
2001***

Transferência
para a CMS
28-07-1994
28-07-1994

Fogos
837
167
216
36

População
2941
654
709
118

* Período de construção dos edifícios segundo considerações técnicas – (Fonte: Memorando do Arquitecto J. Charters Monteiro,
Abril 2005)
** Período de construção dos edifícios segundo considerações técnicas - (Fonte: Estudo Antropológico do bairro da Bela Vista –
Setúbal – CEEP, Maio 2000)
*** Período de construção dos edifícios segundo considerações técnicas - (Fonte: Divisão de Habitação da Câmara Municipal de
Setúbal)
Fonte: CMS, Quadro adaptado ao apresentado no capítulo 1 do Relatório elaborado pela Autarquia no âmbito da visita do Sr.
Presidente da República

Embora o aglomerado residencial conhecido vulgarmente por Bela Vista englobe 3 bairros
sociais distintos e construídos em anos diferentes, este estudo ajudará também a esclarecer
que importância terá este facto nos fenómenos sociais analisados e que percepções terão os
próprios moradores de viver num ou noutro bairro. A construção do Bairro da Bela Vista iniciouse na década de setenta, sendo o Bairro Amarelo o primeiro a ser edificado.
O Bairro Amarelo, também conhecido por Bairro da Bela Vista, é claramente o maior dos 3
bairros em análise, sendo constituído por blocos com amplos pátios interiores e vazados, isto
é, espaços abertos que tinham inicialmente a dupla função de permitir a convivência entre os
moradores e de estabelecer ligações entre os vários quarteirões. Muitos desses vazados estão
agora ocupados por sedes ou equipamentos sociais de variadas instituições. O acesso aos
apartamentos é feito através de escadas e de corredores comuns situados ao longo de cada
piso (3). A tendência de instalar portões nos corredores ajuda a desorganizar os espaços
comuns. A Avenida da Bela Vista é a principal artéria que atravessa o Bairro Amarelo.
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Um dos pátios interiores do Bairro Amarelo da Bela Vista

O Bairro Azul, também conhecido por Forte da Bela Vista, foi edificado a seguir ao Amarelo e é
composto por 6 blocos de dois lotes, num total de 12 lotes, separados por ruas estreitas. O
Bairro Azul apresenta-se como visivelmente o de construção mais frágil e em pior estado de
degradação.
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Aspecto exterior do Bairro Azul da Bela Vista

O Bairro Cor-de-Rosa, também denominado por Alameda das Palmeiras, é o mais recente dos
3 bairros que compõem a Bela Vista e ao contrário dos anteriores (Azul e Amarelo), a sua
construção já foi da responsabilidade da Câmara Municipal de Setúbal. A estrutura habitacional
deste bairro é a mais ampla, leve, aberta e funcional dos três. O Bairro Cor-de-Rosa é
composto por blocos de 5 lotes cada, em ambos os lados da Alameda.
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5. POPULAÇÃO DA BELA VISTA
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5.1. O INQUÉRITO ÀS FAMÍLIAS
Tendo em vista o objectivo de apoiar o Observatório Social da Bela Vista, este estudo procurou
obter dados relativos à realidade demográfica, social, cultural e económica dos moradores da
Bela Vista. O presente ponto é baseado na informação fornecida por 797 representantes
familiares que abrangeram nas suas respostas, através da caracterização dos elementos do
seu agregado familiar, um total de 2.664 pessoas residentes no Bairro da Bela Vista, no que
consistia a primeira parte do inquérito presencial realizado essencialmente no 4.º trimestre de
2006. Este instrumento permitirá assim actualizar um conjunto vasto de informações já
recolhidas sobre o bairro em diversas instâncias e iniciativas, mas também lançar alguma luz
sobre dimensões importantes que permaneciam por analisar. O objectivo principal é o dotar o
Observatório de um retrato abrangente e actualizado, mas com a preocupação de potenciar a
comparabilidade relativamente a um conjunto de indicadores incontornáveis da caracterização
socio-económica. Este é um ponto central do presente trabalho, assentando na proposição de
que não é possível avaliar o que não se pode comparar.
Se o presente ponto se detém sobre a caracterização individualizada, baseando-se num
interlocutor privilegiado para abranger todos os membros das famílias, foi contemplada no
inquérito uma segunda secção relativa às percepções, opiniões, sonhos e críticas, que
vinculam as famílias à posição do seu representante. Assim, nesse domínio não é possível
realizar uma abordagem individualizada, pelo que se fará a respectiva análise num ponto
posterior, tendo por eixo a posição das famílias em relação a um conjunto de dimensões chave
da realidade e do projecto da Bela Vista.
5.2. O REPRESENTANTE DAS FAMÍLIAS
Um papel de interlocutor chave no trabalho de recolha de informação e das percepções
familiares sobre o Bairro da Bela Vista foi assumido pelo representante das famílias. Para além
dos cuidados metodológicos já apresentados relativamente ao processo de inquirição, é
interessante reter algumas das suas características socio-demográficas mais essenciais de
modo a que, sobretudo no que toca às percepções do bairro, se tenha um referencial que
permita relativizar e problematizar as respostas.
No decurso do trabalho efectuado com os diversos actores do Bairro da Bela Vista,
nomeadamente com dirigentes e técnicos das instituições sociais, discutiu-se a diferente
sensibilidade de género em relação às diferentes dimensões retratadas no inquérito. Neste
sentido, alguns actores chave consideram que as mulheres detêm um espaço de acçãoreflexão que abrange de forma inata a dimensão familiar, enquanto os homens têm maior
tendência para invocar os espaços institucionais aos quais estão associados. É também com a
preocupação de facilitar a inclusão desta liberdade interpretativa e de relativização dos
resultados que se desenvolve esta breve análise dos representantes das famílias.
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A maioria dos respondentes ao inquérito (67,2%) são do sexo feminino e a sua idade média
ronda os 49 anos. Já os representantes do sexo masculino (32,8%) são em média 1,5 anos
mais novos (47,5 anos).

FIGURA 5. REPRESENTANTES DAS FAMÍLIAS SEGUNDO O GÉNERO

Masculino; 32,8%

Feminino; 67,2%

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

A grande maioria tem nacionalidade portuguesa (88,5%), seguida da nacionalidade caboverdiana (7,7%) e de outro país europeu não pertencente à União Europeia (2,2%). Já a etnia
está mais distribuída, representando a “população branca” (65,6%), a “população africana”
(20,9%), a “população cigana” (10,5%) e a “população asiática” (2,9%).
Ao nível das habilitações, a classe modal é o 1.º ciclo do ensino básico, seguida do 2.º ciclo do
ensino básico e de “não sabe ler/nem escrever”. Esta é uma dimensão em que as diferentes
gerações têm obtido desempenhos bastante diferenciados, em especial no que concerne ao
analfabetismo que se reduziu para 2,2% no grupo etário dos 15 aos 24 anos.
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FIGURA 6. REPRESENTANTES DAS FAMÍLIAS SEGUNDO AS HABILITAÇÕES
Licenciatura; 0,3%
Bacharelato; 0,3%
Ensino secundário via
técnico-profissional; 1,0%
Ensino secundário via
ensino; 4,1%
3.º Ciclo do ensino
básico; 13,1%
2.º Ciclo do ensino
básico; 16,3%
1.º Ciclo do ensino
básico; 35,8%
Sabe ler/escrever sem
grau de ensino; 13,1%
Não sabe ler nem
escrever; 16,1%

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo
A este respeito a inquirição presencial realizada ao domicílio implica sempre um efeito de
selecção, dado que uma parte não negligenciável das entrevistas decorreu durante o horário
laboral, indo ao encontro de um conjunto significativo de pessoas que não estão laboralmente
activas, como é o caso dos reformados (28,4%), ou captando mais facilmente a opinião das
pessoas “domésticas” (13,1%) ou “desempregadas” (14,4%). Naturalmente que estas situações
laborais estão geralmente associadas, em algum grau, a menores níveis de habilitações e/ou
de qualificações. Como se irá analisar na vertente da escolaridade da população, os grupos
etários mais velhos apresentam um défice nestes dois domínios por comparação aos mais
novos. Aqui, o efeito selecção referente ao representante resulta da maioria dos inquiridos se
situar em grupos etários mais elevados.

FIGURA 7. REPRESENTANTES DAS FAMÍLIAS POR GRUPO ETÁRIO E GÉNERO
>65 anos

15,7%

18,5%

55 a 64 anos

19,9%

17,8%

45 a 54 anos

24,5%

13,8%

11,5%

14,6%

25,3%

35 a 44 anos

18,4%

25 a 34 anos

15 a 24 anos

Homens

12,5%

7,5%

Mulheres

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo
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No entanto, deve realçar-se que, em virtude da metodologia seguida de diversificação do
horário das entrevistas, os representantes que trabalham representam globalmente 33,5% dos
respondentes ao inquérito, ultrapassando ligeiramente o peso das pessoas que trabalham no
conjunto dos moradores abrangidos pelo inquérito (32,2%). Este facto pode dever-se a uma
tendência para, caso exista um elemento com trabalho num dado agregado familiar, ser esse
elemento que com maior probabilidade se assume como representante.

FIGURA 8. REPRESENTANTES DAS FAMÍLIAS SEGUNDO A CONDIÇÃO PERANTE O
TRABALHO
A frequentar um curso de
formação profissional
1,0%

Inactivo/desencorajado
6,4%

Não sabe/não responde
0,1%

Emprego permanente
26,5%

Reformado/pensionista
28,4%

Emprego Ocasional 6,9%
Desempregado à procura
do 1.º emprego 1,3%
Estudante 2,9%
Doméstico(a) 13,3%

Desempregado à procura
de novo emprego 13,1%

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

É neste contexto que, por último, analisamos a principal fonte de rendimentos do representante
familiar.
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FIGURA 9. RENDIMENTOS AUFERIDOS PELOS REPRESENTANTES
Abono dos filhos; 0,1%

Poupanças; 0,3%

Subsídio inerente a um
curso de formação
profissional; 0,1%

Rendas/mais-valias;
0,3%

Remessas de
emigrantes; 0,1%
A cargo da família;
18,3%

Auxílio de terceiros; 2,4%
RMG/RSI; 11,8%
Pensão social; 2,8%
Reforma/pensão; 26,4%
Subsídio temporário de
acidente/doença; 1,0%
Subsídio de desemprego;
4,7%
Trabalho; 31,7%

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

A diversidade de rendimentos que pelas diferentes famílias foram consideradas como principal
fonte de recursos monetários, espelha já a pluralidade de actores que intervêm de forma
significativa junto das famílias. De destacar a reduzida expressão do subsídio de desemprego,
cuja função poderá, de algum modo, estar a ser realizada no âmbito do Rendimento Social de
Inserção, quiçá por falta de uma carreira contributiva que permita formar o direito à protecção
no desemprego, ou por esgotamento do direito à mesma em função da duração da situação do
desemprego. Esta função poderá ser assumida pela família, em face dos representantes terem
15 ou mais anos e as referências a “a cargo da família” serem superiores às referências à
condição de “doméstico”. Estes aspectos serão detalhados nas análises dos recursos das
famílias, do desemprego e da inactividade.
Por último, parece-nos que a elevada percentagem de representantes inactivos que
permanecem com maior probabilidade em casa durante o horário laboral poderá favorecer uma
maior sensibilidade a aspectos inerentes à sua habitação e ao ambiente do bairro em
contraponto aos elementos activos ou desempregados que serão sensíveis a um conjunto de
outros factores que extravasam os limites geográficos do Bairro da Bela Vista, exercendo no
entanto, uma clara influência sobre a vida no seu interior. Esta diversidade de sensibilidades é,
no fundo, representativa da miríade de situações, percursos e preocupações dos diferentes
indivíduos e famílias que ali residem e que terá especial expressão nas questões relativas às
percepções, opiniões e juízos de valor face ao quotidiano, aos actores e às ambições.
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5.3. A POPULAÇÃO DA BELA VISTA
A população da Bela Vista tem uma distribuição de género sensivelmente igualitária e uma
idade média de 34 anos. Idade mediana de 30 anos revela uma maior proporção de jovens,
sendo as mulheres ligeiramente mais idosas.

FIGURA 10. Q2 – SEXO (N=2.662); Q3 – IDADE (N=2.657)
>65 anos
Homens

Mulheres

55 a 64 anos
45 a 54 anos
35 a 44 anos
25 a 34 anos
15 a 24 anos
<15 anos
400

300

200
Bairro Azul

100

0
Bairro Cor-de-rosa

100

200

300

400

Bairro Amarelo

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

O perfil etário ilustra a juventude da população, com a excepção da maior representatividade
do grupo etário dos 45 aos 54 anos.
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FIGURA 11. Q4 – ESTADO CIVIL (N=2.648)
Separado(a) 2,8%

Viúvo(a) 5,4%
Outra situação 0,0%

Divorciado(a) 2,6%

União de facto 12,9%

Solteiro(a) 52,6%

Casado(a) 23,6%

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

A grande importância do estado civil “solteiro” resulta da baixa idade média desta população, a
que é não estranha igualmente a elevada incidência de uniões de facto.
Muito embora o bairro tenha uma considerável diversidade, nove em cada dez habitantes são
portugueses. Os cidadãos nacionais de Cabo-verde representam 6,3% da população e os
Angolanos 1,9%.
5.4. ESCOLARIDADE
A escolaridade é uma das dimensões chave em face da sua importância para a inserção social
e laboral e para a realização pessoal presente e futura. Os moradores do Bairro da Bela Vista
têm consciência desse facto, como comprovam os 20,5% dos representantes das famílias que
apontaram a “fraca escolaridade” como uma das principais razões para as dificuldades
económicas em que vivem.
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FIGURA 12. Q7 – HABILITAÇÕES LITERÁRIAS (N=2.642)

Não sabe ler nem
escrever 10,1%

Sabe ler/escrever
sem grau de ensino
14,6%

Não tem idade para
frequência escolar
7,9%

1.º Ciclo do ensino
básico 30,4%

Licenciatura 0,6%
Bacharelato 0,5%
Ensino secundário
via técnicoprofissional 0,7%

2.º Ciclo do ensino
básico 18,2%

Ensino secundário
via ensino 4,8%

3.º Ciclo do ensino
básico 12,2%

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo
Os avanços geracionais têm sido elevados conforme se pode constatar pela comparação do
perfil educativo dos vários grupos etários que residem no bairro. Assim, observando a
proporção da população ordenada pelo nível máximo de escolaridade obtido é possível concluir
que se mais de 90% da população do grupo etário com 65 ou mais anos tem, no máximo, o 1.º
ciclo do ensino básico, no grupo etário dos 15 aos 24 anos essa proporção desce para menos
de 20%, o que implica que todos os demais têm um grau de escolaridade superior ao 1.º ciclo

FIGURA 13. Q7 – HABILITAÇÕES LITERÁRIAS (N=2.642)
Não tem idade
para frequência
escolar
Licenciatura

100%
90%
80%

Bacharelato

70%

Ensino secundário
via técnicoprofissional
Ensino secundário
via ensino

60%
50%
40%

3.º Ciclo do ensino
básico

30%

2.º Ciclo do ensino
básico

20%

1.º Ciclo do ensino
básico

10%
0%
<15 anos

15 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 54 anos

55 a 64 anos

>65 anos

Sabe ler/escrever
sem grau de
ensino
Não sabe ler nem
escrever
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Também se observa que as diferenças de género têm sofrido mutações substanciais. Por
exemplo, se no grupo etário dos 55 aos 64 anos a percentagem de mulheres analfabetas
rondava os 20%, sendo 5 pontos percentuais (p.p.) superior à dos homens, no escalão etário
dos 15 aos 24 anos essa situação inverteu-se, registando as mulheres uma incidência de
analfabetismo na ordem dos 1,6%, ou seja, 1,2 p.p. inferior à registada na população masculina
(2,8%).

FIGURA 14. Q7 – HABILITAÇÕES LITERÁRIAS (N=2.642)
Não tem idade
para frequência
escolar
Licenciatura

100%
90%
80%

Bacharelato

70%

50%

Ensino secundário
via técnicoprofissional
Ensino secundário
via ensino

40%

3.º Ciclo do ensino
básico

30%

2.º Ciclo do ensino
básico

20%

1.º Ciclo do ensino
básico

10%

Sabe ler/escrever
sem grau de
ensino
Não sabe ler nem
escrever

60%

0%
Total Mulheres

Total Homens

15 a 24 anos
Mulheres

15 a 24 anos
Homens

55 a 64 anos
Mulheres

55 a 64 anos
Homens

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

Em termos de contexto nacional, o gráfico seguinte procura ilustrar os aspectos comparativos e
dinâmicos. Antes de mais deve ter-se em consideração que as categorias de habilitações
diferem das anteriores por motivos de comparabilidade. Assim, agruparam-se as categorias
“Não sabe ler nem escrever” e “Sabe ler/escrever sem grau de ensino” na nova categoria
“Nenhum”, e agruparam-se igualmente os níveis de secundário via ensino e via técnico
profissional e, por fim, todos os graus académicos ao nível do ensino superior.
Neste contexto, a leitura do gráfico poderá ser realizada da seguinte forma: tendo em conta
que se verificou que o grupo etário dos 15 aos 24 anos era o que detinha melhor perfil
educativo no bairro, como é que este se comporta na comparação à escala nacional?
Reconhecendo que existem marcas claras de distinção entre os dois perfis, onde as diferenças
se fazem notar de um modo mais significativo é ao nível do défice no ensino secundário, onde
diferencial atinge os 14,6 p.p., e que é compensado por uma maior incidência ao nível do 2.º
ciclo na população do bairro (+13,4 p.p.). Note-se que também ao nível do 2.º ciclo se pode
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apreciar um diferencial razoável de 12,1 p.p., com o contraponto negativo de um diferencial
positivo nos níveis de habilitações inferiores (nenhum + 6,1% p.p. e 1.º ciclo com + 8,7 p.p.).

FIGURA 15. Q7 – HABILITAÇÕES LITERÁRIAS (N=2.642)
100%

Ensino Superior
90%
80%

Secundário e póssecundário

70%
60%

3.º Ciclo do ensino
básico

50%
40%

2.º Ciclo do ensino
básico

30%
20%

1.º Ciclo do ensino
básico

10%
0%
15 a 24 anos BV

15 a 24 anos PT

>65 anos PT

>65 anos BV

Nenhum

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

Dado o seu papel primordial, a análise da escolaridade enquanto factor explicativo ou
diferenciador da incidência ou da ocorrência dos demais fenómenos sociais será uma
preocupação constante ao longo de todo o relatório.
Para além da análise dos níveis de habilitações educativas obtidos e da sua evolução, é
igualmente importante aprofundar as percepções da população relativamente a este domínio
bem como perscrutar a sua relação com o seu processo educativo. Neste sentido, um primeiro
resultado global é que apenas 34,2% da população inquirida revela estar satisfeita com o nível
de escolaridade obtido. Note-se que apenas entre os detentores de uma licenciatura a resposta
é maioritariamente positiva (78,6%) o que denota um grau de ambição que não se pode deixar
de evidenciar e que é mais expressiva entre as mulheres.
A educação tem no nosso país uma dimensão de género que não é negligenciável e que se
evidencia uma vez mais neste domínio. De facto, 2 em cada 3 das mulheres indicaram
insatisfação com o nível de educação obtido face a 58,6% dos homens. No nível mais fino das
poucas mulheres que completaram o ensino secundário via ensino técnico-profissional (66,6%)
estava satisfeita com a escolaridade obtida que compara com uma clara minoria de homens
satisfeitos com esse nível habilitacional (38,5%). Já ao nível do 3.º Ciclo de ensino básico as
apreciações masculinas dividiam-se equitativamente (50%), enquanto que as mulheres com
essas habilitações se revelam maioritariamente insatisfeitas (61,9%).
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5.5. A VIDA ACTIVA
O conhecimento da condição principal perante o trabalho, e a subsequente análise sumária da
situação de emprego e desemprego, constituem ferramentas essenciais para compreender a
inserção social e laboral da população do Bairro da Bela Vista.
Diversas interpretações da exclusão social baseiam-se na noção de que se trata de um
processo de rupturas consecutivas e cumulativas com diferentes sistemas sociais básicos,
identificando o mercado de trabalho como um dos proeminentes sistemas cuja desvinculação
poderá desencadear as demais rupturas. Também por este motivo, importa ter presente esta
dimensão de análise na procura de compreensão global das respostas a outras vertentes de
investigação.
Observando toda a população do bairro que foi inquirida, constata-se que o emprego
permanente é a situação mais comum, abrangendo um em cada quatro indivíduos, seguida de
perto pela condição de estudante na qual se integram 23,3% dos residentes. Os pensionistas
têm também uma expressão elevada (16,2%) e sensivelmente um em cada dez indivíduos está
desempregado à procura de um novo emprego.

FIGURA 16. Q9 – CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO (N=2.392)
A frequentar um curso de
formação profissional
1,0%

Não sabe/não responde
0,4%
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6,9%

Emprego permanente
25,3%

Reformado/pensionista
16,2%

Emprego Ocasional 6,9%

Estudante 23,3%

Desempregado à procura
do 1.º emprego 3,0%

Doméstico(a) 6,6%

Desempregado à procura
de novo emprego 10,4%

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo
Trata-se, portanto, de um retrato variado, que resulta numa primeira análise da composição
demográfica da população do bairro e numa segunda análise do percurso de cada pessoa no
sistema educativo e no mercado de trabalho. Dado que a escolaridade é analisada em detalhe
noutro ponto do relatório, dá-se atenção a estas duas perspectivas de análise com base na
população com 15 ou mais anos.
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Um primeiro elemento a destacar é a actividade e a inactividade, no sentido da disponibilidade
e desejo de obter e/ou manter um emprego, por contraponto ao afastamento do mercado de
trabalho

pela

mais

diversas

razões

(estudo,

trabalho

doméstico

não

remunerado,

desencorajamento, reforma, etc.). Do ponto de vista demográfico é interessante observar o
estado de activo/inactivo por grupos etários segundo o género.

FIGURA 17. Q9 – CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO (N=2.049) –
ACTIVOS E INACTIVOS POR GRUPO ETÁRIO E GÉNERO
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A maior representatividade demográfica dos grupos etários dos 15 aos 24 anos e dos 45 aos
54 anos está relacionada, no primeiro caso, com a juventude da população da Bela Vista e, no
segundo caso, com a dinâmica de entrada e saídas de população inscrita na história do próprio
Bairro.
Mais de metade dos residentes com 15 ou mais anos participam activamente no mercado de
trabalho, quer desenvolvendo uma actividade profissional, quer procurando um novo ou 1.º
emprego, quer realizando formação profissional. Em todas as idades a ligação ao mercado de
trabalho por parte dos homens é superior, tendo-se apurado um diferencial de género médio da
actividade de 14 pontos percentuais (p.p.), que se faz sentir especialmente nos grupos etários
dos 45 aos 54 anos (21 p.p.) e dos 55 aos 64 anos (19 p.p.).
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FIGURA 18. Q9 – CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO (N=2.049)
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Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo; INE, Inquérito ao Emprego
dados relativos ao ano de 2005
Os níveis de actividade da população residente no Bairro da Bela Vista são 2 p.p. superiores
aos observados à escala nacional, devido essencialmente a maior participação masculina (+4
p.p.). Não obstante, existem nuances fundamentais que devem enquadrar este resultado.
Em primeiro lugar, trata-se de disponibilidade para trabalhar, o que nada diz sobre a efectiva
obtenção e manutenção de um emprego, aspecto que se avaliará em detalhe na análise do
emprego. Em segundo lugar, é notório que apenas no escalão 15 aos 24 anos a população da
Bela Vista indica estar mais disponível para trabalhar comparativamente à situação nacional.
No grupo dos 25 aos 34 anos o diferencial de actividade é já 20 p.p. favorável à situação
nacional e essa diferença tem um valor mínimo de 9,6 p.p. no grupo etário dos 54 aos 65 anos.
Em terceiro lugar e intimamente ligado com este último aspecto, o grupo dos 15 aos 24 anos
representa ¼ da população com 15 ou mais anos na Bela Vista, embora não ultrapasse os
12,2% da população residente em Portugal, o que acentua o peso da diferença de actividade
favorável à Bela Vista nesse escalão, “camuflando” os diferenciais negativos que se registam
nos demais escalões etários.
Deste modo, os dados evidenciam que os moradores do Bairro da Bela Vista entram mais cedo
no mercado de trabalho, o que está associado a uma ruptura mais precoce com o sistema
educativo.
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Antes de aprofundar a análise, importa ter presentes os valores apurados para os indicadores
mais comuns e padronizados relativamente a esta dimensão de análise. Para efeitos de
contextualização apresenta-se, sempre que possível, a situação nacional, que apesar de
distante em termos da realidade urbana e de elevada densidade populacional do bairro, bem
como dos demais elementos característicos de Setúbal, é um elemento que pode contribuir
para que se tenha uma sensibilidade relativamente a estes domínios. Refira-se igualmente a
preocupação de obter dados nacionais que temporalmente estivessem mais próximos do
principal período de inquérito (4.º trimestre de 2006), desiderato muitas vezes impossível, mas
devidamente identificado em cada elemento estatístico que se apresente.

FIGURA 19. Q9 – CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO (N=1.112)
Bela Vista
(%)

Portugal
(%)

Taxa de actividade

54,5

52,5

Taxa de inactividade

45,5

47,5

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo; INE, Inquérito ao
Emprego dados relativos ao ano de 2005

5.6. A POPULAÇÃO ACTIVA
A maioria da população activa do Bairro da Bela Vista tem um emprego permanente (54,4%) e
pouco mais de sete em cada dez indivíduos activos tem emprego (permanente ou ocasional)
ou está a realizar formação profissional. O desemprego atinge 28,7% da população activa,
sendo que mais de 3/4 dessas pessoas estão a mudar de emprego, enquanto que as demais
estão à procura de iniciar a sua actividade profissional.
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FIGURA 20. Q9 – CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO (N=1.112)
A frequentar um curso de
formação profissional; 2,2%

Desempregado à procura de
novo emprego; 22,2%

Emprego permanente; 54,4%
Desempregado à procura do
1.º emprego; 6,5%

Emprego Ocasional; 14,7%

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo
Enquadrando estes elementos à luz dos resultados da informação relativa ao 4.º trimestre de
2006 do Inquérito ao Emprego, conduzido pelo Instituto Nacional de Estatística, constatamos
que ambas as dimensões, emprego e desemprego, distam desfavoravelmente cerca de 20 p.p.
da média nacional.

FIGURA 21. Q9 – CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO (N=1.112)
Bela Vista
(%)

Portugal
(%)

Taxa de emprego

37,9

57,4

Taxa de desemprego

28,7

8,2

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo; INE, Inquérito ao
Emprego dados relativos ao 4ºT de 2006
Para além de outros factores locais e de conjuntura económica, este resultado está muito
associado aos níveis de escolaridade da população, não sendo demais salientar algumas
evidências a este respeito. Em primeiro lugar, os níveis de escolaridade máxima obtidos pela
população que tem emprego são bastante superiores aos registados pela população que tem
emprego ocasional. Em segundo lugar, os níveis de habilitações das pessoas que procuram o
primeiro emprego são as mais elevadas de todas as demais condições perante o trabalho e
significativamente superiores às observadas na população desempregada que procura novo
emprego. Em terceiro lugar, a formação profissional está ser realizada essencialmente por
indivíduos até ao nível da escolaridade obrigatória, i.e., incidindo sobre os três ciclos do ensino
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básico, embora também contemple uma proporção de indivíduos sem grau de ensino, “sabe
ler/escrever sem grau de ensino”.

FIGURA 22. Q9 – CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO (N=1.112)
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Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

Este último elemento parece indicar que a política de formação profissional tem um públicoalvo definido e que aparentemente não contemplava, no momento de inquirição, pessoas
analfabetas ou pessoas com ensino secundário ou superior.
5.7. POPULAÇÃO EMPREGADA
As pessoas com emprego que residem no Bairro da Bela Vista são, na sua larga maioria,
trabalhadores por conta de outrem (83,4%), sendo também expressivo o trabalho por conta
própria sem trabalhadores ao serviço (13,9%). A iniciativa dinamizadora de emprego de
terceiros neste domínio está representada na figura de trabalhador por conta própria com
pessoas ao serviço que abrange 1,5% das pessoas com emprego.
Considerando o contexto nacional, há diferenças importantes na composição da força de
trabalho que se consubstanciam na maior representatividade dos trabalhadores por conta de
outrem na população com emprego no bairro, sendo que uma proporção mais elevada destes
tem um contrato a termo. Ainda em relação ao trabalho por conta de outrem, é igualmente
visível a maior importância do grupo “outros”, que no bairro compreendem relações laborais
sem contrato e que serão posteriormente analisadas em maior detalhe. Por último, registe-se
que a representatividade de trabalhadores familiares não remunerados é muito baixa no bairro.
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FIGURA 23. Q10 – SITUAÇÃO PRINCIPAL NA PROFISSÃO (N=751); Q11 – TIPO
DE VÍNCULO NA PROFISSÃO (N=690)
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Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo; INE, Inquérito ao
Emprego dados relativos ao 4ºT de 2006

Ainda no que concerne à situação na profissão e tendo por base as dimensões demográficas
género e idade, pode-se constatar que é nos homens que mais se observa a existência de
trabalho por conta própria, independentemente das idades.

FIGURA 24. Q10 – SITUAÇÃO PRINCIPAL NA PROFISSÃO (N=751)
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Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

51

O conjunto de pessoas que desenvolve trabalho por conta de outrem detém o melhor perfil de
habilitações, com excepção do nível de analfabetismo que é, neste subgrupo, de 4,5%. Apesar
de ser um perfil baseado em poucas observações (n=11), as iniciativas de desenvolvimento de
actividades económicas que impliquem a contratação de outros trabalhadores evidenciam uma
ausência de alguns níveis educativos intermédios, como é o caso do 3.º ciclo ou do ensino
secundário.

FIGURA 25. Q10 – SITUAÇÃO PRINCIPAL NA PROFISSÃO (N=751)
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Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo; INE, Inquérito ao Emprego
dados relativos ao 4ºT de 2006

Uma avaliação que poderá ser de interesse consiste na análise da diferença de perfis
educativos de acordo com a situação na profissão tendo por referência os dados nacionais.
Para este fim, importa ter em mente a existência de poucas observações em determinadas
situações profissionais, o que aconselha cautela na apreciação dos resultados. Ainda assim, o
perfil dos trabalhadores por conta própria sem pessoas ao serviço aparenta ser o que mais se
afasta da distribuição de níveis educativos observada à escala nacional. Por contraponto, os
poucos trabalhadores por conta própria com pessoas ao serviço que residem no Bairro da Bela
Vista terão uma maior proximidade com o perfil educativo do tecido laboral que se encontra em
idêntica situação profissional no país. Por seu turno, os trabalhadores por conta de outrem
surgem numa posição intermédia, com proporções muito próximas das nacionais no que se
refere ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, mas com o dobro do peso das pessoas sem grau de
educação e ainda 40% de pessoas apenas com o 1.º ciclo do ensino básico (28,1% ao nível
nacional).
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FIGURA 26. Q10 – SITUAÇÃO PRINCIPAL NA PROFISSÃO (N=751)
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Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo; INE, Inquérito ao Emprego
dados relativos ao 4ºT de 2006

Apesar das grandes similitudes em termos de género no que concerne aos tipos de vínculos
profissionais, as principais diferenças residem na menor proporção de homens com contrato
sem termo/permanente (-6,3 p.p.) e na maior expressão do trabalho masculino sem contrato
laboral (+5.4 p.p.).

FIGURA 27. Q11 – TIPO DE VÍNCULO PRINCIPAL (N=690)
Mulheres
Recibos verdes sem
contrato de
prestação de
serviços 2,7%

Sem contrato 8,9%

Contrato de
prestação de
serviços com
recibos verdes
(inclui a avença)
1,0%
Contrato de trabalho
a termo 28,1%

Homens

Não sabe/não
responde 4,8%
Não é remunerado;
0,3%

Contrato sem
termo/permanente
54,5%

Sem contrato; 14,3%

Recibos verdes sem
contrato de prestação
de serviços; 2,8%

Não sabe/não
responde; 5,5%

Contrato sem
termo/permanente;
48,2%

Contrato de prestação
de serviços com
recibos verdes (inclui
a avença); 1,5%
Contrato de trabalho a
termo; 27,4%

Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

Quando se consideram as situações de trabalho por conta de outrem, o vínculo profissional
mais frequente é o contrato sem termo/permanente (59,3%), sendo também significativo o
contrato a termo (32,4%).
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Em teoria, esta situação e vínculo profissionais constituem a combinação geralmente mais
apreciada pelos trabalhadores em função da maior estabilidade laboral e protecção contra o
desemprego que proporciona. As opiniões expressas pelos moradores do bairro parecem
confirmar essa noção, estando a larga maioria destes trabalhadores satisfeitos (83,5%) ou
muito satisfeitos (8,7%) com o “trabalho/empresa” e numa dimensão mais comedida também
relativamente ao salário, registando-se 52,3% de opiniões positivas.
Face à realidade média do bairro a situação monetária deste subgrupo é relativamente
favorecida, com um rendimento monetário líquido mensal de €559 e um rendimento mediano
de €500, muito embora alguma diversidade dentro do grupo deva ser tida em consideração.

FIGURA 28. Q10 – SITUAÇÃO PRINCIPAL NA PROFISSÃO (N=751); Q11 – TIPO
DE VÍNCULO PRINCIPAL (N=690); Q20 – QUAL O RENDIMENTO DISPONÍVEL
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Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

Deste facto resulta um risco de pobreza de 15,5%, bastante inferior ao valor médio apurado
para a globalidade dos trabalhadores do Bairro da Bela Vista, mas ainda assim distante do
risco de pobreza de 7% estimado para os trabalhadores com contratos permanentes em
Portugal pelo gabinete de estatística UE (Eurostat).
No que concerne ao género e aos grupos etários, pode-se constatar que esta situação e
vínculo laboral crescem, em geral, com a idade até ao escalão etário dos 55 a 64 anos e tem
uma maior representatividade dos homens (54,7%).
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FIGURA 29. Q11 – TIPO DE VÍNCULO PRINCIPAL (N=690)
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Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

O gráfico ilustra a maior incidência dos contratos a termo certo nos grupos etários mais novos,
sendo que 1/3 do total de pessoas com este vínculo pertence ao primeiro grupo etário activo.
Também em virtude da sua juventude, estes trabalhadores encontram-se dotados de um perfil
de habilitações superior ao dos trabalhadores por conta de outrem com contratos permanente e
bastante superior à média apurada no bairro.

FIGURA 30. Q11 – TIPO DE VÍNCULO PRINCIPAL
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Apesar do elevado diferencial educativo, o nível de rendimento monetário líquido mensal médio
(€ 520) é inferior ao verificado para os TCO com contrato permanente, sendo no entanto o
valor mediano idêntico (€ 500), o que indicia uma menor desigualdade de rendimentos dentro
deste subgrupo profissional.

FIGURA 31. Q10 – SITUAÇÃO PRINCIPAL NA PROFISSÃO (N=751); Q11 – TIPO
DE VÍNCULO PRINCIPAL (N=690); Q20 – QUAL O RENDIMENTO DISPONÍVEL
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Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo
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“trabalho/empresa” ainda relativamente elevado, com 77,2% a referirem-se “satisfeitos” e 6,3%
“muito satisfeitos”, muito embora a apreciação do salário tenha sinal contrário, recebendo
56,8% de opiniões negativas. Esta apreciação salarial enquadra-se de alguma forma também
nas necessidades e preocupações deste grupo de trabalhadores jovens, evidenciado pelo facto
de ¼ dessas pessoas se encontrarem em risco de pobreza.
Embora numericamente pouco expressivos (4,3%), interessa abordar a situação dos
trabalhadores por conta própria sem pessoas ao serviço em virtude de constituírem um grupo
relativamente diferenciado, maioritariamente masculino (60,7%), concentrado nos grupos
etários dos 35 aos 54 anos (71,4), com forte incidência no Bairro Cor-de-Rosa (57,1%) em que
metade das pessoas indica trabalhar a tempo parcial, em média cerca de 5h:25min de trabalho
diariamente (veja-se à frente a análise dos horários de trabalho).
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FIGURA 32. Q11 – TIPO DE VÍNCULO PRINCIPAL (N=690); Q7 – HABILITAÇÕES
LITERÁRIAS (N=2.642)
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Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

Embora relativamente semelhante ao perfil educativo global do bairro, o desempenho
educativo destes trabalhadores é relativamente mais frágil esgotando-se no ensino secundário
via ensino. Contudo, o seu rendimento médio mensal líquido ronda os € 450 e a mediana situase nos € 400, não tendo qualquer trabalhador nos primeiros decis da população segundo a
distribuição do rendimento.
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FIGURA 33. Q10 – SITUAÇÃO PRINCIPAL NA PROFISSÃO (N=751); Q11 – TIPO
DE VÍNCULO PRINCIPAL (N=690); Q20 – QUAL O RENDIMENTO DISPONÍVEL
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Fonte: Inquérito às famílias realizado no âmbito do presente estudo

Trata-se de uma distribuição de rendimentos muito peculiar, que apesar de se concentrar na
segunda parte da distribuição é, ainda assim, geradora de bastante desigualdade e tem um
risco de pobreza, associado à composição familiar e à sua dimensão, que afecta um em cada
quatro indivíduos.
De facto, embora as famílias destes trabalhadores tenham no máximo 5 elementos, sendo a
dimensão mais frequente 3 pessoas (35,7%), mais de metade destas famílias (57,1%) tem
filhos menores.
Retomando o quadro de base da figura n.º 22 constitui motivo de preocupação o conjunto de
pessoas que se identificam como estando em emprego permanente por conta de outrem, mas
que referem que não existe contrato de trabalho (8%).
Ausência de contrato de trabalho é a situação mais frequentemente referida pelas pessoas que
se identificam como trabalhadores por conta própria sem pessoas ao serviço (46,9%), sendo
seguido da situação de “recibos verdes sem contrato de prestação de serviços” (29,7%) e do
“contrato de prestação de serviços com recibos verdes (inclui avença)” (12,5%).
A enorme fragilidade que constitui a relação laboral sem a correspondente relação legal, i.e. a
ausência de contrato de trabalho, nomeadamente no que concerne à formação e ao próprio
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reconhecimento de direitos fundamentais, como as condições de higiene e segurança no
trabalho, o acesso à segurança social ou os próprios direitos laborais mais elementares,
justifica que se analise com maior detalhe a informação recolhida no inquérito.
Do conjunto de pessoas com emprego a ausência de contrato abrange no global cerca de um
em cada dez indivíduos (10,8%), sendo que a maioria se identifica como trabalhador por conta
de outrem (59,8%) e em situação de trabalho ocasional (70%). Não obstante, três em cada dez
indivíduos que trabalha sem contrato, afirma que se trata de um emprego permanente,
identificando-se como trabalhador por conta de outrem na maioria das vezes (72%). A
generalidade das profissões apontadas está relacionada com a construção civil (30%), serviços
de limpeza (20,4%) e venda ambulante (20,4%).
A análise dos rendimentos monetários líquidos mensais destes indivíduos demonstra que se
tratam de situações muito díspares, indiciando que alguma variedade de posições no mercado
de trabalho. É disso evidência o rendimento médio apurado de €400, que coincide com o valor
apurado para o conjunto de trabalhadores residente da Bela Vista, bem como o rendimento
mediano de €350, que revela que a maioria dos rendimentos inerentes a estas situações
profissionais se situa abaixo da média. A observação da localização destas pessoas em termos
da distribuição de rendimentos de toda a população com rendimentos demonstra que, apesar
de constituir a situação laboral mais precária, não coincide em todos os casos com situações
de maior carência económica, abrangendo indivíduos localizados em todos os grupos
populacionais (decis) do espectro de rendimentos registado no Bairro da Bela Vista.

FIGURA 34. Q12 – TIPO DE VÍNCULO PRINCIPAL (N=768)
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O facto de um pouco mais de metade destes trabalhadores indicarem estar satisfeitos com “o
trabalho/empresa sem contar com o salário”, suporta de algum modo a hipótese de
investigação de que alguma desta “liberdade contratual” poderá ser, senão procurada pelos
próprios indivíduos, pelo menos aceite sem contrariedade ou com base em algum
conformismo. Já ao nível da satisfação com o salário, apenas 12,5% responderam de forma
positiva a esta questão.
Procurando conhecer um pouco melhor as características deste grupo populacional constatase que os homens estão sobre-representados nesta situação (68,7%) e embora englobe
pessoas com educação ao nível do ensino secundário, quase metade destes trabalhadores
(48,2%) tem o 1.º ciclo do ensino básico. A classe etária mais frequente é a dos 45 aos 54 anos
(34,9%), mas cerca de metade das pessoas tem menos de 45 anos, o que configura uma
distribuição etária muito próxima da observada para a generalidade da população com
emprego. Esta similitude também se observa em termos familiares, com apenas cerca de 1/3 a
pertencer a agregados familiares com 5 ou mais pessoas e sem filhos menores no seu
agregado familiar em 60% dos casos. Tendo ainda em consideração a distribuição global das
pessoas com emprego, constata-se que esta situação laboral tem uma menor incidência no
Bairro Cor-de-Rosa.
Embora se trate de pessoas que trabalham, o risco de pobreza não difere significativamente da
situação geral observada no Bairro da Bela Vista, o que constitui evidência de uma fragilidade
acrescida para uma parte do grupo em análise, já que o risco de pobreza estimado para a
população trabalhadora corresponde sensivelmente a metade do valor apurado para toda a
população.
A larga maioria das pessoas que trabalham por conta de outrem desenvolvem a sua actividade
a tempo inteiro (95%), trabalhando uma média (e mediana) de aproximadamente 8 horas
diárias. As pessoas em regime de trabalho a tempo parcial apontaram uma média (e mediana)
de cerca de 6 horas de trabalho diariamente. É digno de nota que se o valor médio de horas de
trabalho por dia no regime de trabalho a tempo inteiro é idêntico ao observado à escala
nacional no 4.º trimestre de 2006, já o valor registado para o regime de trabalho a tempo parcial
na Bela Vista é bastante superior às 3h:24min verificadas no panorama global do país.
É nas situações de trabalho por conta própria que se regista a maior incidência de trabalho a
tempo parcial (52,8%) com uma média de 5h:25min de trabalho diário (a mediana é 5 horas),
uma vez mais bastante superior ao valor médio nacional. Os trabalhadores por conta própria
que se identificaram como desenvolvendo a sua actividade a tempo completo trabalham uma
média (e mediana) de 8 horas diárias. Note-se que só no grupo etário dos “15-24 anos” é que
existem uma maioria dos trabalhadores por conta própria a trabalhar a tempo inteiro.
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Em geral, mais de sete em cada dez trabalhadores a tempo parcial estão satisfeitos (69%) ou
muito satisfeitos (2,8%) com o “trabalho/empresa”, sendo que o salário é um foco de
insatisfação para a mesma proporção de trabalhadores, reunindo a mais elevada referência
muito insatisfeito (15,7%). Já os trabalhadores a tempo inteiro demonstram uma elevada
satisfação com o “trabalho/empresa”, reunindo 79,4% de indicações de satisfação e 7,5% de
pessoas que revelam estar “muito satisfeitas”, e uma grande divisão na apreciação do salário
com 51,2% destes trabalhadores a afirmar estar insatisfeitos (47,3%) ou muito insatisfeitos
(3,9%).
5.8. A POPULAÇÃO DESEMPREGADA
O desemprego atinge 28,7% da população activa. Em termos absolutos, o número de
desempregados é particularmente alto nos jovens adultos (39,2%), relativamente constante nos
grupos etários entre os 25 e os 54 anos (cerca de 17%) e decresce bastante nos grupos etários
seguintes.

FIGURA 35. Q9 – CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO (N=1.112) –
NÚMERO DE DESEMPREGADOS POR GRUPO ETÁRIO
>65 anos

22

55 a 64 anos

14

45 a 54 anos

8

29

35 a 44 anos

23

25 a 34 anos

23

31

15 a 24 anos
80

60

26

2

5 3

34
40

20

30

25

28
0

32
20

40

60

Desempregado à procura de 1.º emprego

Desempregado à procura de novo emprego

Desempregada à procura do 1.º emprego

Desempregado à procura de novo emprego

80

A maior fragilidade da população jovem adulta no mercado de trabalho é ilustrada no gráfico
seguinte com base nas taxas de desemprego por grupos etários. Deve notar-se que mais de
metade dos desempregados (56,8%) nos três bairros têm menos de 34 anos.
A observação dos valores absolutos permite-nos contextualizar as taxas de desemprego dos
grupos etários mais elevados, onde a maioria da população já passou à condição de
inactividade.
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FIGURA 36. Q9 – CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO (N=1.112) –
TAXA DE DESEMPREGO POR GRUPO ETÁRIO
>65 anos

25,%

55 a 64 anos

40,0%

21,5%

45 a 54 anos

17,4%

15,9%

19,3%
1,8%

35 a 44 anos

23,2%

27,3%

4,5%
25 a 34 anos

3,7%

20,7%

20,7%

15 a 24 anos
100%

80%

60%

40%

30,5%

22,7%
20%

24,1%
%

27,6%

20%

40%

60%

80%

100%

Desempregado à procura de 1.º emprego

Desempregado à procura de novo emprego

Desempregada à procura do 1.º emprego

Desempregado à procura de novo emprego

Como se referiu (Figura 18) os desempregados à procura do 1.º emprego apresentam níveis
educativos superiores às demais condições perante o trabalho. No entanto, deve-se realçar
que esse desfasamento não ocorre nos jovens adultos, onde se verifica que, em termos gerais,
os trabalhadores com emprego permanente detêm um melhor perfil educativo. Note-se, porém
que a análise deste grupo etário merece alguma cautela devido à inactividade dos que ainda
estão a estudar.

FIGURA 37. Q9 – CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO (N=1.112) –
HABILITAÇÕES DOS DESEMPREGADOS DOS 15 AOS 24 ANOS
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Apesar da duração média da situação de desemprego rondar os 17 meses, deve-se no entanto
realçar o valor da mediana que se situa nos 12 meses, em virtude da existência de valores
extremos que influenciam aquele primeiro valor. Neste contexto, as mulheres desempregadas
têm uma duração mediana de 13 meses nessa situação e os homens desempregados de 12
meses. Em ambos os sexos pouco menos de 20% dos desempregados estão nessa condição
há mais de 24 meses.
Na análise das razões para o desemprego a “não renovação do contrato de trabalho” é a mais
referida (26,5%), sendo seguida de perto pela “procura do 1.º emprego” (23,6%) e do “emprego
acabou” (21,5%). Num segundo plano aparecem as razões “a empresa fechou/faliu” (9,5%) e
“fui despedido” (8,7%).
Nas iniciativas desenvolvidas para encontrar emprego a grande maioria dos desempregados
inscreveu-se num Centro de Emprego ou numa UNIVA (86,7%). A procura por via informal é
segunda mais utilizada (40,8%) e a inscrição numa Agência de Trabalho Temporário surge em
terceiro lugar (23,3%). Embora a hierarquia das diligências aqui especificadas seja idêntica
para homens e mulheres, existem algumas diferenças importantes. A procura informal é mais
utilizada pelos homens (+ 9 p.p.) e a inscrição em Agências de Emprego Temporário e
respostas a anúncios são mais elevadas nas mulheres (+ 6,2 p.p. e + 3 p.p.)

FIGURA 38. Q18 – O QUE FEZ PARA PROCURAR EMPREGO (N=240) – POR
GÉNERO
Desempregados = 240 (F=121;HF=119)
Inscreveu-se num Centro de Emprego/UNIVA
Inscreveu-se numa Agência de Emprego Temporário
Contactou Empresas/Organismos do Estado
Contacto através de familiares/amigos
Pôs anúncio no jornal
Respondeu a anúncio
Fez outras tentativas

Valores absolutos
Feminino Masculino
Total
105
103
208
32

24

56

15
44
2
14
5

11
54
2
9
0

26
98
4
23
5

Feminino
86,8%
26,4%
12,4%
36,4%
1,7%
11,6%
4,1%

Percentagens
Masculino
86,6%
20,2%
9,2%
45,4%
1,7%
7,6%
0,0%

Total
86,7%
23,3%
10,8%
40,8%
1,7%
9,6%
2,1%

63

5.9. A POPULAÇÃO INACTIVA
A inactividade abrange 45,5% da população com 15 e mais anos e cerca de 53% do total da
população residente no bairro.

FIGURA 39. Q9 – CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO (N=1.112) –
POR GÉNERO E GRUPO ETÁRIO
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Ao longo de todas as gerações nota-se a existência de um diferencial de género relativo à
inactividade que penaliza a participação feminina no mercado de trabalho. Se no global este
valor se situa nos 14,1 pontos percentuais, é nos grupos etários mais avançados da idade
activa que se registam os maiores desfasamentos: 21,4 p.p. no grupo dos 45 aos 54 anos e
19,1 p.p. no grupo dos 55 aos 64 anos.
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FIGURA 40. Q19 – MOTIVO PRINCIPAL PORQUE NÃO PROCURA EMPREGO
(N=1.112) – POR GRUPO ETÁRIO
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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Das 942 respostas válidas às questões relativas à formação profissional, apurou-se que 204
pessoas (21,7%) já frequentaram pelo menos um curso de formação profissional, com maior
incidência no Bairro Azul (30,6%) e no Bairro Cor-de-Rosa (25,6%) e menor no Bairro Amarelo
(19%).
A grande maioria (80,3%) frequentou apenas cursos remunerados, havendo alguma sobrerepresentação das mulheres, mais 12,1 p.p. que os homens. Por sua vez, os homens estão
sobre-representados nos cursos não remunerados (mais 8 p.p.) que foram frequentados por
11,8% dos respondentes. A frequência de cursos remunerados e não remunerados tem uma
representatividade de 5,9%. Neste contexto, importa referir que 64,5% dos indivíduos que
frequentaram cursos de formação profissional fizeram-nos apenas uma vez, 12,8%
frequentaram dois cursos e 11,8% frequentaram três ou mais cursos (10,8% não
responderam).
No que concerne aos conteúdos de formação, as acções de formação mais referidas versam
sobre “Jardinagem e espaços verdes”, comum tanto nos homens (10,8%) como mulheres
(12%), representando 11,8% das acções frequentadas pelos respondentes. Nos demais
domínios há diferenças importantes de género, com as mulheres a recorrer às acções de
“Corte e costura” (12%), “Apoio familiar e à comunidade” (6,8%), “Cozinha, culinária, confecção
ou doçaria regional” (5,1%), “Arraiolos” (5,1%), “Acção educativa” (4,3%), “Práticas técnicocomerciais, marketing ou vendas” (4,3%), “Práticas administrativas, secretariado ou
recepcionista” (4,3%), “Higiene e limpeza” (4,3%) ou “Arte floral” (4,3%).
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Os homens concentram-se de um modo mais acentuado nas acções que versam “Instalação e
operação de sistemas informáticos e redes/informática” (7,5%), “Serralharia civil” (7,5%),
“Práticas técnico-comerciais, marketing ou vendas” (6,5%) ou “Pintura de construção civil”
(6,5%).
Esta diversidade de escolha poderá explicar alguma da maior importância que as mulheres
atribuem à formação profissional (mais 9,3 p.p.). Em geral, a apreciação de que a formação
profissional é “muito importante” ultrapassa ligeiramente os 20% em ambos os sexos, sendo
considerada importante por 64,2% dos respondentes do sexo feminino e 54,1% dos
respondentes do sexo masculino. As opiniões negativas são dadas por 23,5% dos homens e
14,2% de mulheres, com 3% de opiniões de que acções não têm qualquer importância. De
uma forma bem vincada o Bairro Azul expressa um perfil de opiniões mais extremado, com
30,3% de apreciações negativas (“pouco importante” ou “nada importante”) e 27,3% de
apreciações muito favoráveis (“muito importante”).
Analisando as motivações que suportam as opiniões negativas interessa constatar que as
mulheres concentram as suas respostas em motivos inerentes às consequências práticas
dessas acções na sua situação no mercado de trabalho, ao passo que os homens têm uma
maior diversidade de motivações. Assim, 53,8% das mulheres referem ter a opinião negativa
“Porque não consegui arranjar estágio/emprego” e 46,2% pelo “Desajustamento entre os
cursos disponíveis e as ofertas do mercado de trabalho”. Já nas motivações dos homens 60%
estão associadas a “Porque não consegui arranjar estágio/emprego”, 15% a “Porque não
consegui arranjar estágio/emprego” e “Porque o objectivo era a remuneração e não o curso” e
10% a “Descobri que não tinha vocação/aptidão nessa área”.
No que concerne às apreciações positivas são de destacar três motivações “Porque gosto de
aprender e de me valorizar”, indicada por 30,6%, “Porque consegui arranjar emprego na área
do curso”, seleccionada por 27,9% e “Porque aumentou o meu currículo” apontada por 25,9%.
Estas duas últimas razões reúnem maior consenso entre os homens, sendo ambas indicadas
por 31,7% por contraponto ao “Porque gosto de aprender e de me valorizar”, que recolhe um
terço das justificações femininas.
Duas notas adicionais são devidas relativamente às apreciações positivas relativamente à
importância das acções de formação profissional. Em primeiro lugar, 17,2% das mulheres
indicam considerar as acções de formação “importantes” ou “muito importantes” com base na
descoberta de “vocação /aptidão nessa área”, razão apenas seleccionada por 6,7% dos
homens, a que poderá não ser estranha a concentração nos cursos frequentados pelos
homens. Em segundo lugar, a importância da justificação “porque gosto de me valorizar e de
aprender” aumenta em geral com a idade.
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6. JOVENS
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6.1. A JUVENTUDE DA BELA VISTA: VISÕES SOBRE O BAIRRO E SI MESMA
Se muitas vezes o Bairro da Bela Vista, e em particular a sua juventude, surge aos “olhos da
cidade” com uma imagem negativa e até estigmatizante, o certo é que entre as respostas ao
questionário dirigido aos jovens estamos longe de encontrar uma situação de ausência de
valores cívicos. As respostas a algumas das questões colocadas remetem mesmo para um
visão crítica quanto ao papel da própria juventude e do Bairro da Bela Vista. Os jovens não são
imunes aos problemas que os rodeiam, veja-se a coincidência de opiniões em relação a muitos
dos problemas sentidos no Bairro nas respostas de jovens e adultos, nem às responsabilidades
dos próprios jovens ou moradores na existência desses problemas.
Quando questionados sobre o que determinará o seu futuro, mais de 2/3 dos jovens inquiridos
responderam que este estará dependente, em primeiro lugar, do seu próprio esforço. Segue-se
o apoio da família e só depois e a enorme distância a “sorte” ou o apoio do Estado. Estes são
dados que se revelam independentes do género e que se consolidam com a idade e que estão
longe de reflectir alguma propensão para a “subsídio-dependência” entre os jovens.
FIGURA 41. Q13.3. QUE FACTORES ACHAS QUE PODEM INFLUENCIAR MAIS O
TEU FUTURO? (N=339)
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Relativamente aos sonhos que gostariam de concretizar, o mais referido foi “aprender uma
profissão de que goste”, sendo que 56,8% (a percentagem é ainda maior ainda entre as
raparigas) referiram como desejo algo sempre relacionado com a inserção no mundo laboral:
para além de “aprender uma profissão que goste”, “ter um bom emprego” ou “ter sempre
emprego”. Este resultado espelha não só alguma coerência com a consciência anteriormente
demonstrada quando ao papel do esforço individual na determinação do seu futuro, mas
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também uma preocupação com a inserção no mercado de trabalho e a valorização da mesma.
Os desejos mais materialistas estão também presentes, com um número muito significativo a
expressar o desejo de “ter muito dinheiro”, enquanto outros desejos mais relacionados com
bens de consumo ou mais mundanos, como “ter um bom carro”, “ter casa própria”, “ser feliz” ou
“ser jogador de futebol” estão confinados a uma minoria, ainda assim mais frequente entre os
rapazes. Contudo, também o desejo de “conseguir um bom nível de escolaridade” está
confinado a uma minoria, apesar dos jovens reconhecerem a importância da escola na sua
vida profissional, como se verificará quando se abordar mais particularmente o tema da
escolaridade.
FIGURA 42. Q13.2. QUE SONHOS GOSTARIAS QUE SE CONCRETIZASSEM NO
FUTURO (SELECCIONA 3, SENDO 1 PRINCIPAL)? (N=338)

Aprender uma profissão que goste
Ter muito dinheiro
Ter um bom emprego
Ter sempre um emprego
Conseguir um bom nível de
escolaridade
Ter um bom carro
Ser jogador de futebol
Ser feliz
Ter uma boa casa/própria
Resolver problemas pessoais
Outros
Não sabe/ Não responde
Total

Sexo
Masculino Feminino
25,3
31,7
27,6
18,3
14,4
15,9
8,6
15,9
3,4
7,9
7,5
5,7
1,7
1,7
0,6
2,3
1,1
100,0

0,6
0,0
1,8
0,6
1,8
2,4
3,0
100,0

Total
28,4
23,1
15,1
12,1
5,6
4,1
3,0
1,8
1,2
1,2
2,4
2,1
100,0

Os jovens foram também confrontados no inquérito com uma série de afirmações sobre as
quais se inquiriu o seu grau de concordância. Das respostas dadas denota-se um sentido
crítico quanto ao papel dos moradores e em particular da juventude na melhoria do Bairro da
Bela Vista, nomeadamente quanto a dois dos problemas que os jovens apontaram existir no
bairro: o lixo e a má imagem do bairro no exterior. Fica também patente a consciencialização
de que a condição de jovem implica também a assumpção de responsabilidades e limites.
Também o papel da polícia é reconhecido positivamente pelos jovens inquiridos, que aliás será
de novo visível mais adiante quando se analisar a opinião dos jovens sobre as várias
instituições a trabalharem na Bela Vista. As diferenças etárias ou de género nas repostas não
são muito marcadas, embora as raparigas e os mais novos denotem uma visão mais
responsável sobre a condição de jovem, o mesmo se verificando quanto à opinião sobre o
papel da polícia, que é mais favorável entre os mais jovens e as raparigas. Tendo presente a
informação recolhida quanto ao envolvimento da polícia em projectos de contacto e
sensibilização junto dos mais jovens que frequentam a escola, as respostas dadas poderão
reflectir já os resultados desse envolvimento.
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FIGURA 43. Q13.4. DIZ COM QUAIS DESTAS AFIRMAÇÕES CONCORDAS E QUAL O
TEU GRAU DE CONCORDÂNCIA: (N=335)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Na juventude
deve-se tirar
partido…

Concordo totalmente

A juventude devia A juventude da
preocupar-se
Bela Vista devia
mais em
participar mais…
melhorar…
De uma maneira geral concordo

A juventude da O lixo no bairro é A manutenção do A polícia está no
Bela Vista devia principalmente…
mobiliário
bairro para…
criar novas…
urbano…

Em princípio discordo

Discordo totalmente

Não sabe/Não responde

O consumo e tráfico de drogas surgem muitas vezes associados ao Bairro da Bela Vista,
independentemente da veracidade desta associação, sendo referidos pelos próprios
moradores. A carga negativa associada assim às drogas, e indirectamente por essa via muitas
vezes também ao Bairro também, poderá explicar o porquê da maioria dos jovens moradores
da Bela Vista se mostrarem contrários à despenalização do consumo das denominadas
“drogas leves”.
FIGURA 44. Q10.8 O QUE ACHAS DA DESPENALIZAÇÃO DAS DROGAS LEVES
COMO O HAXIXE, MARIJUANA, ETC? (N=261)

2,7%

39,8%

28,7%
13,8%

9,2%

5,7%

Não tenho opinião sobre isso

Concordo plenamente

De uma maneira geral concordo

Em princípio discordo

Discordo plenamente

Não sabe/ Não responde
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Os jovens da Bela Vista mostraram-se também muito receptivos à ideia de uma maior
participação da juventude no movimento associativo da Bela Vista. Em consonância com o
reconhecimento do papel dos próprios moradores e juventude no desenvolvimento da Bela
Vista, os jovens inquiridos, mostraram-se muito receptivos à ideia deles próprios virem a
mobilizar-se para constituírem associações que contribuem para melhorar o bairro ou que lhes
permitam desenvolver as suas próprias actividades.
Em relação a este desejo de participação no movimento associativo do bairro, a realidade
oferece-nos sinais contraditórios. Por um lado, a realidade não parece confirmar esta vontade
demonstrada, dado que a participação dos jovens nas instituições e movimentos associativos
do bairro está longe de ser muito elevada. Mas por outro lado, do contacto com as instituições
que trabalham na Bela Vista resultou informação acerca da aderência dos jovens a projectos
como a formação de animadores sociais por parte da Associação Cabo-Verdiana de Setúbal.
Se este desejo de envolvimento e participação associativa se revelar genuíno, ele não deixará
de se constituir como uma potencialidade de intervenção a merecer consideração.
Relativamente ao Bairro da Bela Vista propriamente dito, os jovens demonstram ter uma visão
do mesmo que vai de encontro àquela que foi exprimida por muitos outros interlocutores, quer
quanto aos seus aspectos positivos, quer aos negativos. Para além disso, as respostas
recolhidas denotam um sentido de ambivalência em relação ao Bairro da Bela Vista. Existe
indubitavelmente um sentimento de pertença, mas, provavelmente por estarem conscientes
dos problemas de que o bairro padece, os jovens demonstram também uma atitude
ambivalente quanto ao futuro do mesmo, como se verá.
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O Parque Verde da Bela Vista

Os jovens apontam como principais pontos positivos do bairro: a existência do Parque Verde
da Bela Vista; o aspecto humano do bairro, ou seja, que “as pessoas são alegres e simpáticas”
e que “existe união entre as pessoas”; a existência de polícia no bairro e por fim a existência
das instituições e o trabalho por estas desenvolvidas. Relativamente aos pontos negativos da
Bela Vista, a conflituosidade e insegurança é o principal aspecto negativo, logo seguido do
problema do lixo e da má imagem exterior da Bela Vista, que não passa despercebida aos
jovens. Este último aspecto negativo é sobretudo referido pelos mais velhos de entre os jovens,
que muito provavelmente têm um maior contacto com o exterior do bairro, nomeadamente com
a restante cidade de Setúbal, e que aí se apercebem dessa imagem negativa e estigmatizante
que o bairro comporta.
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FIGURA 45. Q2.5. INDEPENDENTEMENTE DE GOSTARES MAIS OU MENOS DE
VIVER NO BAIRRO REFERE OS 3 PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS/NEGATIVOS DO
BAIRRO? (N=311 (PONTOS POSITIVOS) E N=337 (PONTOS NEGATIVOS))

Total
Pontos negativos no Bairro da
Bela Vista
Há muito lixo na rua
Má imagem no exterior por viver
na Bela Vista
Os desacatos e brigas constantes
A falta de segurança
Outra razão: Criminalidade
Problemas de alcoolismo, drogas,
etc.
O barulho à noite
Outra razão: Bairro degradado
Outra razão: Não tem pontos
negativos
Outros
Não sabe/Não responde
Total

Total
Pontos positivos no Bairro da
Bela Vista

17,2
15,1
11,9
8,0
6,8
5,3
4,5
3,3
3,0
8,0
16,9
100,0

O Parque Verde da Bela Vista
As pessoas são alegres e
simpáticas
É bom ter a polícia no bairro
Existe união entre as pessoas
O bairro é bem servido de
transportes
Existem cá muitas instituições
que apoiam as pessoas e os
moradores
As habitações são boas
Outra razão: Amigos
Outra razão: A escola
Outros
Não sabe/Não responde
Total

20,9
11,9
9,3
6,4
6,1
5,8
5,1
2,6
2,3
7,4
22,2
100,0

Os jovens foram também inquiridos sobre o que, na sua opinião, ficou por dizer sobre a Bela
Vista e na medida em que esta é uma pergunta de resposta aberta, as suas respostas
revestem-se de especial interesse. As respostas dadas revelam mais uma vez o espírito crítico
relativamente ao comportamento dos jovens e restantes moradores do bairro (22,4% referiram
que “os jovens são violentos e só fazem asneiras”, e 16,3% que “os jovens e as pessoas
deviam fazer menos lixo e ser mais civilizados”), preocupação com a ocupação do tempo livre
dos jovens (16,3% responderam que “devia haver mais ocupações/equipamentos para os
jovens do bairro”) e com o estado das habitações (“A Câmara deveria arranjar as casas”). Os
jovens aproveitaram esta oportunidade também para exporem alguns desejos, como “mais
policiamento” ou “faz falta um campo de futebol”.
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FIGURA 46. Q13.6. O QUE ACHAS QUE FALTOU DIZER SOBRE O BAIRRO, OU
SOBRE A JUVENTUDE DO BAIRRO DA BELA VISTA? (N=49)

Os jovens são violentos e só fazem asneiras
Devia haver mais ocupações/equipamentos
para os jovens do bairro
Os jovens e as pessoas deviam fazer menos
lixo e ser mais civilizados
A Câmara deveria arranjar as casas

Sexo
Grupos etários
Masculino Feminino Idade: Idade: Idade:
9 a 12 13 a
16 a Total
anos
15
18
anos
anos
25,0
20,0
42,9
14,3
14,3
22,4
12,5
20,0
7,1
14,3
28,6
16,3
16,7

16,0

28,6

19,0

0,0

16,3

20,8

0,0

0,0

23,8

0,0

10,2

O bairro é fixe, só tem má fama
A Juventude da bela vista é simpática
Mais policiamento

4,2
0,0
4,2

12,0
8,0
4,0

0,0
14,3
0,0

9,5
0,0
9,5

14,3
0,0
0,0

8,2
4,1
4,1

Faz falta um campo de futebol
As pessoas é que fazem o bairro mau, por
isso deviam ajudar
Os jovens deviam criar mais associações
Os jovens deveriam ajudar a mudar a
imagem do bairro
Os Jovens são passivos
Era bom que o bairro melhorasse
Gostava que o bairro fosse mais agradável e
com mais condições
Total

8,3
0,0

0,0
8,0

0,0
0,0

9,5
0,0

0,0
14,3

4,1
4,1

0,0
0,0

4,0
4,0

0,0
7,1

0,0
0,0

7,1
0,0

2,0
2,0

4,2
0,0
4,2

0,0
4,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

7,1
7,1
7,1

2,0
2,0
2,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

Pese embora esta imagem negativa do bairro e os seus problemas, a esmagadora maioria dos
jovens da Bela Vista (quase ¾ dos jovens inquiridos) refere que gosta de viver na Bela Vista,
sendo as principais razões aventadas o facto de ser este o sítio onde estão os seus vizinhos e
familiares, ou por pura e simplesmente “se sentirem bem” no mesmo.
Algum clima de insegurança ou conflituosidade surge de novo como a principal razão apontada
pelos jovens que não gostam de viver na Bela Vista e é especialmente referida pelos mais
jovens e pelas raparigas. Para além da conflituosidade, os jovens também não são indiferentes
a outro problema apontado ao Bairro da Bela Vista: a existência de lixo nas ruas, muito
particularmente os rapazes. De referir também que o barulho, a vizinhança e as habitações
degradadas são também outros motivos apontados pela minoria de jovens que não gostam de
viver na Bela Vista (estes motivos e não os anteriores são mesmo os principais entre os jovens
mais velhos).
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FIGURA 47. Q2.1. GOSTAS DE MORAR NO BAIRRO DA BELA VISTA? (N=340)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Masculino

Feminino

Idade: 9 a 12 anos Idade: 13 a 15 anos Idade: 16 a 18 anos
Gosto muito

Gosto

Não gosto muito

Total

Detesto

FIGURA 48. Q2.2 E 2.3 QUAIS AS RAZÕES PORQUE GOSTAS OU NÃO GOSTAS DE
MORAR NO BAIRRO? (N=249 (GOSTA DE MORAR) E N=89 (NÃO GOSTA DE
MORAR))

Gosta de morar no Bairro
Tenho cá amigos/família
Sinto-me bem no bairro
Gosto dos vizinhos
Já está habituado
Gosto muito da minha casa
Gosto do Parque Verde da
Bela Vista
Outras razões: Ter a escola
perto
Total

Não gosta de morar no Bairro
Total
64,7
12,0
10,0
6,8
3,6
1,6
1,2
100,0

Total
Às vezes, sinto-me inseguro
22,0
O bairro tem problemas de lixo
19,5
O bairro é barulhento
14,6
Há desacatos e brigas
13,4
Não gosto dos vizinhos
9,8
As habitações estão degradadas
8,5
Porque há problemas de
6,1
alcoolismo, droga, etc.
Outras
6,1
Não sabe/Não responde
1,2
100,0
Total

Quando confrontados com a opção “sair do bairro” ou “ficar no bairro e ajudar a melhorá-lo” a
escolha dos jovens é clara: prefeririam sair. Esta opção é independente do género e
claramente crescente com a idade. O motivo porque querem sair prende-se com a insegurança
e criminalidade que sentem no Bairro da Bela Vista, mas também com o desejo de melhorarem
o seu futuro e saírem de um sítio que sentem que poderá acabar por levá-los a “perderem-se”.
Os que referem que prefeririam permanecer no Bairro, fazem-no sobretudo por lá se encontrar
a sua família e amigos, mas quase ¼ deles demonstra alguma resignação em relação a uma
permanência futura no Bairro da Bela Vista.
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FIGURA 49. Q13.5 NO FUTURO, ESCOLHERIAS FICAR NO BAIRRO E AJUDAR A
MELHORÁ-LO OU IRES-TE EMBORA? (N=338)

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Idade: 9 a 12 anos

Idade: 13 a 15 anos

Ficar e ajudar a melhorá-lo

Idade: 16 a 18 anos

Ir embora

Total

Não sabe/ Não responde

FIGURA 50. Q13.5.1 JUSTIFICA A TUA RESPOSTA (N=120 (QUER FICAR) E
N=203 (QUER SAIR))

Quer ficar e ajudar a melhorá-lo

Quer ir embora

Total
Gosto do bairro, tenho
amigos e família
Já estou habituado
Gosto de ajudar a
melhorar
Só conheço isto, o bairro
faz parte da minha vida
O Bairro vai melhorar
Outros
Não sabe/Não responde
Total

54,2
16,7
7,5
5,8
2,5
7,5
5,8
100,0

Total
O Bairro tem muita
criminalidade/roubos
Gostava de viver noutro
ambiente, num Bairro
melhor
Não gosto ou estou farto
do bairro
Quer ter mais
oportunidades na vida, se
ficar aqui perco-me
Quero viver num sítio
mais seguro
Quero que os meus filhos
vivam num sítio melhor
Não acredito que as
coisas melhorem
O Bairro está muito
degradado
O Bairro tem muito lixo
Quero emigrar
Outros
Não sabe/Não responde
Total

20,7
14,3
12,8
8,9
6,4
4,9
4,9
4,4
3,4
3,4
13,8
2,0
100,0

A opção de saída da Bela Vista, evidente no caso dos mais velhos, poderá estar ligada ao facto
destes serem claramente os mais pessimistas relativamente ao futuro do bairro. De facto, há
uma maioria de jovens inquiridos que concorda em algum grau que a Bela Vista irá melhorar no
futuro, mas essa situação inverte-se claramente no escalão etário mais velho. Cruzando as
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expectativas de futuro quanto à Bela Vista com o desejo de sair/permanecer, verifica-se que,
embora os que desejam ficar sejam mais optimistas quanto ao futuro da Bela Vista, também
entre os que desejam partir há uma maioria de expectativas positivas quanto ao futuro do
bairro. Paralelamente, não existem grandes diferenças quanto às expectativas de futuro
pessoal (vida em geral, situação financeira, financeira, escolar ou familiar) entre aqueles que
desejam ficar e os que preferiam partir, mas nos casos em que essas diferenças existem, são
os que desejam partir que se mostram ainda assim um pouco mais optimistas quanto ao seu
futuro. Em virtude destas respostas, existe claramente uma ambivalência quanto à vivência dos
jovens na Bela Vista. O desejo de saírem não parece ser apenas explicado por eventualmente
sentirem que o Bairro da Bela Vista não irá melhorar, uma vez que subsiste uma visão geral
positiva a esse respeito, pelo que fica em dúvida até que ponto os jovens gostam mesmo de
viver actualmente na Bela Vista, como anteriormente o expressaram. Apesar disto, as
expectativas dos jovens relativamente ao seu futuro em várias áreas são francamente
optimistas. Fica a hipótese de, em vários casos, esta expectativa de melhoria de vida poder
estar relacionada com a esperança ou desejo de sair do bairro.
FIGURA 51. Q13.1 QUAIS SÃO AS TUAS EXPECTATIVAS PARA O FUTURO?
((N=324) (VIDA EM GERAL E SITUAÇÃO FINANCEIRA), N=325(SITUAÇÃO
FAMILIAR) E N=303(SITUAÇÃO ESCOLAR))

Quer ficar e ajudar a melhorá-lo

Quer ir embora

Situação
escolar

Situação
escolar

Situação
financeira

Situação
financeira

Situação
familiar

Situação
familiar

Vida em
geral

Vida em
geral

0%

20%

40%

60%

80% 100%

0%

20%

40%

60%

80% 100%

Não sabe/ Não responde

Será pior

Não sabe/ Não responde

Será pior

Será igual

Será melhor

Será igual

Será melhor
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FIGURA 52. Q13.4 A BELA VISTA VAI MELHORAR NOS PRÓXIMOS ANOS?
(N=322)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Concordo
totalmente

De uma maneira
geral concordo

Em princípio
discordo

Quer ficar

Discordo
totalmente

Não sabe/Não
responde

Quer sair

6.2. OS JOVENS NO SEU MEIO FAMILIAR
É consensual que a família representa uma instituição social poderosa, responsável pela
estruturação de crenças e comportamentos dos seus membros. Se o desenvolvimento do
indivíduo não depende apenas da acção da família, podemos no entanto dizer que,
cronologicamente, entre os agentes socializadores do indivíduo, a família ocupa o primeiro
lugar, contribuindo para a interiorização de valores, atitudes e papéis. A par da educação e
socialização da criança, a família tem a função essencial de proporcionar o afecto que garante
10

a estabilidade emocional, necessária ao desenvolvimento do indivíduo (Musgrave, 1965) .
A adolescência/juventude é uma fase do desenvolvimento que representa um período de
transição entre as vinculações da infância estabelecidas fundamentalmente no contexto da
relação pai-filho e as ligações afectivas adultas que extravasam as relações familiares (Soares,
11

1992)

.

De acordo com os estudos realizados nos últimos anos, as práticas parentais inadequadas
(conflitos, violência, coerção) ou o pouco envolvimento do pai ou a mãe com a criança/jovem,
constitui um factor de risco acrescido no desenvolvimento infantil/juvenil, aumentando a
vulnerabilidade do jovem a comportamentos desviantes e práticas de risco.

10

Musgrave, P. W. (1984). Sociologia da Educação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

11

Soares, Isabel Maria Costa – Representação da vinculação na idade adulta e na adolescência. Estudo
intergeracional, 1992.
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No âmbito do nosso estudo, verificou-se que os jovens colocam a família entre os motivos
principais para gostarem de viver no Bairro da Bela Vista, denotando a importância da família
na vida dos jovens. Efectivamente, a maioria dos jovens inquiridos refere que se relaciona
muito bem com as pessoas com quem vive, e mesmo o relacionamento entre irmãos é
classificado como sendo claramente “muito bom” ou “bom”. ” Para já e tendo por base as
respostas dos jovens ao inquérito, não se observam grandes evidências do relacionamento no
seio do meio familiar ser disfuncional.
Reflexo deste bom relacionamento com a família, a maioria dos jovens refere que dialoga
“muitas vezes” ou “algumas vezes” com a família sobre a sua vida, muito embora os assuntos
abordados sejam apenas relativos ao comportamento ou à escola. Entre os mais velhos o
diálogo com a família é menos frequente, sendo o principal motivo apontado a “timidez” ou falta
de “à vontade” para falar.
FIGURA 53. Q5.3 COSTUMAS COM FREQUÊNCIA CONVERSAR COM A TUA
FAMÍLIA, SOBRE A TUA VIDA, O QUE TE ACONTECE DE BOM, OU OS TEUS
PROBLEMAS? (N=336 (TOTAL), N=335 (ESCOLA), N=337 (COMPORTAMENTO
NA ESCOLA) E N=340 (AMIGOS, ASSUNTOS DO QUOTIDIANO E CONSELHOS
GERAIS)

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Total

Escola

Muitas vezes

Comportamento
na escola

Algumas vezes

Raramente

Amigos

Nunca

Assuntos do
quotidiano

Conselhos gerais

Não sabe/ Não responde
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FIGURA 54. Q5.4 SE RARAMENTE OU NUNCA CONVERSAS COM A TUA FAMÍLIA,
EXPLICA PORQUÊ? (N=72)

Sexo

Grupos etários

Masculino Feminino

Idade: Idade: Idade:
9 a 12 13 a 15 16 a 18
anos
anos
anos
33,3
58,8
38,5
33,3
20,6
7,7
16,7
2,9
7,7

Não se sente à vontade
Vergonha/timidez
A família não se
interessa
A família tem feitio
difícil
Prefere falar com
amigos
Não tem esse hábito
Não tem tempo
Não sabe/Não
responde
Para não preocupar a
família
Total

Total

44,1
23,5
8,8

50,0
13,2
5,3

47,2
18,1
6,9

5,9

5,3

0,0

5,9

7,7

5,6

0,0

10,5

0,0

8,8

3,8

5,6

2,9
8,8
2,9

7,9
2,6
5,3

16,7
0,0
0,0

0,0
0,0
2,9

7,7
15,4
7,7

5,6
5,6
4,2

2,9

0,0

0,0

0,0

3,8

1,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

A frequência das conversas com a família decai consideravelmente quando o assunto é a
sexualidade, ou as drogas, consumo de álcool ou tabaco. Sobre estes assuntos as famílias
parecem começar falar com maior frequência com os filhos apenas após os 13 anos, e em
relação às drogas e sexualidade as raparigas parecem ser abordadas pela família com maior
frequência para conversar sobre estes assuntos.
FIGURA 55. Q8.4 NA TUA FAMÍLIA FALAM SOBRE QUESTÕES LIGADAS À
SEXUALIDADE? (N=267) Q9.3 NA TUA FAMÍLIA FALAM SOBRE QUESTÕES
LIGADAS AO CONSUMO EXAGERADO DE ÁLCOOL? (N=337) 9.4 NA TUA
FAMÍLIA FALAM SOBRE QUESTÕES LIGADAS AO CONSUMO REGULAR DE
TABACO? (N=337) Q10.2 NA TUA FAMÍLIA FALAM SOBRE QUESTÕES LIGADAS
AO CONSUMO DE DROGAS? (N=265)
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Ainda no âmbito do relacionamento familiar, parece haver uma clara distinção de papéis em
função do género. As raparigas ajudam com muito maior frequência nas tarefas domésticas,
sobretudo à medida que se aproximam da idade adulta, embora 32,0% dos rapazes admita
lavar a loiça e 35% limpar e aspirar a casa pelo menos 1 vez por semana. Embora a tarefa em
que os jovens participam com maior frequência seja “arrumarem o quarto”, “tomar conta dos
irmãos” parece ser uma tarefa que toca mais igualitariamente a rapazes e raparigas. Em
relação a esta última tarefa, “tomar conta dos irmãos”, cerca de 1/3 dos jovens, mesmo os mais
novos, tomam conta dos irmãos pelo menos alguns dias da semana. Esta pode ser uma
estratégia de conciliação da vida familiar e actividade profissional das famílias, por
constrangimentos de acesso a cuidados infantis formais, que, no entanto, estará longe de ser a
ideal quer para os jovens em plena idade escolar, quer para os irmãos de que eles cuidam.
A maioria dos jovens refere que a sua família enfrenta pelo menos algumas dificuldades
financeiras. Contudo, é também elevada a proporção de jovens que considera que a sua
família não aparenta ter dificuldades económicas.
6.3. OS JOVENS E A ESCOLARIDADE
Em relação à “escola”, o nosso estudo reflectirá uma abordagem mista; se por um lado
pretendemos quantificar algumas taxas e perceber o verdadeiro desempenho escolar dos
jovens moradores no bairro da Bela Vista, por outro procuraremos perceber quais as
motivações e representações dos nossos interlocutores em relação à escola.
A “escola” é claramente um meio seguro de integração na vida social e profissional, quer por
via da instrução/formação, quer pela aquisição das mais variadas competências. Tendo a
convicção que o sucesso escolar abrirá caminho a novas e melhores oportunidades no futuro,
dos jovens, importa então perceber o que os jovens pensam da escola, a importância que lhe
conferem e quais os percursos escolares mais observados no Bairro da Bela Vista.
O Relatório da Rede Social do Concelho de Setúbal, referente aos Workshops da Educação,
salienta o insucesso e o abandono escolar como factores muito negativos no Concelho de
Setúbal. Sintetizando: no 1º ciclo, a taxa de retenção apresentada é de 7,8%, sendo 0,9% a de
abandono. Nos 2º e 3º ciclos observa-se um aumento muito significativo na taxa de retenção
(19,5%), sendo ainda baixa (3,8%) a taxa de abandono. No que respeita ao secundário e em
relação aos 2º e 3º ciclos, constata-se uma ligeira descida da taxa de retenção, mas um
aumento claro da de abandono (11%).
Segundo o GIASE12, a taxa de transição/conclusão (taxa de sucesso escolar) é calculada
através da relação percentual entre o número de alunos com aproveitamento no final do ano
lectivo, em relação ao número total de alunos matriculados. No último estudo sobre juventude

12

Gabinete de Informação e Avaliação do Ministério da Educação
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apresentado (Dezembro de 2006), “A Condição Juvenil Portuguesa (1990-2005), foram
disponibilizadas 3 taxas de transição (sucesso escolar) e a evolução das mesmas entre 1995 e
2004 (2º Ciclo, 3º Ciclo e Ensino secundário). Os resultados obtidos apontavam para uma taxa
de sucesso persistente ao longo da década em análise, entre os 80% e os 90%, para os 2º e 3º
ciclos básicos e entre os 60% e os 70% (sendo de 67,9% a última percentagem conhecida)
para o ensino secundário.
FIGURA 56. Q6.2 QUE ANO FREQUENTAS? (N=141)
Idade: 16 a 18 anos
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Perante estes dados (média nacional do Continente) e mesmo tendo em consideração não
terem sido apuradas taxas de sucesso escolar por ciclo educativo (mas em geral), para os
jovens moradores no bairro da Bela Vista, os números relativos ao aproveitamento escolar
observados podem considerar-se preocupantes, com quase ¾ dos jovens a referirem que não
têm tido sempre aproveitamento escolar. Se a resposta modal é de que apenas chumbaram
um ano, o certo é que é também extremamente elevado o número de jovens que já reprovaram
dois ou mais anos, sem se detectarem grandes diferenças entre rapazes e raparigas.
Compreende-se assim porque é que do grupo etário dos 16 aos 18 anos, apenas 21,1% dos
jovens se encontra a frequentar o ensino secundário. Confrontando a coordenadora do
Agrupamento de Escolas onde se integra a Escola EB 2,3+S da Bela Vista13 com os resultados
pouco animadores obtidos no nosso inquérito, a mesma referiu que, embora a taxa de
conclusão/transição seja inferior à media nacional, o valor que causa não lhe parece muito
significativo.

4 Agrupamento de Escolas da Ordem de Sant’Iago.

82

11º

12º

FIGURA 57. Q6.4 SE NÃO, QUANTOS ANOS PERDESTE? (N=102)
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As principais razões apontadas pelos jovens para a sua falta de aproveitamento são em
primeiro lugar o absentismo, especialmente o que foi motivado para ir brincar com os amigos, e
que se constitui como um dos problemas associados à escola na Bela Vista. O inquérito aos
jovens foi realizado durante os meses de Novembro e Dezembro e já cerca de 30% dos jovens
admitia ter já faltado para brincar com os colegas. Uma percentagem quase idêntica referiu que
o motivo do não aproveitamento se prendeu com o facto de não gostar de estudar. Outros
motivos relevantes foram o mau comportamento, dificuldades de aprendizagem (especialmente
entre os mais jovens) e falta de atractividade das aulas e da matéria leccionada. Como
informação adicional recolhida através da entrevista à escola, foram mencionadas 3 tipos de
razões para o não aproveitamento: a falta de capacidades cognitivas de alguns alunos e um
desinvestimento na escola por opção parte de certos alunos sem se verificarem
constrangimentos familiares que o justifiquem e por último, um outro tipo de desinvestimento na
escola, este sim causado por influência dos familiares que não vêem mais-valia na escola.
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FIGURA 58. Q6.5 QUAIS OS PRINCIPAIS MOTIVOS DA FALTA DE
APROVEITAMENTO? (N=216)
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Idade: 9 Idade:
Idade:
a 12
13 a 15 16 a 18
anos
anos
anos
Porque não gosto de estudar
17,8%
27,8%
30,2%
Porque faltava muito às aulas
15,6%
32,4%
23,8%
para ir passear/brincar com
os colegas
Porque não gosto da escola
8,9%
10,2%
7,9%
Outra: Mau comportamento
6,7%
11,1%
7,9%
Porque a matéria é muito
15,6%
2,8%
4,8%
difícil/não estudava o
suficiente
Outra: Problema de saúde
8,9%
1,9%
4,8%
Não tinha atenção porque as
6,7%
3,7%
7,9%
aulas são chatas/teóricas
Outros
17,8%
10,2%
12,7%
Não sabe/Não responde
2,2%
0,0%
0,0%
Total
100,0
100,0
100,0

Total
26,4%
26,4%
9,3%
9,3%
6,0%
4,2%
5,6%
12,5%
0,5%
100,0

Relativamente as disciplinas de que mais gostam, Educação Física, Matemática e Inglês são
as mais referidas, a grande distância das restantes, sendo a Matemática mesmo a disciplina
que mais vezes é referida como disciplina favorita entre os mais novos e as raparigas. Já as
disciplinas de que os jovens menos gostam, e que em muitos casos serão sinónimo das que
têm mais dificuldades, a mais referida são a Matemática, sobretudo pelos mais velhos e pelos
rapazes, seguida a grande distância da História, Inglês e Português.
A maioria dos jovens estuda sozinho, sendo a proporção maior ainda à medida que aumenta a
sua idade e progridem nos estudos. A ajuda dos pais e outros familiares, ainda presente
quando são muito jovens, vai desaparecendo à medida que os jovens crescem, deixando estes
sem estudo acompanhado. À falta de acompanhamento por parte dos pais não será alheio as
próprias carências destes em termos de qualificações formais, que naturalmente limitará a
possibilidade de prestarem auxílio aos seus filhos. Parafraseando a nossa interlocutora do
Agrupamento de Escolas de Sant’Iago: «a relação dos pais com a escola prima essencialmente
pela ausência». Constatou-se ainda que, presentemente, não existe uma comissão de pais em
funcionamento na Escola EB 2,3+S da Bela Vista, pelo facto dos mesmos não demonstrarem
grande disponibilidade e receptividade à ideia de integrarem a dita comissão. Tendo em conta
que a participação e o envolvimento das famílias é fundamental para o sucesso escolar dos
alunos, deveria a Escola EB 2,3+S da Bela Vista constituir como uma prioridade para o próximo
ano lectivo, não só a constituição da dita comissão de pais, como também o desenho de uma
estratégia gradual de aproximação e empenho das famílias nas questões da escolaridade dos
seus membros.
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FIGURA 59. Q6.11. COM QUEM FAZES REGULARMENTE AS TAREFAS DA
ESCOLA/ESTUDAS? (N=310)
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Dadas as baixas expectativas que possuem acerca do desempenho escolar dos seus
membros, aliadas em alguns casos a algum desinvestimento em relação à escola, as famílias
tendem a considerar como positivo o percurso escolar (embora o reconheçam irregular) dos
seus descendentes. Apenas cerca de 20% dos agregados concordam que o percurso não é
bom, “chumbando mais que passando”, ou mesmo considerando-o como mau. A resposta
modal a esta questão é: “positivo, na maioria das vezes conseguem passar” (44,5%). As
razões mais apontadas para este razoável desempenho escolar são; “gostam da escola”
(79,4%) e “têm consciência da importância da escola no seu futuro” (14,6%). Por outro lado, as
principais razões evocadas pelos pais para os maus desempenhos escolares dos seus filhos
são o não gostar de estudar (34,8%), não gostar da escola (26,1%), reconhecendo 11% das
famílias não conseguirem ou não disporem de tempo para acompanhar os filhos nas tarefas
escolares. A este nível, a esmagadora maioria das famílias reconhece que só contacta a escola
quando é chamada (73,3%), sendo 20,4% a percentagem dos entrevistados que assumem ter
uma relação regular com a escola. Confrontando agora os agregados em relação ao número
de anos que os filhos ficaram retidos, verifica-se que apenas 2,8% das famílias reconhece que
os seus descendentes nunca chumbaram.
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Aspecto exterior da Escola Básica que serve a Bela Vista

A falta de estudo acompanhado é claramente uma carência que influencia o desempenho
escolar dos jovens da Bela Vista e a necessitar de intervenção. Embora existam algumas
respostas sociais a funcionar, como ATL no bairro, não deixa de ser preocupante o facto de a
percentagem de jovens que diz utilizar os serviços do ATL para estudar e fazer os trabalhos de
casa ser residual (1,0%).
Os jovens classificam a sua relação com os seus professores como sendo predominantemente
boa com todos os professores assim como com os seus colegas, sendo aparentemente poucos
os professores ou colegas com quem têm questões de relacionamento. Também a avaliação
que fazem do trabalho dos professores é em regra positivo, com os jovens mais velhos a
demonstrarem-se mais críticos mas também entre os que avaliam mais positivamente o
trabalho dos professores. Ainda no espaço de intervenção da escola, os jovens são mais
insatisfeitos em relação às infra-estruturas da escola que frequentam, com mais de metade dos
alunos a classificarem como razoável (resposta modal) ou mesmo más as condições da escola.
Também a representante da escola que entrevistámos, professora Solange Delicado, tece os
maiores elogios aos seus colegas professores da Escola EB 2,3+S da Bela Vista. «Temos
muito bons professores, aqui na escola … isto é um trabalho de paixão … quem vem para esta
escola é porque quer trabalhar com estes jovens».
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FIGURA 61. Q6.14 EM TERMOS DE

FIGURA 60. Q6.15 DÁS-TE BEM COM
OS TEUS PROFESSORES? (N=307)
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Tal como em outros estudos realizados à comunidade educativa em Portugal, os alunos têm
uma boa relação com a escola. Quanto aos aspectos que mais gostam na escola, o mais
referido é sem dúvida “as aulas (ou algumas) ”, sendo mesmo este o aspecto referido pela
maioria das raparigas e dos mais novos. Contudo, existe também uma proporção muito
elevada de jovens que refere outros aspectos mais lúdicos ou sociais como aqueles de que
mais gosta na escola. Entre esses estão os “intervalos e feriados” (ou seja, precisamente
quando não há aulas, sendo este aspecto mais referido pelos mais velhos e a resposta modal
nos rapazes), as “actividades recreativas/desportivas” e o “convívio e brincadeira com os
colegas”. Comparando estes resultados com os obtidos no estudo “A Escola do Ponto de Vista
das Crianças”14, verifica-se uma certa concordância entre estes dois estudos.

14

Estudo de Teresa Seabra realizado em 2003 baseado nos resultados de um inquérito por questionário a
uma amostra de 837 alunos do 2º ciclo, em 8 escolas do Concelho de Lisboa e Loures. Teresa Seabra
analisa a relação das crianças com a escola, a interacção com os professores e as representações que têm
da escolaridade e das condições físicas da escola e do ensino.
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FIGURA 62. Q6.6 QUAIS SÃO OS ASPECTOS QUE MAIS GOSTAS NA ESCOLA?
(N=307)
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Quando questionados directamente sobre quais problemas mais frequentes em termos de
comportamentos reprováveis no meio escolar os jovens elegem como o mais frequente a
destruição do material escolar, bem como a violência entre alunos e a presença de estranhos
dentro da escola. Num segundo grupo, já com uma menor frequência de casos, reporta-se a
existência de casos de violência entre alunos e pessoas estranhas à escola e de assaltos no
seio do espaço escolar. O racismo, assaltos à porta da escola e violência entre alunos e
professores são casos menos frequentes face aos anteriores. Parece assim existir um
problema de segurança dentro do espaço, que em boa medida poderá ser fruto da existência
de pessoas estranhas dentro desse mesmo espaço escolar e que deverá merecer mais
atenção por parte das autoridades e responsáveis pela escola. Não é possível determinar que
os casos de destruição de material escolar possam ser imputados a pessoas estranhas à
escola, mas poderá ser sintomática a frequência de casos de estranhos no espaço escolar e a
maior frequência de assaltos dentro da escola que a porta da mesma.
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FIGURA 63. Q6.18 EM TERMOS DE COMPORTAMENTOS, QUAIS OS PRINCIPAIS
PROBLEMAS NA TUA ESCOLA? (N=297 (RACISMO) N=309 (DESTRUIÇÃO DE
MATERIAL DA ESCOLA, VIOLÊNCIA ENTRE ALUNOS E PESSOAS DE FORA,
ÁLCOOL E DROGA NA ESCOLA), N=310 (VIOLÊNCIA ENTRE ALUNOS E
VIOLÊNCIA ENTRE ALUNOS E PROFESSORES) E N=311 (ASSALTOS À PORTA
DA ESCOLA E ESTRANHOS DENTRO DA ESCOLA))
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Confrontada com esta questão, a representante da escola não negou a existência de alguns
problemas, embora sem lhes conferir uma projecção muito significativa, afirmando mesmo que
a situação actualmente vivida na Escola EB 2,3+S da Bela Vista não seria muito diferente da
vivida noutras escolas do concelho. Como problemas mais frequentes, salientou a existência
de roubos, a introdução no espaço escolar de pessoas estranhas ao mesmo, a maioria das
vezes introduzidas pelos próprios alunos. Contudo para a nossa interlocutora o maior problema
actual da Escola EB 2,3+S da Bela Vista prende-se com a precariedade das instalações/infraestruturas que considera inaceitáveis e indignas, avançando mesmo que com melhores
condições físicas e materiais, os resultados obtidos poderiam ser muito melhores. Salienta
ainda que o facto dos jovens da Bela Vista não se mostrarem mais críticos em relação às
instalações pode estar directamente relacionado com as também precárias condições
habitacionais a que estão sujeitos, podendo neste caso a percepção de exigência dos alunos
ser menor. A este nível, a Prof. Dra. Isabel Guerra chamou a atenção para a necessidade de
dotar as escolas sitas em bairros sociais de condições de excelência, quer em termos das
instalações, quer em termos de material à disposição dos alunos. Como boa prática e em
consonância com esta linha de pensamento, chama-se a atenção para o investimento recente
feito pela Câmara na nova escola básica, quer ao nível das infra-estruturas centrais, quer no
“recreio”, cuja diversidade e qualidade dos materiais empregues salienta bem essa
preocupação.
Voltando à escola EB 2,3+S da Bela Vista e ainda sobre condições da escola, a Prof. Solange
Delicado salientou que a entrada não autorizada de pessoas estranhas na escola poderia ficar
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de todo resolvida se financeiramente houvesse capacidade intervir ao nível da manutenção da
vedação actual da escola.
Comparando novamente os dados apurados no nosso inquérito, com os obtidos no estudo “A
Escola do Ponto de Vista das Crianças” e ao contrário do observado para os pontos positivos,
não existe uma concordância entre as respostas nos dois estudos. Enquanto os jovens da
Escola EB 2,3+S da Bela Vista, estão principalmente preocupados com questões ligadas à
segurança, os alunos inquiridos no estudo de Teresa Seabra criticam em primeiro lugar
(38,6%) as infra-estruturas da escola, sendo praticamente residual a percentagem de jovens
que elege a insegurança como um dos problemas da sua escola (6,6%), contudo não deixa de
ser relevante a constatação de que logo a seguir às infra-estruturas, os “colegas” são
apresentados como o “pior da escola”.
Como é óbvio os conflitos e crispações entre alunos não são comportamentos exclusivos da
Escola EB 2,3+S da Bela Vista, estes são próprios da adolescência e juventude e são
observados um pouco por todas as escolas, como comprova a citação de Teresa Seabra
(2006) «Os trabalhos de Benavente e outros (1994) e de Santiago (1996) já revelavam ser a
relação com o grupo um dos aspectos mais positivos da escola, no entanto, atravessada por
tensões e conflitos assinalados pelos alunos - nestas pesquisas o recreio aparece referido
como um lugar confuso e anárquico, onde se sente a necessidade de serem instituídas normas
de segurança para a sua utilização».
Como que a corroborar que a (in) segurança no espaço escola é uma questão presente no
quotidiano dos jovens, é o facto do aumento da segurança no seio da escola ser a sugestão de
melhoramento mais apreciada pelos jovens no que respeita à escolaridade, particularmente
pelos mais novos. Os jovens valorizam também muito as sugestões que se prendem com uma
diferenciação dos métodos de ensino, seja através de métodos inovadores de leccionação
(recurso a audiovisuais e dramatizações), seja através de alterações nas próprias matérias
leccionadas (“matérias mais práticas” e a disponibilização de currículos alternativos15,
nomeadamente de tipo técnico/profissional, este último com particular ênfase entre os mais
velhos), ou ainda o intercâmbio entre a escola e outras instituições (no que poderá ser um meio
de trabalho com os jovens a merecer a atenção das instituições que desenvolvem trabalho no
Bairro da Bela Vista) Apesar das dificuldades de aprendizagem expressas e do facto de
estudarem em regra sozinhos, o apoio escolar não surgiu no topo das prioridades, excepção
feita aos mais jovens de todos, aqueles que também elegeram as dificuldades de
aprendizagem como um dos principais factores de não aproveitamento escolar. De referir que
em relação aos currículos alternativos, funcionam actualmente na Escola EB 2,3+S da Bela
Vista 4 cursos com equivalência ao 9º ano, situação que seria de todo desejável que pudesse
vir a ser consolidada com a introdução de mais cursos neste âmbito. O Prof. Dr. José Manuel
15

Os Currículos Alternativos destinam-se a grupos específicos de alunos do ensino básico com percurso
escolar irregular, designadamente: insucesso escolar repetido e risco de abandono da escolaridade básica.
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Henriques, ouvido pelos autores neste âmbito, salienta a importância da necessidade de uma
reformulação profunda na “escola”. Para que os alunos tenham um bom desempenho, é
imprescindível a reconstrução dos conteúdos e os métodos pedagógicos. A Dra. Mirna
Montenegro do ICE corrobora esta apreciação negativa do desempenho da instituição escolar,
em geral, indo mais longe ao afirmar que da maneira como está organizada a escola torna-se
excludente, principalmente por não atender às necessidades especiais de certo tipo de
população escolar. A constituição dos agrupamentos escolares e a “normalização” que tal
trouxe ao ensino veio também, na opinião desta técnica, piorar a situação.
6.17 Das seguintes sugestões, assinala o teu grau de concordância: (n=294 (Apoio
escolar), n=297 (Jogos e dramatizações e currículos), n=298 (Audiovisuais), n=299
(Turma/tarefa), n=300 (Intercâmbio), n=301 (Segurança), n=302 (Mesas), n=303 (Matérias)
e n=304 (Turmas))
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Um pouco paradoxalmente, os jovens atribuem uma grande importância à escola na sua vida
profissional futura, e especialmente entre os mais velhos e as raparigas esta importância
atribuída à escola é muito elevada. Reflexo disso, e apesar do insucesso escolar registado, a
maioria dos jovens pretende pelo menos concluir o secundário e muitos há que expressam o
desejo de prosseguir os estudos até à universidade. Desagregando esta resposta pelo número
de anos que já chumbaram, o desejo de prosseguir até à universidade é predominante entre os
jovens que nunca chumbaram, sendo substituído nessa predominância pela conclusão do
secundário entre os que já chumbaram 1 a 3 anos inclusive, enquanto que os que chumbaram
4 anos têm como desejo predominante concluírem o 9º ano apenas.
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FIGURA 64. Q6.9 QUE IMPORTÂNCIA ATRIBUIS À ESCOLA PARA O SUCESSO DA
TUA VIDA PROFISSIONAL FUTURA? (N=308)
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FIGURA 65. Q6.19 ATÉ ONDE DESEJAS TU ESTUDAR SE TE FOR POSSÍVEL?
(N=308)
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Quanto à profissão que desejavam desempenhar no futuro, embora a resposta modal seja
“futebolista” (quase metade dos rapazes expressa este desejo), cerca de 40% dos jovens,
sobretudo as raparigas, expressam o desejo de desempenharem uma miríade de profissões
que têm em comum o facto de exigirem estudos superiores e que vão desde “advogado” até
“biólogo marinho”, sendo que entre estas profissões a mais representada individualmente é a
de professor.
6.4. OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES
Se quiséssemos fazer uma análise apriorística dos dados, poder-se ia afirmar que as
actividades com que os jovens ocupam os seus tempos de lazer parecem reflectir também os
constrangimentos económicos que as suas famílias enfrentam. Assim, “ir a espectáculos”, “ ir
ao cinema” ou “ir de férias para fora de Setúbal”, actividades que requerem um maior dispêndio
financeiro, ocupam os tempos de lazer dos jovens da Bela Vista com menor frequência.
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Olhando a questão com outra profundidade, salienta-se que mesmo assim, cerca de 42% dos
jovens admitem ir pelo menos uma vez por mês ao cinema, percentagem esta que não se
encontra longe da que obtida (55%) no estudo “Condutas de Risco, Práticas Culturais e
Atitudes Perante o Corpo”,16 de 2000, embora no caso do referido estudo a amostra tenha
incidido em jovens mais velhos (dos 15 anos 29 anos). Também em relação ao “Ir de férias
para fora de Setúbal”, o panorama não é tão mau como se poderia pensar à partida, pois cerca
de metade dos entrevistados admite fazê-lo.
Os tempos de lazer dos jovens são ocupados com maior frequência a “ouvir música”, de longe
a actividade mais frequente, o que se encontra em consonância com a actividade mais
observada no estudo citado no parágrafo anterior, retirando a TV, que não incluímos na grelha
de resposta deste inquérito. Depois de “ouvir música” aparecem “jogar computador”, “praticar
desporto”, “ler livros, jornais e revistas”, “ir ao café” (indistintamente frequentado pelos jovens
de várias idades e rapazes e raparigas), “sair com os amigos”, “ver desporto” e “navegar na
Internet”. Curiosamente cerca de 45% dos jovens admitem praticar desporto mais que uma vez
por semana, chegando aos 73% a percentagem que diz praticar pelo menos uma vez por
semana, valor muito superior ao encontrado para a média nacional (32,3%) no estudo
“Condutas de Risco, Práticas Culturais e Atitudes Perante o Corpo”.
Jovens num dos pátios do Bairro Amarelo da Bela Vista

16

Condutas de Risco, Práticas Culturais e Atitudes Sobre o Corpo – Estudo coordenado por Manuel
Villaverde Cabral e José Machado Pais, realizado em 2000, baseou-se nos resultados de um inquérito
realizado a uma amostra representativa dos jovens portugueses entre os 15 e os 29 anos.
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Salienta-se ainda pela positiva o facto do acesso à internet se encontrar disseminado entre a
juventude da Bela Vista, admitindo a grande maioria dos inquiridos “navegar” na internet pelo
menos uma vez por semana (64,9%), tendo cerca de 20% das famílias admitido dispor de
Internet em casa.
Existem algumas actividades que se restringem apenas ao grupo etário mais velho, como “sair
com a(o) namorada(o)” ou “ir a bares e discotecas”, esta última no entanto, com uma
frequência reduzida. Quando saem com os amigos, os jovens da Bela Vista não se limitam a
ficar pelo Bairro da Bela Vista, sobretudo à medida que vão ficando mais velhos.
Reforça-se o papel decisivo das instituições sedeadas no bairro no que concerne à oferta de
actividades de ocupação dos tempos livres dos jovens, matéria que será aprofundada em
seguida.
Questionados sobre o principal artigo em que gastam o seu dinheiro, encontram-se situações
diferenciadas claramente pela idade. Os mais jovens gastam o seu dinheiro sobretudo em
guloseimas (é a resposta modal a grande distância das outras), em roupa e acessórios de
vestuário e entretenimento (música, jogos, filmes para ver em casa), enquanto nos mais
velhos, há uma enorme concentração das respostas no vestuário. Existe assim uma marcada
diferença de hábitos de consumo entre jovens de diferentes grupos etários, mas também entre
géneros.
6.5. O ASSOCIATIVISMO E O TRABALHO DAS INSTITUIÇÕES NO BAIRRO DA BELA VISTA
Como já foi referido, os jovens demonstraram a sua receptividade para um maior envolvimento
no movimento associativo do bairro. Contudo, apenas uma minoria é membro de alguma
associação ou clube desportivo, em regra enquanto sócios activistas. Os clubes desportivos, as
IPSS, as associações culturais e recreativas e os escoteiros são as associações com as quais
os jovens têm maior envolvimento.
A fraca participação associativa não é exclusiva dos jovens da Bela Vista, esta forma de
cidadania tem expressão muito reduzida na sociedade portuguesa, como comprovam os dados
recolhidos no âmbito do referido estudo nacional de 2000, coordenado por José Machado Pais
e Manuel Villaverde Cabral. Aliás, se se comparar a percentagem de jovens com mais de 14
anos que declararam ter alguma participação associativa nos dois estudos, ela é idêntica
(17,0% em média). Dada a especificidade do bairro da Bela Vista e das problemáticas a ele
associadas, os autores são de opinião de que as instituições (oficiais e da sociedade civil)
deveriam apostar não só em novas respostas não tipificadas e por isso mais dirigidas às
necessidades da população jovem residente, com também no incentivo à criação de novas
associações juvenis, ou grupos informais no bairro.
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Actualmente o envolvimento dos jovens com as instituições é essencialmente enquanto
utentes. As actividades que os jovens referem mais frequentar relacionam-se com o desporto
(futebol sobretudo), informática, dança e Actividades de Tempos Livres (ATL).
Contudo, e à atenção das instituições que desenvolvem actividades no Bairro da Bela Vista,
existe procura de actividades ou de ocupação de tempos livres dos jovens que não é satisfeita:
46% dos jovens entrevistados referiram que gostariam de frequentar outras actividades. Esta
procura não satisfeita recai sobretudo no desporto, principalmente basquetebol, natação, mais
futebol, “ATL” e “actividades musicais ou dança”. As principais razões para a não frequência
destas actividades são, segundo os jovens inquiridos, o facto destas actividades serem muito
dispendiosas17, a sua inexistência no bairro ou indisponibilidade de vagas, e outras razões,
como alguma desmotivação (“ainda não me fui inscrever”) e falta de informação. Esta procura
não satisfeita de actividades será tanto mais grave quanto alguns dos interlocutores
entrevistados (instituições que trabalham no Bairro da Bela Vista) referiram que a desocupação
dos tempos livres dos jovens facilita o seu contacto e o desenvolvimento de comportamentos
de risco.
FIGURA 66. Q4.4.1 PARA ALÉM DO QUE FAZES NOS TEMPOS LIVRES, GOSTARIAS
DE FREQUENTAR/REALIZAR MAIS ALGUMA ACTIVIDADE? QUAL? (N=155) E 4.5

SE RESPONDESTE SIM NA QUESTÃO 4.4.1, QUAL A RAZÃO PRINCIPAL PORQUE
NÃO FREQUENTAS ESSAS ACTIVIDADES? (N=101)
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17

Segundo Dra. Solange Delicado do Agrupamento de Escolas de Sant’Iago, o facto da prática da natação
ser dispendiosa para os jovens, levou este ano lectivo a Escola EB 2,3 +S da Bela Vista, decidir alugar a
piscina do ACM e assim conseguir que de forma gratuita para os alunos tenham acesso aquele
equipamento.
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De uma maneira geral, os jovens classificam o trabalho das instituições como “bom” ou
“razoável”, reconhecendo que estas “auxiliam as pessoas”, “ajudam a ocupar o tempo livre dos
jovens” e “fazem actividades interessantes”, embora pareça existir também espaço para estas
melhorarem a sua actuação. Contudo, indubitavelmente os jovens parecem ter uma boa
imagem geral das instituições que desenvolvem iniciativas no bairro. Tal poderá contribuir para
o desejo manifestado pelos jovens de maior participação no associativismo, ou seja,
estaríamos perante um desejo motivado, em parte, na “boa imagem” das instituições junto dos
jovens. Este é também uma potencialidade que poderá ser explorada para permitir uma maior
participação e envolvimento dos jovens na vida e no desenvolvimento do Bairro da Bela Vista.
FIGURA 67. Q4.6. DE UMA MANEIRA GERAL, COMO AVALIAS O TRABALHO DAS
INSTITUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/COLECTIVIDADES NO BAIRRO? (N=184) E 2.6

DAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES, QUAIS SÃO AQUELAS QUE DIRECTA OU
INDIRECTAMENTE, ACHAS QUE ESTÃO A FAZER UM BOM TRABALHO (NO OU
PARA) O BAIRRO DA BELA VISTA? (N=338)

Avaliação global do trabalho das instituições

Quais as instituições que estão a realizar um bom
trabalho na Bela Vista

Total

46,7%

1,6%
16,8%

Idade: 16 a
18 anos

3,3%
31,5%

Idade: 13 a
15 anos

Muito bom

Bom

Razoável

Mau

Idade: 9 a 12
anos

0%

Não sabe/Não responde

10%

20%

30%

40%

Nenhuma

Não sabe/Não responde

Escolas

Outras

Polícia

Clubes Desportivos

Instituições Sociais (IPSS)

Quando questionados sobre qual a instituição que na sua opinião está a desenvolver um
melhor trabalho, a escolha recai sobre as IPSS presentes no Bairro, a polícia, os clubes
desportivos e a escola. As IPSS e clubes desportivos, responsáveis muitas vezes pelos
equipamentos ou actividades que os jovens frequentam, e a escola, enquanto meio em que os
jovens passam uma percentagem assinalável do seu tempo, são respostas expectáveis. Já a
imagem positiva da polícia junto da juventude, especialmente junto dos mais jovens e das
raparigas, destaca-se por contrariar de alguma forma uma ideia preconcebida de antagonismo

96

dos jovens face à polícia, e pelo contexto em que os jovens referem a insegurança no bairro e
espaço escolar como um dos problemas principais com que se deparam.
Prática de desporto na Bela Vista

Já enquanto utentes das actividades desenvolvidas pelas instituições, os jovens mostram um
elevado grau de satisfação com a frequência das actividades e instalações das instituições,
destacando sobretudo a satisfação por frequentar essas actividades ou valorizando o que lá
aprende.
6.6. SEXUALIDADE E COMPORTAMENTOS DE RISCO (ÁLCOOL, DROGAS E VIOLÊNCIA
JUVENIL)

Segundo Pedro Moura Ferreira18, o conceito de “risco” introduzido recentemente por Beck em
1992 coloca em evidência a «insegurança crescente que as pessoas experimentam em virtude
do mundo social se ter tornado menos previsível e o futuro se apresentar como um espaço de
contingências». Actualmente as transições «entre a família, a escola e o trabalho confrontamse com novos riscos e oportunidades que as gerações mais velhas não conheceram e por
conseguinte muitas das opções que os jovens» tomam hoje em dia terão repercussões difíceis
18

Condutas de Risco, Práticas Culturais e Atitudes Sobre o Corpo, Capitulo II “Os Comportamentos de
Risco dos Jovens”.
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de antecipar no futuro. A incerteza a que os jovens estão expostos tem para diversos autores,
implicações nas suas atitudes e comportamentos.
Parece ser também consensual na comunidade científica, (nomeadamente no que diz respeito
aos psicólogos), a constatação de que a juventude é um período essencialmente de
«exploração e de descoberta, pelo que a experiência do risco é inerente a muitos dos estilos de
vida juvenis». É também evidente considerar que nem todos os tipos de risco são nefastos, ou
têm necessariamente consequências negativas para a saúde dos jovens, contudo será sobre
estes últimos que iremos debruçar neste capítulo.
No bairro da Bela Vista, cerca de 25% dos jovens dos 13 aos 15 anos e 70% dos com idades
compreendidas entre os 16 e os 18 anos admitiu já ter tido relações sexuais, percentagem que
poderá ser dificilmente comparada com a obtida no estudo de âmbito nacional (Continente)
“Gerações e Valores na Sociedade Portuguesa”19, realizado em 1998 para jovens dos 15 aos
24 anos (20% admitiu nunca ter tido uma experiência sexual, 48,1% referiu já ter tido relações
sexuais e cerca 31% furtaram-se a responder, percentagem esta que por ser tão elevada que
impossibilita uma comparação com o nosso inquérito).
FIGURA 68. Q8.9 JÁ TIVESTE RELAÇÕES OU EXPERIÊNCIAS A NÍVEL SEXUAL?
(N=266)
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Embora a sexualidade não seja regra geral um tema abordado em família, os jovens da Bela
Vista com mais de 12 anos consideram-se esclarecidos sobre a utilização de métodos
contraceptivos e transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Contudo, o facto dos
jovens se considerarem relativamente bem esclarecidos aos possíveis resultados de diversos
comportamentos de risco (vide mais à frente o consumo de álcool, tabaco e drogas) parece ser
19

Gerações e Valores na Sociedade Portuguesa, estudo realizado em 1998, coordenado por José Machado
Pais, baseado nos resultados de um inquérito aplicado a uma amostra representativa da população
portuguesa com 15 e mais anos, da qual apenas seleccionámos o estrato dos 15 anos 24 para a
comparação com os resultados do nosso inquérito.
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relativamente comum entre os jovens da Bela Vista, embora isso depois nem sempre
transpareça nos comportamentos revelados, pelo menos no que respeita à sexualidade.
Efectivamente, cerca de 1/3 dos jovens confessa que nem sempre usou preservativo nas
relações sexuais que teve. A não utilização do preservativo poderá ser agravada pelo facto de
uma percentagem muito significativa de jovens admitir ter tido mais que um(a) parceiro(a)
sexual no último ano, sendo que a percentagem daqueles que nem sempre usam preservativo
aumenta com o número de parceiros sexuais. Entre os que referem ter níveis mais elevados de
esclarecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis ou contraceptivos apenas há um
caso em que o inquirido nunca usou preservativo, embora a proporção daqueles que sempre o
fizeram não se altere com o nível de esclarecimento.
FIGURA 69. Q8.10 NESSAS EXPERIÊNCIAS USASTE PROTECÇÃO
(PRESERVATIVO)? (N=102) E 8.11 QUANTOS PARCEIROS/AS SEXUAIS,
TIVESTE TU NO ÚLTIMO ANO? (101)

Uso do preservativo

1,0%
8,8%

Número de parceiros sexuais no último ano

60,8%

Não sabe/Não
responde
Mais de 10
parceiros
De 6 a 10
parceiros

29,4%

De 2 a 5
parceiros

Sim, sempre

Algumas vezes sim, outras

Não, nunca usei

Não sabe/ Não responde

1 Parceiro/a

Nenhum, no
último ano
0%

20%
Total

40%
Masculino

60%

80%

Feminino

99

Uso do preservativo e esclarecimento sobre

Uso do preservativo e esclarecimento sobre

DST

métodos contraceptivos

Nada
esclarecido

Pouco
esclarecido

Pouco
esclarecido

Esclarecido
Esclarecido

Muito
esclarecido

Muito
esclarecido
0%

20%

40%

60%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

Sim, sempre

Sim, sempre

Algumas vezes sim, outras não

Algumas vezes sim, outras não

Não, nunca usei

Não, nunca usei

Não sabe/ Não responde

Não sabe/ Não responde

Uso do preservativo e número de parceiros sexuais
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 Parceiro/a
Sim, sempre

De 2 a 5 parceiros

Algumas vezes sim, outras não

Não, nunca usei

De 6 e mais parceiros
Não sabe/ Não responde

Este tipo de comportamento de risco não é exclusivo dos jovens da Bela Vista, ou de jovens
residentes em bairros com as mesmas características. O estudo “Gerações e Valores na
Sociedade Portuguesa”, já salientava que em relação ao grupo etário dos 15 aos 24 anos,
somente de 50% dos inquiridos tinha admitido a utilização frequente de métodos
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contraceptivos. Dado que os métodos contraceptivos são mais amplos que o uso do
preservativo e que muitos deles não evitam as doenças sexualmente transmissíveis, então
pode concluir-se que os comportamentos observados no estudo de 1998 são mais
preocupantes que os demonstrados pelos jovens da Bela Vista em 2006.
Entre os motivos aventados para não usar o preservativo sobressaem, por um lado, uma certa
despreocupação quanto ao seu uso ou a incapacidade de prevenção destas situações (“não
tínhamos ali à mão” e “nem pensei nisso”), e por outro lado a recusa do próprio ou do parceiro
em usar (“não gosto disso (ou “o meu (minha) namorado(a) não gosta”). Curiosamente, se se
comparar estas respostas, com as obtidas no citado estudo nacional realizado em 1998,
observa-se que as justificações são semelhantes (Não sente necessidade, não tem prazer
sexual, ou eu/o companheiro não gosta disso). Quer no caso do nosso estudo, quer no caso do
inquérito nacional, os motivos apontados para não usar métodos anticoncepcionais nunca
transparecem uma falta de informação ou uma dificuldade em aceder aos mesmos, mas sim
razões meramente de escolha pessoal.
Muito embora o preservativo não seja o único método contraceptivo, e jovens há que referem
que não o utilizam por recorrerem a outros métodos contraceptivos (pílula), existem claras
diferenças entre a frequência do uso de preservativos e a ocorrência de gravidez na
adolescência na própria ou namorada. Também o recurso à pílula do dia seguinte tem alguma
expressão, sobretudo entre os jovens com idade mais próxima dos 18 anos, e embora os
casos detectados de interrupções voluntárias de gravidez na adolescência da própria ou
namorada sejam reduzidos, estes forma referidos por perto de 10% dos jovens.
Já havíamos verificado que existiam alguns constrangimentos nas famílias e nos jovens no
diálogo sobre a sexualidade, embora estes fossem menores em relação às raparigas.
Importava saber qual a principal fonte de informação sobre a sexualidade. A escola, através
dos professores, surge como a principal fonte de informação20, seguida da família e dos
amigos, estes últimos uma fonte importante de informação entre os rapazes. Assim, os jovens
consideram como muito importantes ou importantes as aulas de educação sexual.
Em relação ao consumo do álcool, há que distinguir duas dimensões de análise de
consequências e de importância distinta: o contacto com o álcool e o seu consumo com
carácter de alguma regularidade. Se em relação à primeira, a maioria dos jovens admite já ter
provado bebidas alcoólicas, (nomeadamente cerca de 75% entre 13 e os 15 anos e 90% dos
com 16 ou mais anos), de entre estes, só uma minoria parece consumir álcool com alguma
regularidade, sendo a tipologia mais observada a que se inscreve “em consumos de festa” ou
20

Em parceria com o Centro de Saúde, funciona na Escola EB 2,3 da Bela Vista um serviço de
atendimento aos jovens em matéria de saúde, com especial incidência na prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis, havendo inclusive uma caixa, tipo “urna” na qual anonimamente os alunos
podem colocar as suas questões mais prementes. As respostas são depois afixadas em locais públicos
dentro da escola.
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de fim de semana. De uma maneira geral, o inquérito não aponta para casos de alcoolismo, ou
para hábitos diários no que concerne à ingestão de bebidas alcoólicas. Contudo, o consumo de
álcool com maior regularidade torna-se mais importante entre os mais velhos, não se
encontrando diferenças ao nível do género. Quando questionados sobre a regularidade com
que os seus amigos bebem, não se distinguem também diferenças entre o comportamento
destes e o do próprio. Da entrevista com a Sra. Subcomissária da esquadra da PSP, ressaltou
a ideia que o consumo de bebidas alcoólicas tem aumentado entre os jovens nos últimos anos,
porém constatou-se também que ele é confinado ao fim-de-semana e não de carácter diário,
ou interpolado na semana. A professora Solange, representante da escola na nossa entrevista,
corrobora também esta visão acerca do consumo do álcool.
FIGURA 70. Q9.5 JÁ ALGUMA VEZ EXPERIMENTASTE BEBIDAS ALCOÓLICAS?
(N=332) E 9.8 COM QUE REGULARIDADE COSTUMAS TU BEBER? (N=208)
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Quanto à quantidade e tipo de bebida consumida, a maioria dos jovens refere que bebe
moderadamente, sendo o consumo de álcool em excesso praticado apenas “de vez em
quando” e como já referido confinado a ambientes de “festa”. O consumo excessivo assume
maior proporção entre os jovens que já consomem bebidas alcoólicas mais regularmente. Entre
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as bebidas consumidas, a mais referida é de longe a cerveja, seguida das bebidas destiladas
como vodka, gin, whisky e os denominados “shots”. Apesar de não serem tão referidos como a
cerveja, o consumo destas bebidas com alto teor alcoólico é sem dúvida mais preocupante,
sendo que, as bebidas destiladas surgem mais associadas aos que referem consumir álcool
em excesso algumas vezes. Enquanto o contacto com a cerveja parece independente da
regularidade com que bebem, o consumo das bebidas com maior teor alcoólico é referido por
uma proporção muito maior entre os consumidores mais regulares de álcool, enquanto os
“shots” parecem associados aos fins de semana e festas.
FIGURA 71. Q9.9 QUE QUANTIDADE COSTUMAS BEBER? (N=134) E 9.8 COM
QUE REGULARIDADE COSTUMAS TU BEBER?
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FIGURA 72. Q9.6 QUE BEBIDAS EXPERIMENTASTE? (N=208) E 9.8 COM QUE
REGULARIDADE COSTUMAS TU BEBER?
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À semelhança do que se havia verificado relativamente ao campo da sexualidade, também em
relação aos efeitos do consumo de álcool a juventude da Bela Vista considera-se relativamente
bem esclarecida, excepção feita aos mais jovens. O mesmo se aplica ao esclarecimento sobre
os efeitos do tabagismo e consumo de drogas.
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De acordo com os dados do ESPAD/200321, 78,2% dos jovens portugueses de 16 anos já
tinham tido contacto com bebidas alcoólicas, percentagem que não é muito diferente da
observada para os jovens do Bairro da Bela Vista, principalmente se atentarmos que é maior
do que a verificada para a faixa etária dos 13 anos 15, mas sobretudo não é excessivamente
menor à constatada no bairro, para o grupo etário que engloba jovens dos 16 aos 18 anos. O
estudo do ESPAD comprovou ainda que em relação a 1999 (78,1%) não se registaram
alterações a nível do consumo de bebidas alcoólicas em Portugal. Cerca de 48% dos jovens
portugueses tinha bebido no último mês. Tal como o observado no inquérito aos jovens da Bela
Vista, a maioria dos jovens inquiridos no âmbito do estudo europeu, diz ter muita ou alguma
informação acerca dos malefícios do consumo, sendo também os bares e as discotecas os
locais onde geralmente os jovens bebem, o que volta a configurar a tipologia do consumo de
fim-de-semana ou de “festa”, não se encontrando também diferenças ao nível do género em
termos da ingestão de bebidas alcoólicas.
O consumo de tabaco está muito menos presente entre os jovens. A esmagadora maioria não
fuma, nem mesmo ocasionalmente. Apenas no grupo etário mais velho se encontra uma
proporção maior de fumadores regulares (cerca de 17%), percentagem esta que se verifica
inferior à obtida para a média nacional no citado estudo da ESPAD-2003, (27,6% dos jovens
com 16 anos admitiu ter fumado no último mês).
Alguns dos entrevistados (moradores e instituições) alertaram para a existência de problemas
de tráfico e consumo de drogas no seio do Bairro da Bela Vista, sendo o consumo de
estupefacientes um comportamento que pode acarretar riscos particulares de dependência e
de correlação com outros comportamentos ilícitos (existência pequenos furtos ou tráfico). Entre
os jovens inquiridos, o consumo ou contacto com a droga parece limitado. Uma proporção
esmagadora de jovens (89%) nunca experimentou qualquer tipo de droga, mesmo que alguns
dos seus amigos ou colegas já o tenham feito. O contacto com as drogas aumenta no entanto,
com a idade, afirmando cerca de 23,9% dos jovens entre os 16 e os 18 já o ter feito, valor
percentual que se encontra em consonância com o apurado no estudo ESPAD (16 anos –
17,7%, 17 anos – 24,9%, 18 anos – 29,6%).

21

O Estudo ESPAD é um estudo desenvolvido a nível europeu e pretende acompanhar e comparar a a
evolução dos consumos de substâncias ilícitas, incluindo o álcool e o tabaco, nos alunos de 16 anos, nos
diversos países da Europa. Em Portugal este estudo realizou-se pela primeira vez em 1995 e repetiu-se em
1999, 2001 e 2003. Em Portugal e em 2003, tomou-se a iniciativa de passar a inquirir amostras não só
representativas dos alunos de 16 anos, mas também de outros grupos etários (dos 13 aos18 anos). A
dimensão da amostra em 2003 para Portugal foi de 18 000 alunos do 7ª ao 12º ano.
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FIGURA 73. Q10.4 E TU, NEM QUE FOSSE POR BRINCADEIRA, JÁ ALGUMA VEZ
EXPERIMENTASTE ALGUM TIPO DE DROGA (À EXCEPÇÃO DO ÁLCOOL E
TABACO)? (N=261)
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Este comportamento, associado à opinião negativa expressa quanto à despenalização do
consumo das “drogas leves”, sugere uma forte opinião negativa quanto ao consumo de drogas
entre a juventude da Bela Vista.
Os casos reportados de consumo de estupefacientes confinam-se na esmagadora maioria dos
casos ao haxixe, marijuana e “outros tipos de erva”. Entre os inquiridos não foram encontrados
casos de contacto com drogas sintéticas (como o “exctasy”) ou drogas duras, excepção feita a
um único caso de consumo de cocaína.
Aparentemente poderemos referir que a relação da juventude da Bela Vista com as drogas
parece caracterizar-se mais por contacto com a mesma, do que como consumo, uma vez que a
maioria apenas contactou com drogas uma única vez para a experimentar. Os motivos desse
contacto foram, na maioria dos casos, a curiosidade pessoal, embora alguns reportem também
a influência dos amigos.
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FIGURA 74. Q10.6 COM QUE REGULARIDADE COSTUMAS TU CONSUMIR
DROGAS? (N=26)
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Relativamente ao consumo de drogas no distrito de Setúbal (percentagem de jovens que já
teve algum contacto com drogas ao longo da sua vida), o “Inquérito Nacional em Meio Escolar”,
realizado em 2001 a jovens a frequentar o 3º ciclo, pelo Instituto Português da Droga e
Toxicodependência (IPDT), apresenta o consumo no Distrito de Setúbal abaixo da média
nacional para o total das drogas (entre os 10 e os 13%), para a cocaína (3%), LSD (2%),
cogumelos mágicos (1 a 2%) e ecstasy (entre 2 e 3%), na média no caso da heroína (3%),
anfetaminas (3%) e tranquilizantes (1 a 2%), sendo apenas superior à média relativamente à
cannabis (entre 11 e 12%).
Um dos comportamentos de risco que maior impacto e visibilidade tem junto dos moradores,
inclusive junto dos mais jovens, são os comportamentos de vandalismo e violência. Estes
contribuem de sobremaneira para a criação de um sentimento de insegurança e para a imagem
de “bairro problemático”, mesmo quando o número de pessoas envolvidas é reduzido.
Assim, uma parte importante dos jovens da Bela Vista já teve conhecimento de casos de
violência, seja através de amigos ou colegas que neles participaram, seja pelo conhecimento
da existência de casos de agressões e violência. Entre estes últimos, os jovens relatam
sobretudo o conhecimento de casos de agressões entre vizinhos, sendo esses relatos mais
frequentes entre os mais velhos.
Contudo, a percentagem de jovens que já participaram eles mesmos em actos de violência é
reduzida (10% dos jovens), embora essa percentagem seja crescente com a idade (18,5% dos
jovens entre os 16 e os 18 anos admitiu ter participado em actos de violência). Os jovens que
admitiram a participação em actos de violência, fizeram-no no entanto, na sua maioria, mais do
que uma vez.
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FIGURA 75. Q11.3 E TU, NEM QUE FOSSE POR BRINCADEIRA, JÁ ALGUMA VEZ
EXPERIMENTASTE PARTICIPAR EM ACTOS DE VIOLÊNCIA? (N=339) E 11.5 E
TU, NEM QUE FOSSE POR BRINCADEIRA, JÁ ALGUMA VEZ EXPERIMENTASTE
PARTICIPAR EM PEQUENOS ROUBOS? (N=327)
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Quanto à participação em pequenos furtos, a situação é muito semelhante à acima descrita: os
jovens têm conhecimento de colegas ou amigos que tomaram parte em pequenos furtos, mas a
proporção de inquiridos que admitiu ter participado é também ela reduzida em termos totais
(13%). Contudo, analisando os dados por sexo e grupo etário, o panorama não é tão positivo,
chegando a incidência destes comportamentos desviantes a atingir os 21% para a classe etária
dos 16-18 anos e cerca de 20% em relação ao total dos entrevistados do sexo masculino.
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FIGURA 76. Q11.3.1 SE SIM (VIOLÊNCIA), QUANTAS VEZES PARTICIPASTE?
(N=27) 11.5.1 SE SIM, QUANTAS VEZES PARTICIPASTE? (N=43)
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Também neste caso, os jovens que participaram em pequenos furtos fizeram-no, na sua
maioria, mais que uma vez.
A partir destas respostas pode-se concluir que o fenómeno de comportamentos ilícitos ou
violentos parece de facto confinado a uma minoria, que todavia, admite ter participado mais
que uma vez em semelhantes acções, o que poderá explicar o porquê da visibilidade destas
acções na consciência e visão que os moradores têm do Bairro da Bela Vista, apesar de um
reduzido número de jovens aparentar estar envolvido nelas. Em consonância, apenas uma
reduzida percentagem de jovens teve alguma vez problemas que motivassem a intervenção
das autoridades policiais (9,4%), embora essa percentagem chegue a atingir os 14,7% para o
grupo etário dos 16 aos 18 anos. Quando houve necessidade dessa intervenção ela ficou-se,
em regra, pela repreensão.
Segundo a PSP as principais ocorrências observadas são o furto de telemóveis, de bonés e
outros acessórios de vestuário de “marca” e o furto de automóveis que apenas utilizam para
diversão e enquanto tiver combustível. Ainda decorrente da entrevista à Sra. Subcomissária da
Esquadra, foi referido que os jovens muitas vezes furtam um veículo na “Baixa” para não virem
a pé para o bairro. Muitas vezes os automóveis são destruídos propositadamente. Geralmente
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estes actos são praticados por menores de idade, pelo que a repreensão, como já se tinha
observado, aparece como o castigo mais comum.
A maioria dos jovens que participaram em actos de violência, vandalismo ou pequenos
assaltos, fê-lo por influência dos amigos. A adrenalina causada é também apontada como uma
das justificações para a participação nestes actos, sendo as razões económicas (“falta de
dinheiro”) referidas por uma minoria. Quando questionados sobre se no futuro voltarão a
praticar actos semelhantes, a esmagadora maioria responde que não, embora cerca de ¼ dos
inquiridos

admita

a

possibilidade

de

reincidência

nestes

comportamentos.

Quando

confrontados com a necessidade de justificarem a sua resposta anterior, entre as razões
apontadas para não participar mais neste tipo de acções, constam, por um lado, a consciência
de ser uma acção negativa (é a resposta modal), mas por outro lado, existem também motivos
relacionados apenas com o receio das consequências. Os que admitem reincidir, justificam-no
mais uma vez pela influência dos amigos, por necessidade de dinheiro ou outras razões.
Em termos nacionais e segundo o estudo “A Condição Juvenil Portuguesa de Dezembro de
2006, é a partir de 1998 que se acentua a relevância proporcional da criminalidade juvenil (16
anos 24 anos), que em 2004 atinge o valor de 15% em relação ao total geral dos registos
policiais. Se se atentar na população até aos 15 anos o valor percentual apurado é
praticamente residual (1,7% em relação ao total das ocorrências). Em relação os jovens da
Bela Vista e embora para o escalão etário 16-18 anos, a percentagem de jovens que admitiu
ter comportamentos ilícitos ronde os 21%, não se pode porém estabelecer uma
correspondência directa entre os dois estudos, pois enquanto no primeiro, a taxa é calculada
em relação ao total de ocorrência, no segundo ela é apurada por comparação com o total de
inquiridos.
Tal como o observado no nosso estudo (entrevista e dados da PSP), a nível nacional, o crime
contra o património é inequivocamente o mais comum entre os jovens, sendo o roubo na via
pública o crime mais recorrente na última década.
6.7. INSERÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO22
Cerca de 87% dos jovens do Bairro da Bela Vista com idade compreendida entre os 15 e os 18
anos encontravam-se a estudar, aquando da realização dos inquéritos. Os restantes haviam
abandonado a escola e a sua situação perante o mercado de trabalho era aquela que se
encontra descrita na figura 67.

22

A análise à inserção dos jovens no mercado de trabalho é realizada com recurso aos dados apurados no
Inquérito às Famílias, que incluem o universo dos habitantes da Bela Vista inquiridos. Estes dados foram
preferidos face aos do Inquérito aos Jovens, pois os primeiros apresentavam uma mais exaustiva
caracterização relativamente a esta dimensão de análise.
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FIGURA 77. CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO - ÚLTIMA SEMANA
(N=63)
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Constata-se que os jovens que deixaram de estudar não se encontram, na sua maioria,
integrados no mercado de trabalho, ou exibem ligações ainda ténues com esse mesmo
mercado. De facto, a condição mais frequente dos jovens não estudantes é a de
desempregado (sobretudo desempregado em busca do primeiro emprego), ou inactivo. Apenas
1/5 dos jovens encontram-se empregados e cerca de 14% frequentam um curso de formação
profissional. Quando empregados, a maioria tem vínculos profissionais caracterizados pela
precariedade: trabalho por conta própria e trabalhadores com contrato a termo. Também se
constata um predomínio do trabalho a tempo parcial. No entanto, os jovens que trabalham, em
regra, mostram-se satisfeitos com o seu trabalho, se bem que não tanto com o seu salário.
FIGURA 78. SITUAÇÃO PRINCIPAL NA PROFISSÃO E TIPO DE VÍNCULO (N=11)
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Com este retrato (predominância de desempregados em busca do primeiro emprego e
inactivos), não causa espanto que a grande maioria dos jovens que abandonaram a escola se
encontrem a cargo da família ou de terceiros, sendo que apenas 18% tem nos rendimentos do

110

trabalho a principal fonte de rendimento (uma percentagem maior entre as mulheres). Uma das
razões que poderá empurrar estes jovens para uma entrada precoce no mercado de trabalho
em prejuízo da continuação dos estudos é o baixo nível de rendimento das famílias a que
pertencem, sendo que a maioria dos jovens que possui rendimentos entrega metade ou mais
destes rendimentos à família, particularmente se forem raparigas. Como se verá abaixo, os
constrangimentos financeiros estão entre os motivos referidos para justificar a saída da escola.
Como foi referido, a maioria dos jovens desempregados procura o seu primeiro emprego,
sendo que a maioria está desempregada à menos de 12 meses. A principal estratégia de
busca de emprego passou pela inscrição no Centro de Emprego/UNIVA, seguida do recurso à
ajuda de amigos ou familiares. Apenas uma pequena percentagem respondeu a anúncios de
jornal, sendo que uma das razões que poderão explicar tão baixa taxa de resposta a anúncios
de jornal poderá prender-se com as baixas qualificações dos desempregados. Contudo, a
baixa escolaridade parece ser uma característica comum aos jovens que abandonaram a
escola, com apenas 1 jovem com escolaridade acima da obrigatória.
FIGURA 79. HABILITAÇÕES * CONDIÇÃO PRINCIPAL PERANTE O TRABALHO ÚLTIMA SEMANA (N=63)
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Contudo, apesar do baixo nível de qualificações exibido, a maioria dos jovens inquiridos
demonstra-se satisfeito com o grau de escolaridade atingido, aliás essa foi mesma a principal
razão porque abandonaram a escola, bem como a falta de utilidade que lhe atribuíam e apenas
uma pequena minoria considera de facto a hipótese de regressar à escola. Estes resultados
estão em contraste com a importância reconhecida à escola para o futuro profissional pelos
jovens que ainda estudam. Embora os constrangimentos financeiros não sejam os mais
referidos em termos agregados, estes são uma causa de abandono muito mais importante
entre as raparigas (quase 1/3 delas os referiu) que entre os rapazes. Os jovens que
abandonaram os estudos referem que o que menos gostavam na escola era de estudar ou as
dificuldade de aprendizagem, sendo as aulas aquilo que mais gostavam.
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FIGURA 80. QUAIS A RAZÃO PRINCIPAL PARA TER ABANDONADO A ESCOLA?
(N=41)
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A formação profissional pode constituir-se como uma forma de complementar as qualificações
destes jovens. Cerca de 1/3 dos jovens já participaram em acções de formação, em regra,
remunerados e que os jovens rotularam como importante para a sua vida profissional, sendo o
principal motivo aventado a valorização do currículo.
Temos assim um quadro em que os jovens que abandonam a escola parecem fazê-lo pela
conjugação de dificuldades ou desinteresse nos estudos e não valorização das qualificações
que poderiam apreender na escola (relembra-se que a maioria acha que o nível de
escolaridade atingido é suficiente, ainda que poucos tenham completado sequer a escolaridade
mínima obrigatória). As dificuldades económicas parecem desempenhar também um papel
importante no abandono da escola por parte das raparigas, bem mais que nos rapazes.
Confrontadas com dificuldades económicas as famílias parecem compelir mais as raparigas, ou
estas sentem uma maior obrigação, para contribuírem para o orçamento familiar. Os jovens
parecem abandonar a escola mesmo sem terem reais perspectivas ou ofertas de emprego,
dada a elevada percentagem daqueles que continuam à procura do primeiro emprego e
quando conseguem emprego este caracteriza-se por ser precário e a tempo parcial.
O facto de muitos não terem ainda emprego ou trabalharem a tempo parcial poderia abrir a
possibilidade de serem incentivados a poderem concluir os seus estudos num regime horário e
com um plano de estudo mais flexível, permitindo-lhes conciliar a melhoria das qualificações
com o emprego, ou com a busca de emprego. Contudo, o facto de tão poucos de entre estes
jovens colocarem sequer a hipótese de um regresso à escola e não valorizarem a obtenção de
qualificações formais, limita fortemente essa possibilidade.
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FIGURA 81. QUADRO SÍNTESE - PONTOS FORTES E FRACOS DOS JOVENS DA
BELA VISTA
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Os jovens avaliam como boa ou muito boa a sua
relação com os professores

Pouco ou nulo acompanhamento escolar por
parte das famílias

Os jovens atribuem uma grande importância à
escola na sua vida profissional futura, citando
muitas vezes que gostariam de exercer
profissões de nível superior

Os alunos e os professores queixam-se da
qualidade das infra-estruturas escolares, sendo a
destruição do material escolar um dos problemas
mais referidos pelos alunos

O acesso à internet está disseminado entre os
jovens

Insegurança dentro das instalações escolares,
nomeadamente roubos e violência entre alunos,
causada por vezes por jovens exteriores à escola

Não se encontram disfuncionalidades na análise
geral da tipologia de ocupação dos tempos livres
dos jovens da Bela Vista

A minoria que se dedica a comportamentos
desviantes, tais como actos de violência ou
pequenos roubos, fá-lo com frequência

A maioria dos jovens para além de consciência
critica, exibe valores cívicos

1/3 dos jovens não toma medidas contra as
doenças sexualmente transmissíveis

Não há evidências de casos de alcoolismo entre A incidência do consumo de bebidas destiladas
os jovens, a relação com a bebida é mais intensa entre os mais velhos levanta algumas
aos fins-de-semana
preocupações
O consumo de tabaco e drogas não é elevado
entre os jovens, sendo sobretudo as chamadas
"drogas leves", aquelas que estes referem ter
tido mais contacto, embora o consumo não seja
regular, mas a título experimental

A maioria dos jovens deseja no futuro sair do
bairro, situação visível mesmo para os que dizem
gostar de viver no bairro presentemente, como
também nos mais optimistas quando ao futuro da
Bela Vista

Abertura para mais participação e envolvimento
no tecido associativo

Escassa participação efectiva nas associações,
sendo na maioria das vezes na qualidade de
utente
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As Problemáticas:

Problemáticas
sociais
(pobreza,
desemprego,
emprego
precário, baixos
salários, pouca
escolarização
dos pais)

Ausência de
referência e
valores positivos
devido à
concentração
espacial das
referidas
problemáticas

Desadequação da
escola às
necessidades
desta população
o que causa
desinvestimento
e consequente
insucesso escolar

Respostas tipificadas, normalizadas
para a população em geral

Reprodução cíclica de trajectórias
de pobreza e de exclusão social

A Mudança, algumas pistas para “uma janela de oportunidades”:

Vontade política e
institucional na
mudança ao nível
da escola

Estabelecimentos de parcerias
entre Min. Educação, CMS,
IEFP, IPSS e concentração de
meios e apoios financeiros

Adaptação dos
currículos às
competências dos
alunos (currículos
alternativos),
meta de 50% e uso
de métodos mais
aliciantes ao nível
passagem dos
conteúdos
pedagógicos

Disseminação
do incremento
de respostas de
apoio escolar
não formal,
como é o caso
ATL Tutorial e
envolvimento
das famílias

Análise das
competências dos
jovens e realização
de estudo de
mercado concelhio
com vista a
detectar “nichos
de mercado”, no
âmbito das
competências
encontradas

Criar o gosto de
aprender estudar

Respostas
dirigidas às
especificidades
da população

Orientação para os
objectivos e
procura da eficácia

Sensibilização junto das
famílias sobre a importância
da escola e da formação na
vida futura dos jovens

Reforço da
imagem positiva
da escola:
financiamento
para bolsas ao
melhores alunos
e visibilidade
dos casos de
sucesso,
investimento na
excelência das
instalações

Colocar os
jovens em
contacto com
realidades
positivas:
intercâmbio com
outras escolas e
jovens da cidade
e contacto com
naturais da Bela
Vista que
triunfaram

Consciencialização de que é possível
o sucesso
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Tal como apresentado no modelo anterior, a estratégia experimental de intervenção em relação
aos jovens poderia apoiar-se essencialmente no binómio escola-famílias, constituído o Estado
e as instituições com intervenção no bairro uma denominada “rede social de suporte”.
A necessidade de tornar a escola atractiva para os jovens aparece como o verdadeiro cerne da
questão. Partindo da consciencialização de que o modelo actual não funciona, advoga-se a
implementação de respostas educativas novas, mais dirigidas para as aptidões e capacidades
deste tipo de população e por isso mais susceptíveis de obter sucesso. A lógica passa então
por ir ao “encontro dos jovens” e não tanto por impor aos jovens modelos padronizados e
desajustados, os quais muitas vezes este não têm capacidade ou motivação para assimilar. Ao
tornarmos a escola atractiva para os jovens, estaremos sobretudo a contribuir para o gosto
pelo estudo e para o tão ambicionado sucesso escolar. Aliada a esta vertente, importa também
dotar estas escolas de condições físicas/materiais excepcionais, de diferenciação positiva, que
visem dar as melhores condições possíveis de aprendizagem a estes alunos, sabendo à
partida que alguns deles têm algumas limitações. È pois muito importante “fazer do espaço
escolar, um local em que apetece estar”. Por outro lado é importante apoiar e dar visibilidade
aos casos de sucesso escolar, disseminando esses exemplos junto dos alunos como um
reforço positivo de “se eles conseguiram, eu também lá chego”. Paralelamente deveria ser
criado um gabinete de apoio a bolsas de estudo para alunos da Bela Vista que desejassem
ingressar na faculdade. Tal iniciativa poderia também servir como um incentivo à entrada na
universidade.
Como ficou demonstrado ao longo deste capítulo, os alunos para além das dificuldades que
possam ter e da desmotivação que apresentam face à escola, estudam sozinhos, daí o desafio
às instituições para a implementação de uma rede de apoio escolar alargada, também ela
assente numa nova lógica, tornando-se assim também atractiva para os alunos. A filosofia do
ATL Tutorial da Associação Cabo-verdiana, que tão bons resultados tem apresentado, pode
ser uma pista no desenho dessas novas respostas. O que seria de evitar seria a proliferação
de centros convencionais de explicações no bairro.
Ficou patente também no inquérito que os jovens contactam com muitas realidades não
exactamente positivas no seu quotidiano e que a influência do meio e dos exemplos é bastante
importante (a influência dos amigos é mesmo a causa mais referida para participar em
pequenos furtos ou actos de violência). Importa por isso colocar os jovens da Bela Vista em
contacto com outras realidades, mostrando que existem alternativas aos comportamentos e
exemplos negativos com que se deparam no quotidiano do bairro. A presença da escola no
próprio bairro é sem dúvida importante para potenciar a frequência da mesma, mas, pode
também confinar os jovens a confrontarem-se sempre e apenas com a mesma realidade do
bairro. O intercâmbio com outros alunos, com outras realidades existentes na própria cidade de
Setúbal seria importante para a transmissão de valores de comportamento e perspectivas de
futuro diferentes, assim como o contacto com exemplos de sucesso de jovens e outros
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habitantes do próprio Bairro da Bela Vista. Trata-se de consciencializar os jovens de que o
sucesso é possível.
Por último e talvez como ponto mais importante desta análise, é de salientar que o modelo que
se apresenta encontra-se ainda longe de estar fechado, podendo considerar-se como um mero
documento de trabalho, ou se se quiser um ponto de partida. È fundamental criar mecanismos
que promovam a discussão do modelo quer por parte das instituições, quer por parte dos
destinatários (jovens e famílias) Sem a participação na discussão do mesmo por parte das
instituições e principalmente pelos jovens e famílias, poder-se-ia correr o risco de mais uma vez
se estar a impor algo de exterior à população e sem a participação desta, qualquer estratégia
fracassará.
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7. FAMÍLIAS
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7.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIO-DEMOGRÁFICA
Segundo os dados recolhidos no inquérito, a dimensão média das famílias23 residentes no
bairro apurada ronda o valor de 3,4 pessoas por agregado doméstico privado, valor superior ao
3,0 apurado para Portugal no Censos 2001, mas próximo dos 3,3 registados nas Regiões
Autónomas dos Açores e Madeira24.
Observando as famílias de acordo com a sua dimensão, constata-se que a maioria das famílias
são constituídas por agregados de 2 pessoas (24,6% das famílias) e que é um valor próximo
do observado a nível nacional no Censos 2001. A particularidade mais assinalável reside no
elevado peso das famílias com 5 ou mais pessoas e que se ilustra na imagem esquerda do
gráfico seguinte (barra inferior). De facto, se a evolução nacional tem sido de substancial
descida da importância relativa deste tipo de famílias alargadas, como se pode nas duas barras
da imagem no lado direito do gráfico infra, o valor apurado pelo Censos 2001 ronda os 10% e
que compara com os 23,6% de famílias que detêm 5 ou mais elementos no bairro da Bela
Vista. Este elemento deve ser tido em conta na reflexão sobre os recursos disponíveis para as
famílias residentes no bairro, em especial recursos familiares essenciais, como o tempo,
nomeadamente para tomar conta de outros membros familiares mais novos, etc.

23

Genericamente, por famílias, entende-se o conceito de Família Clássica, «conjunto de pessoas que residem no

mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou
parte do alojamento. Considera-se também como família clássica qualquer pessoa independente que ocupe uma parte
ou a totalidade de uma unidade de alojamento» conforme consta da página da Internet do INE - rubrica conceitos, e
que coincide, neste caso, com o conceito de Agregado Doméstico Privado, «conjunto de pessoas que residem no
mesmo alojamento e cujas despesas fundamentais ou básicas (alimentação, alojamento) são suportadas
conjuntamente, independentemente da existência ou não de laços de parentesco; ou a pessoa que ocupa
integralmente um alojamento ou que, partilhando-o com outros, não satisfaz a condição anterior», uma vez que todos
os inquiridos indicaram existir laços de parentesco de direito ou de facto entre os elementos residentes na sua
habitação.
24

Leite, S. (2003), Famílias em Portugal: breve caracterização socio-demográfica com base nos Censos 1991 e 2001,

in INE: Revista de Estudos Demográficos n.º 33, Lisboa: INE.
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FIGURA 82. DISTRIBUIÇÃO

FIGURA 83. DISTRIBUIÇÃO
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O gráfico ilustra igualmente a elevada proporção das pessoas que habitam em agregados com
5 ou mais elementos (barra de cima da imagem da esquerda) e que abrange cerca de 42% dos
moradores. Desses agregados familiares é relevante o conjunto de famílias que contêm 3
gerações ou mesmo4 gerações em coexistência, tratando-se de uma extensão familiar vertical
que tem características diversas da extensão mais horizontal que ocorre no espaço de
coexistência de uma ou duas gerações.
Aproximadamente 6,9% das famílias têm elementos do núcleo familiar que não coabitam no
agregado familiar, sendo apontadas razões profissionais, como a emigração ou migração
interna por mais de metade (59,1%) das famílias. Devem salientar-se que pouco mais de 1/5
das mulheres ausentes do agregado familiar estão “a estudar fora”, o que contrasta com
apenas 3,3% dos homens ausentes.
Tomando por referência o estado civil do representante da família na resposta ao inquérito e a
existência ou não de filhos menores de idade, optou-se por tipificar as famílias em
“Solteiro/divorciado/separado sem filhos menores”, “Família monoparental com filhos menores”,
“Casal sem filhos menores”, “Casal com filhos menores”, “União de facto sem filhos menores”,
“União de facto com filhos menores”, “Outros” (sem filhos menores). O critério da presença de
filhos menores é utilizado em função da importância que se atribui na identificação dessas
famílias, com base por um lado, na possibilidade de cruzar elementos do inquérito das famílias
com o inquérito realizado aos jovens e por outro lado, com a importância dos laços
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intergeracionais, numa óptica de futuro, têm nesses agregados. No entanto a presença de
idosos no agregado familiar será igualmente analisada, muito embora não de uma forma tão
transversal a toda a análise das famílias. Procurou-se assim encontrar algum equilíbrio entre o
número de tipos de famílias adequado e as dimensões de análise que se irão aprofundar.

FIGURA 84. Q1 TIPOLOGIA DAS FAMÍLIAS E POPULAÇÃO
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Conforme se pode observar em 50,1% das famílias não existe uma relação de conjugalidade
do representante, quer formal (casal – casado com registo) quer informal (união de facto –
casado sem registo). No entanto, 56,1% dos moradores estão integrados em agregados em
que essa relação de conjugalidade, formal ou informal, existe. Estas características são fruto
da complexidade das famílias e que é bem patente na observação da dimensão das famílias
por tipo de família.

FIGURA 85. Q1 TIPOLOGIA DAS FAMÍLIAS SEGUNDA A SUA DIMENSÃO
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Esta diversidade é também ilustrada com referência ao estado civil do representante.
Comparando a distribuição da população segundo o estado civil do representante do Bairro da
Bela Vista com os resultados obtidos no Censos 2001 pode-se constatar que, ainda que seja o
estado mais frequente no Bairro, o inquirido “casado” abrange um conjunto de famílias
(imagem da esquerda, na barra inferior) que é, em termos populacionais, pouco representativo
quando comparado com o que se observou no conjunto do espaço nacional em 2001 (imagem
da direita).

FIGURA 86. DISTRIBUIÇ

FIGURA 87. DISTRIBUIÇÃO
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A este resultado não é estranho, por um lado, a relativa juventude da população residente no
bairro e, por outro lado, a elevada incidência de uniões de facto (casados sem registo).
Também a desagregação de anteriores estruturas familiares (separado, divorciado) tem uma
expressão elevada entre os residentes do bairro quando comparada com o registo nacional,
não obstante o crescimento rápido que se tem observado generalizadamente neste domínio.
Antes de se proceder a uma análise mais particular das tipologias familiares importa atentar à
estrutura etária conjugada com a situação perante a actividade e o trabalho dos residentes no
Bairro da Bela Vista.
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FIGURA 88. Q9 REPRESENTANTE DAS FAMÍLIAS SEGUNDO A CONDIÇÃO
PERANTE O TRABALHO

Numa primeira leitura, que será detalhada na análise da actividade, inactividade e pobreza, a
ligação ao mercado de trabalho dos homens permanece superior em todos os escalões etários,
sendo de se destacar a existência desde muito cedo de reformados/pensionistas que julgamos
associados às condições de saúde, tão amiúde referidas pela população na justificação da
situação de inactividade. Nas mulheres é de se destacar, a partir dos 35 anos a existência de
muitas “domésticas”, a que se juntam as mulheres “inactivas” e “pensionistas/reformadas”. A
significativa importância destas situações desde cedo na idade activa enquadra a secção
seguinte, na qual procuramos indagar em particular, do ponto de vista das famílias, como se
enquadram todas estas situações, com especial atenção às famílias com pessoas a cargo, às
famílias sem qualquer elemento com emprego, às famílias com idosos e às famílias com filhos
menores.
7.2. OS RECURSOS DAS FAMÍLIAS
Um dos elementos essenciais para o bem-estar das famílias consiste na obtenção e gestão de
um conjunto de recursos que permita a satisfação das suas necessidades básicas e não
básicas. Se em todos os países da UE a preocupação com a capacidade de satisfação das
necessidades básicas é uma prioridade incontornável dos sistemas sociais, em Portugal esse
tema tem ganho bastante relevância social, política e mediática, por um lado, devido à elevada
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persistência da pobreza no nosso país e, por outro lado, porque desde que este assunto é
estudado entre nós, observa-se uma quase constante permanência de 1/5 dos portugueses
numa situação de défice de recursos para fazer face às despesas de primeira necessidade.
Neste sentido, nas últimas décadas constatou-se que uma proporção significativa da população
se situava abaixo do limiar de pobreza e que, uma vez nessa situação, os indivíduos demoram
a recuperar.
Outra das dimensões essenciais que se pretende desenvolver é a análise da distribuição de
rendimentos, dando especial atenção à desigualdade. No fundo, os domínios da pobreza e da
desigualdade estão interligados, sendo que esta última é mais abrangente, porquanto mantém
a sua atenção sobre toda a população, enquanto a pobreza focaliza em geral os elementos na
margem inferior da distribuição de rendimentos. São visões complementares que ajudam a
enquadrar o acesso a recursos, em particular a recursos monetários, por parte da população
residente no Bairro da Bela Vista.

7.2.1. ANÁLISE DA DESIGUALDADE DE RENDIMENTOS
Antes de se iniciar a análise da distribuição de rendimentos, importa referir que os valores
absolutos apresentados são meramente indicativos, constituindo aproximações da realidade
que apenas almejam dar uma ideia geral da situação. Como tal, os indicadores sobre eles
construídos não podem ambicionar a ser mais do que instrumentos de síntese e de ilustração
das características gerais e nuances primárias da distribuição de rendimentos. Esta cautela
não é devida a um menor cuidado metodológico da recolha e tratamento desta informação por
parte do presente estudo, mas antes à natureza sensível da matéria “rendimentos”, em
especial em contextos em que o acesso a benefícios está condicionado à demonstração da
reduzida posse ou inexistência dos referidos rendimentos.
O rendimento líquido mensal médio apurado foi de €415,25 e a mediana de €400,00. Este
resultado diz respeito exclusivamente aos indivíduos que têm fontes de rendimento, não
integrando as diferentes necessidades que advêm da dimensão e tipologias familiares. Traduz,
no fundo, a distribuição de recursos monetários gerada pelo funcionamento do mercado, no
que concerne aos indivíduos com emprego, e pelos mecanismos de protecção social públicos e
privados para as pessoas no desemprego, doença, reforma ou com carências económicas.
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FIGURA 89. Q20 RENDIMENTO LÍQUIDO MENSAL
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O gráfico acima ilustra a distribuição de rendimentos líquidos mensais pela população que os
auferiu/recebeu. A dispersão do rendimento e as nuances da sua distribuição são captadas
pelos indicadores usualmente utilizados na análise da desigualdade.
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FIGURA 90.

Q20 INDICADORES DE DESIGUALDADE: BAIRRO DA BELA VISTA
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Se se pensar a ordenação da população de modo crescente com o seu rendimento e dividir
essa população em 10 grupos iguais em termos de indivíduos, torna-se mais intuitiva a
interpretação dos indicadores S80/S20 e inter-decis. O que o S80/S20 diz é que a relação entre
a parcela de rendimentos possuída pelos dois grupos de residentes (20% da população) mais
abastados face à parcela na posse dos dois grupos de residentes (20% da população) mais
pobres se situa nos 6,57. Ainda no campo da comparação entre as parcelas da população, o
segundo grupo (representando 10% da população – 9.º decil) mais abastado no bairro detém
rendimentos num montante 6,72 vezes superior ao rendimento do grupo menos favorecido.
Comparando esse mesmo 2.º grupo mais favorecido com o grupo que se situa no centro da
distribuição (5.º decil) observa-se que a relação de rendimentos entre ambos é de 2,13,
enquanto que se se comparar o grupo central (5.º decil) com os menos favorecidos (1.º decil)
observa-se que os primeiros auferem 3,15 vezes o montante de rendimento líquido mensal do
segundo.
Daqui se conclui que, se a desigualdade do rendimento líquido mensal é relativamente
elevada. Conforme nos demonstram os valores do Índice de Gini e o S80/S20, é nos níveis
inferiores de rendimento que essa desigualdade mais se pronuncia, dada a maior distância
entre a parcela do rendimento monetário líquido mensal disponível detida pelo grupo central
(5.º decil) face ao grupo mais pobre (1.º decil), do que comparativamente ao 2.º grupo mais
favorecido (9.º decil).
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No entanto, a análise dos rendimentos tem pouca capacidade explicativa se não for ponderada
pelas necessidades dos indivíduos que dele beneficiam. Em termos metodológicos, essas
necessidades são usualmente aferidas com base na dimensão da família e na sua
composição. Assim, com base na integração dessa informação e recorrendo às opções
metodológicas presentes na maioria dos estudos de análise da desigualdade, por motivos de
comparabilidade, aplicou-se a escala de equivalência da OCDE modificada. O resultado desta
adaptação resulta no denominado Rendimento Monetário por Adulto Equivalente, dado que as
necessidades dos restantes membros da família (demais adultos e crianças) são relativizadas
face às necessidades do representante e se assume que existem economias de escala no
agregado familiar25.
Esta transformação permite que passemos novamente a incorporar na análise a globalidade de
pessoas que residem na Bela Vista e sobre as quais há informação do rendimento do agregado
familiar em que estão integradas.
Os primeiros resultados são os valores do Rendimento Monetário Mensal por Adulto
Equivalente Médio e Mediano que se situam em €320,15 e €266,67, respectivamente. Trata-se
de valores bastante inferiores aos apurados para o rendimento monetário líquido mensal,
conforme seria expectável, quer por incluir agora todas as pessoas dos agregados, quer devido
à própria dimensão dos agregados.

FIGURA 91. Q20 RENDIMENTO MONETÁRIO POR ADULTO EQUIVALENTE
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As economias de escalas significam que há tipos de despesa que não duplicam quando se duplica, por
exemplo, o número de adultos/crianças numa família. Exemplos destas despesas são as rendas das casas,
os gastos de gás (por exemplo para cozinhar), a electricidade, a água, etc.
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Observa-se igualmente o afastamento dos valores médios e medianos apurados. Uma vez que
a mediana é menos sensível a valores extremos da distribuição comparativamente à media e
este afastamento deve-se parcialmente ao efeito de concentração, nomeadamente de alguns
rendimentos na aba direita da distribuição de rendimentos, devido à consideração da tipologia
e dimensão familiares. Neste sentido, pode-se observar que a distribuição ficou mais compacta
e que os 10% da população com mais rendimentos viram a sua parcela de rendimentos passar
de 25% para 23%.

FIGURA 92. Q20 COMPARAÇÃO DO RENDIMENTO MONETÁRIO LÍQUIDO MENSAL E
RENDIMENTO MONETÁRIO POR ADULTO EQUIVALENTE – ANÁLISE DE DECIS
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Para que se possa obter alguma sensibilidade em relação aos valores dos indicadores de
desigualdade, apresentam-se os valores para Portugal calculados com base no Inquérito aos
Orçamentos Familiares de 2000 realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (Rodrigues,
2005).
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FIGURA 93.

Q20 INDICADORES DE DESIGUALDADE: BAIRRO DA BELA VISTA E PORTUGAL
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Observa-se que, em geral, distribuição de rendimentos por adulto equivalente nacional é
menos igualitária do que a distribuição apurada no Bairro da Bela Vista. Este resultado global é
apontado pelo valor mais baixo do Índice de Gini, do S80/S20 e pela generalidade dos Índices
de Atkinson (com excepção do ε = 2) e de Entropia Generalizada para o Bairro da Bela Vista.
Se a desigualdade em termos globais parece ser menor no Bairro da Bela Vista, é necessário
atentar aos sinais que destoam desse diagnóstico. De facto, há indicadores que revelam que
esse resultado não é válido para toda a distribuição de rendimentos. Trata-se de indicadores
que dão mais atenção a diferentes pontos da distribuição e que iremos analisar sumariamente.
Em primeiro lugar, a relação inter-decis observada entre o 2.º grupo mais favorecido e o 1.º
menos favorecido é superior no Bairro da Bela Vista, o que parece contrariar o diagnóstico
atrás referido. Não obstante, este resultado deve-se à elevada acumulação de rendimentos nos
10% mais abastados em termos nacionais, conforme se pode observar no gráfico infra.
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FIGURA 94. Q20 COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO MONETÁRIO
POR ADULTO EQUIVALENTE: BAIRRO DA BELA VISTA E PORTUGAL – ANÁLISE
DE DECIS

30
Bairro da Bela Vista - 2006

27,9

Portugal - 2000

Proporção de rendimento (%)

25

22,9

20
16,7
15,0

15
10,6
9,3

10
5

4,6 4,4

5,7 5,5

6,6 6,5

7,8 7,5

13,2
11,7
9,9

8,6

2,7 3,1

0
1.º

2.º

3.º

4.º

5.º
6.º
Decis da população

7.º

8.º

9.º

10.º

Os 10% da população residente em Portugal com mais rendimentos (10.º decil) acumulam uma
parcela dos mesmos (27,9%) que se afasta bastante da parcela de rendimentos que cabe aos
10% de população que constituem o segundo grupo mais favorecido (9.º decil) e que detém
15% do rendimento. Se em termos nacionais essa diferença é de 12,9 pontos percentuais, no
Bairro da Bela Vista essa diferença é de apenas 6,2 pontos percentuais. Ou seja, a
desigualdade em Portugal está mais concentrada no espectro superior da distribuição de
rendimentos, comparativamente ao que se observa no Bairro da Bela Vista.
Daqui resulta que o resultado que se discutia em relação ao indicador “9.º decil/1.º decil” devese no fundo de uma fragilidade inerente ao próprio indicador que compara aqueles dois grupos
populacionais (1.º e 9.º decis) sem considerar a situação dos restantes. É, de resto, neste
contexto que se apresenta um conjunto vasto de indicadores de modo a possibilitar a melhor
compreensão da distribuição rendimento pela população. É também por esse motivo que se
apresenta uma forma intuitiva de observar a desigualdade ao longo de toda a distribuição de
rendimentos e que se baseia na Curva de Lorenz.
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FIGURA 95. Q20 COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO MONETÁRIO
POR ADULTO EQUIVALENTE: BAIRRO DA BELA VISTA E PORTUGAL – CURVA
DE LORENZ
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A observação da Curva de Lorenz acima apresentada permite perceber o quão longe se está
da situação de igualdade absoluta, uma vez consideradas as diferentes necessidades
decorrentes da composição e dimensão familiares, e que é ilustradas pela recta diagonal
cinzenta. Quanto mais afastada estiver a curva de rendimento dessa recta, num dado ponto,
maior é a desigualdade nesse nível de rendimentos.
A curva de Lorenz do Bairro da Bela Vista parece estar mais próxima da recta de igual
distribuição com excepção da margem esquerda que inclui 30% da população com menos
rendimentos. Essa percepção leva-nos de volta à questão dos indicadores que destoam do
diagnóstico global de menor desigualdade no Bairro face à situação global do país.
O indicador inter-decis “5.º decil/1.º decil” aponta para uma desigualdade na primeira metade
da distribuição de rendimentos superior no Bairro do que no país. Esse é também o diagnóstico
que nos é dado pelo Índice de Atkinson com ε = 2 (parâmetro de aversão ao risco), que
constitui uma medida de desigualdade que é extremamente sensível à desigualdade entre os
grupos populacionais que detêm menos rendimentos, i.e. dá maior atenção à desigualdade na
parte inferior da distribuição de rendimentos.
A observação do gráfico relativo à distribuição do rendimento por decis permite constatar que
os 10% da população mais pobres detêm no Bairro da Bela Vista uma parcela do rendimento
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(2,7%) inferior à observada no país (3,1%), situação que já não ocorre no 2.º grupo de 10% da
população menos favorecido. De facto, apenas nos extremos da distribuição (1.º decil e 10.º
decil) é que as parcelas de rendimento são superiores no país relativamente ao Bairro da Bela
Vista. Daqui se conclui que os menos favorecidos no Bairro da Bela Vista estão, do ponto de
vista dos rendimentos, em pior posição do que os menos favorecidos no país. Em concreto, as
266 pessoas (10% da população abrangida pelo inquérito) no Bairro da Bela Vista mais
carenciadas de recursos monetários face às suas necessidades familiares estão mais longe do
segundo grupo de 266 pessoas com menos recursos do que acontece à escala nacional. Essa
diferença é tão marcante no 1.º decil que, se se pensar em termos acumulados, apenas após
juntar os recursos dos primeiros três grupos populacionais a situação no Bairro da Bela Vista
se torna mais igualitária comparativamente à situação nacional.
Esse resultado é ilustrado no gráfico infra que apresenta a diferença entre as Curvas de Lorenz
do Bairro da Bela Vista e do país. As diferenças negativas observadas até à proporção
acumulada de 30% dos indivíduos demonstram o que foi referido. As diferenças positivas
demonstram que, no global, a situação no Bairro da Bela Vista é mais igualitária do ponto de
vista monetário (por adulto equivalente).

FIGURA 96. Q20 COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO MONETÁRIO
POR ADULTO EQUIVALENTE: BAIRRO DA BELA VISTA E PORTUGAL – ANÁLISE
DA CURVA DE LORENZ
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Daqui conclui-se que é necessária uma atenção especial para os mais carenciados, muito
embora os níveis de igualdade no Bairro da Bela Vista sejam, no contexto nacional, um ponto a
favor e uma diferença a valorizar.

7.2.2. ANÁLISE DA POBREZA
Neste trabalho dá-se primazia a uma análise da pobreza, entendida como privação da
satisfação das necessidades básicas por insuficiência de recursos. Trata-se de um conceito de
pobreza relativa, em que o contexto e modo de vida da sociedade é tido em consideração26 por
via de um indicador de recursos, no presente caso, o rendimento líquido das famílias
entrevistadas. O limiar de pobreza escolhido é de €300 mensais, dado que tal constituiu o
referencial para o Complemento Solidário para Idosos em 2006 e que coincide
aproximadamente com os 60% do rendimento mediano nacional, conforme é usual utilizar-se
em estudos sobre a pobreza, tanto no plano nacional, como internacional.
Se a taxa de pobreza ronda os 53%, é nas famílias com filhos menores que esta incidência é
maior, o que leva a que praticamente 7 em cada 10 menores de idade estejam numa situação
de risco de pobreza. Como é natural, a carência de recursos na infância e juventude terá
repercussões fortes nas fases posteriores da vida, tanto em termos individuais, como familiares
e sociais.
Analisando a situação por tipo de família, i.e., tendo em consideração o estado civil do
representante e a presença no agregado de filhos menores de idade, observa-se que a
presença de filhos menores está associada a um maior risco de pobreza para todos os tipos de
formações familiar. Não obstante, para além de outras situações estruturas familiares residuais
(“outros”), os casais são a tipologia familiar que menos sofre desta vulnerabilidade económica,
independentemente da existência ou não de filhos menores. Já nas “uniões de facto” encontrase a maior diferença entre a taxa de pobreza em função da existência de filhos menores, dado
que este valor sobre de 51,5% nas uniões sem filhos menores para 73,6% nas uniões com
filhos menores. Esta situação tem levado muitos investigadores sociais da área das políticas de
família a falar num diferencial de família (family gap), em moldes similares ao diferencial de
género (gender gap), dado que tendo todas as demais circunstâncias idênticas, as famílias
com filhos dependentes encontram-se em significativa desvantagem, designadamente no
domínio dos rendimentos e condições de vida.

26

Seguindo a linha de análise da pobreza introduzida por Peter Townsend…
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FIGURA 97. Q20 RISCO DE POBREZA POR TIPO DE FAMÍLIA
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Se as famílias monoparentais não aparentam ter um acréscimo de risco de pobreza muito
acentuado com a existência de filhos menores face às famílias em que o representante está
solteiro/divorciado/separado e não existem filhos menores, esse facto poderá estar relacionado
com a complexidade das estruturas familiares observadas, dado que a classe modal da
dimensão das famílias com representantes “solteiro/divorciado/separado sem filhos menores” é
de 4 pessoas, constatando-se a significativa presença de filhos maiores de idade (23% dos
elementos destas famílias), irmão/irmã (11%), mãe ou pai do representante (12,4%) ou
netos(as) (7%). Esta complexidade ocorre igualmente nas famílias monoparentais.
Recordando que uma parte significativa da população residente no Bairro da Bela Vista
pertence a um agregado familiar com 5 ou mais pessoas e que as relações intergeracionais de
2.ª ordem ou superiores não são raras, estamos perante um quadro de famílias complexas com
implicações ambivalentes ao nível dos recursos. De facto, a presença de mais adultos no
agregado familiar constitui em geral um activo afectivo, mas poderá constituir igualmente um
activo económico e social, dependente da sua disponibilidade para auxiliar relativamente às
necessidades da família de que é parte integrante e/ou para participar no mercado de trabalho
e contribuir para o orçamento familiar.
Um primeiro aspecto geral que se constata é a existência de uma tendência para o risco de
pobreza aumentar com a dimensão da família.
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FIGURA 98. Q20 RISCO DE POBREZA POR DIMENSÃO DA FAMÍLIA
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As famílias constituídas por pessoas a viver só são constituídas maioritariamente por pessoas
com 45 ou mais anos (85,2%), sendo os reformados (51,9%) mais vulneráveis às situações de
carência de recursos (62,5%). Contudo, 42,6% destas famílias estão activas em termos
laborais, com emprego permanente (25%), emprego ocasional (6,5%), em formação
profissional (0,9%) ou na situação de desempregado à procura de novo emprego (10,2%). Este
grupo apresenta uma taxa de pobreza de 23,5%, sendo verdadeiramente assinalável o facto
observado nestas famílias com emprego permanente, que apresentam uma taxa de pobreza de
3,7%. A elevada percentagem de trabalho por conta de outrem (82,3%) com contratos sem
termo/permanente (75%) aponta para uma consolidada inserção laboral deste grupo
populacional.
A integração laboral constitui, de resto, a principal via de inserção social e de protecção contra
o risco de pobreza. Esse facto é observável no quadro seguinte que ilustra as taxas de pobreza
de acordo com a situação de actividade (emprego, desemprego ou formação) ou de
inactividade (estudante, doméstico, desencorajado, reformado/pensionista).
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FIGURA 99. Q20 RISCO DE POBREZA POR CONDIÇÃO PERANTE O TRABALHO
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A importância da inserção para a redução do risco de pobreza é bem ilustrada na situação
observada no Bairro da Bela Vista. Se, em geral, 53,2% da população está em risco de
pobreza, entre a população com emprego este valor diminui sensivelmente para metade
(27,3%). Apesar da relativa igualdade de género que se observa neste resultado, tendo em
conta que as mulheres empregadas apresentam um risco de pobreza de 27,7% face a 27,0%
dos homens, existem diferenças que importa aprofundar.
No que concerne à situação de emprego permanente que ocupa 82,8% das mulheres e 75,6%
dos homens que trabalham, o risco de pobreza feminino é de 23,1% e o masculino de 17,1%.
Já na situação de emprego ocasional, que absorve cerca de 17,2% das mulheres e perto de ¼
dos homens com emprego, o risco de pobreza é mais elevado nos homens 57,5%
comparativamente aos 50% que se observam nas mulheres.
Conclui-se assim que a obtenção de um emprego permanente constitui uma substancial
segurança contra o risco de pobreza, sendo ligeiramente mais eficaz para os homens do que
para as mulheres. Um dos elementos estruturais do mercado de trabalho que poderá ter algum
poder explicativo sobre este facto é o diferencial de rendimentos por género (gender pay gap),
dado que o rendimento mensal mediano feminino de €340 compara com um rendimento
mensal mediano masculino de €450, i.e. é cerca de 24% inferior. Por outro lado, deve-se ter
em conta que a própria incidência global da pobreza no bairro não é neutra em termos de
género, abrangendo 54,8% das mulheres e 51,6% dos homens. O papel de redução do risco
de pobreza é, assim, significativamente similar em ambos os géneros.
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7.2.3. ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE
A saúde é uma das dimensões chave do bem-estar. É simultaneamente um sistema social
básico ao qual é necessário garantir o acesso e a utilização eficiente. Nesta fase preliminar as
dimensões de análise consistem numa avaliação sumária da atitude face aos cuidados de
saúde, da identificação do principal interlocutor na situação de enfermidade e a importância
dada aos cuidados preventivos, designadamente através da vacinação das crianças.
A maioria da população residente no Bairro da Bela Vista recorre aos cuidados de saúde
“regularmente, de forma preventiva” (57,6%). Apenas no Bairro Azul se dá primazia ao motivo
de doença para justificar o contacto com os serviços de saúde.
FIGURA 100.

COM QUE FREQUÊNCIA RECORRE AOS CUIDADOS DE
SAÚDE? [POR BAIRRO] Q74
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As mulheres são as principais responsáveis pelos resultados apresentados, uma vez que 63%
refere privilegiar a atitude preventiva através de contactos regulares com os serviços. Os
homens registam uma maior igualdade entre os que apenas recorrem a cuidados de saúde
quando estão doentes (51,5%) e os que o fazem por prevenção (47%).
FIGURA 101.

COM QUE FREQUÊNCIA RECORRE AOS CUIDADOS DE
SAÚDE? [POR GÉNERO] Q74
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O avanço da idade é propiciadora de uma atitude mais preventiva, a avaliar pelas respostas
obtidas neste inquérito. Acima dos 55 anos, pelo menos 2/3 das pessoas recorrem
regularmente aos serviços de saúde. Curiosamente, essa preferência é, em menor escala, mas
igualmente dominante nos escalões etários mais jovens, apenas se registando um equilíbrio
entre as atitudes em análise nos grupos etários dos 35 aos 44 anos e dos 44 aos 54 anos.
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FIGURA 102.

COM QUE FREQUÊNCIA RECORRE AOS CUIDADOS DE
SAÚDE? [POR GRUPO ETÁRIO] Q74
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O “médico de família do Centro de Saúde ou Serviço de Atendimento Permanente” é a opção
de quase ¾ da população residente no Bairro da Bela Vista. Não obstante, entre os homens as
respostas dividem-se mais, com 30% a referir recorrer às urgências hospitalares, mesmo que
não se trate de uma situação de emergência.
É também nos homens que surge mais frequentemente a referência ao recurso a médicos
particulares (5,3%), comparticipados ou não comparticipados, por contraponto a apenas 1,8%
das mulheres que optam por esses profissionais, valor próximo da proporção de mulheres que
se dirige a um farmacêutico quando está doente (1,7%).
FIGURA 103.
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100,0%

100,0%

Apesar de ser o bairro que concentra mais respostas no “médico de família do Centro de
Saúde ou SAP”, o Bairro Amarelo é responsável por todas opções por “médicos particulares”
(não comparticipados), “familiares, amigos, vizinhos” e “curandeiros ou curiosos”.
Por seu turno, 1/3 da população do Bairro Azul opta pelo Serviço de Urgência do Hospital.
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FIGURA 104.

GERALMENTE, QUANDO ESTÁ DOENTE, EXCEPTO EM

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA MÉDICA, ONDE SE DIRIGE PREFERENCIALMENTE?

[POR BAIRRO] Q75
Bairro
Azul
Médico de família do centro de Saúde
/SAP

Rosa

Total

Amarelo

60,6%

68,7%

73,9%
1,5%

1,0%

Médico particular comparticipado

2,0%

0,6%

2,3%

1,9%

Serviço de Urgência do Hospital

34,3%

29,4%

20,3%

24,0%

3,0%

1,2%

Médico particular

Farmácia
Familiares, amigos, vizinhos
Curandeiros/curiosos
Total

100,0%

100,0%

71,2%

1,5%

1,7%

0,2%

0,1%

0,2%

0,1%

100,0%

100,0%

No que concerne às vacinas, 94,9% dos inquiridos responderam que as crianças do agregado
familiar em que se inserem têm as vacinas em dia. O valor máximo de respostas negativas
verifica-se no Bairro Cor-de-Rosa com 2% dos representantes das famílias a admitir que não
têm este aspecto devidamente salvaguardado.
FIGURA 105.

AS CRIANÇAS DO AGREGADO FAMILIAR TÊM AS VACINAS EM
DIA? [POR BAIRRO] Q76

Bairro
Azul

Rosa

Total

Amarelo

Sim

89,3%

96,0%

96,2%

94,9%

Não

1,8%

2,0%

1,6%

1,7%

Não sabe
Total

8,9%

2,0%

2,2%

3,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

A análise do sexo e do grupo etário do representante permite constatar que os níveis
relativamente elevados da resposta “não sabe” se concentram nos homens e nas idades mais
avançadas.
FIGURA 106.

AS CRIANÇAS DO AGREGADO FAMILIAR TÊM AS VACINAS EM
DIA? [POR GÉNERO] Q76

Sexo
Feminino

Masculino

Total

Sim

95,8%

92,3%

94,9%

Não

1,9%

1,3%

1,7%

Não sabe

2,3%

6,4%

3,4%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
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FIGURA 107.

AS CRIANÇAS DO AGREGADO FAMILIAR TÊM AS VACINAS EM
DIA? [POR GRUPO ETÁRIO] Q76
Grupos etários

15 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos 55 a 64 anos
Sim

97,4%

Não
Não sabe
Total

96,7%

97,3%

1,6%

2,7%

2,6%

1,6%

100,0%

100,0%

100,0%

92,4%

>65 anos

Total

93,9%

83,3%

3,0%

5,6%

94,9%
1,7%

7,6%

3,0%

11,1%

3,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

7.2.4. ACESSO A REDES DE SOLIDARIEDADE NOS CUIDADOS INFANTIS
As redes de solidariedade constituem uma dimensão importante de inclusão social, dotando as
famílias de maiores recursos para a satisfação das suas necessidades. Neste ponto analisa-se
o apoio nos cuidados às crianças em idade escolar e pré-escolar.
Após a conclusão do horário escolar a maioria das famílias referem que as crianças ficam em
casa com familiares maiores (64,8%). Esta resposta implica uma disponibilidade por parte de
adultos em casa que é indiciadora de que os cuidados com crianças poderão estar associados
a alguma inactividade laboral.
FIGURA 108.

ONDE FICAM A MAIOR PARTE DO TEMPO AS CRIANÇAS QUE

FREQUENTAM A ESCOLA, QUANDO TERMINA O TEMPO DIÁRIO DE AULAS? [POR
BAIRRO] Q93

Bairro
Azul
Em casa sozinhas

10,4%

Em casa com familiares menores

8,3%

Em casa com familiares maiores

79,2%

Rosa
27,1%

Na rua
ATL
Total

Total

28,6%

25,3%

1,6%

2,5%

63,8%

64,8%

0,5%

0,4%

4,2%

0,5%

1,1%

54,2%

Em casa de familiares não pertencentes ao
agregado
Em casa de vizinhos/ amigos

Amarelo

2,1%

2,2%

1,8%

2,1%

12,5%

2,7%

4,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Em segundo lugar nas indicações dos inquiridos aparece a permanência de crianças sozinhas
em casa, abrangendo ¼ das famílias.
No Bairro Azul verifica-se a maior responsabilidade familiar a este nível, com 4 em cada 5
famílias a referir que as crianças ficam “em casa com familiares maiores”. Este bairro apresenta
a mais elevada proporção de famílias que opta por deixar as crianças “em casa com familiares
menores” (8,3%) e a mais baixa proporção que escolhe a solução “em casa sozinhas” (10,4%).
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A única ajuda externa neste domínio é referida por 2,1% dos inquiridos deste bairro que
recorrem a maior parte do tempo ao ATL.
O Bairro Cor-de-Rosa apresenta em termos relativos as mais elevadas indicações de recurso
ao ATL, com 12,5% das famílias a optarem por esta solução e pela opção “em casa de
vizinhos/ amigos”, 4,2%. A resposta modal “em casa com familiares maiores” é mais baixa
(54,2%) neste bairro, sendo mais frequentes as situações em que as crianças ficam “em casa
sozinhas” (27,1%) face aos restantes bairros.
Esse é também o caso do Bairro Amarelo com 28,6% das famílias a referirem a opção “em
casa sozinhas”. Apesar de este ser o bairro em que é indicada a utilização de uma maior
variedade de soluções, deve notar-se que, à semelhança do Bairro Cor-de-Rosa, é indicada a
permanência na “rua” como o local onde as crianças ficam mais tempo por cerca de 2,2% das
famílias.
Quando questionadas sobre quem cuida das crianças dos 3 aos 6 anos de idade, as famílias
dão conta do papel essencial da mãe (57,8%) e dos familiares maiores (20%), mas também
das instituições (19,3%).
FIGURA 109.

COM QUEM FICAM AS CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR
DURANTE O DIA? [POR BAIRRO] Q94

Bairro
Azul
Com a mãe

71,9%

Com o pai

Rosa
54,5%

Amarelo
53,1%

3,1%

Com outros familiares maiores

12,5%

Com outros familiares maiores

3,1%

Em casa de vizinhos/ amigos

3,1%

Na Creche/Infantário

6,3%
100,0%

Total

Total
57,8%
0,7%

22,7%

22,2%

20,0%

1,2%

1,5%

22,7%

23,5%

19,3%

100,0%

100,0%

100,0%

0,7%

Neste domínio há uma forte identidade entre a distribuição das soluções nos Bairros Cor-deRosa e Amarelo. Embora sejam situações relativamente pontuais em termos absolutos, as
famílias do Bairro Azul recorrem a um conjunto mais diversificado de prestadores de cuidados,
incluindo “o pai”, em “casa com outros familiares menores” (3,1%) e em “ casa de
vizinhos/amigos” (3,1%).

7.2.5. ACESSO A BENS DE CONSUMO/SERVIÇOS
A grelha de acesso a bens de consumo/serviços é um dos recursos usados pelos
investigadores sociais no sentido de em conjunto com outra informação quantitativa, poder

140

contribuir para uma melhor compreensão do grau de fragilidade económica das famílias. A
grelha que se elaborou para o presente estudo, não incluiu grande parte dos bens/serviços de
primeira necessidade como por exemplo, o acesso a electricidade, gás, água canalizada,
fogão, esquentador ou frigorífico, pois dado o contexto dos bairros sociais em Portugal
(urbanos) e de acordo com a maioria dos estudos realizados em bairros análogos, a
percentagem de acesso aos mesmos é tão elevada (perto dos 100%), que as conclusões a
retirar da inclusão destes bens, não seriam relevantes. Optou-se então por conceber uma
grelha mais focalizada em bens e serviços, cuja maioria até se poderão considerar supérfluos
(ou não essenciais) e da sua análise, extrair algumas considerações completares à
caracterização socioeconómica das famílias da Bela Vista, sem no entanto ter a pretensão de ir
mais longe cientificamente.
Em relação aos veículos automóveis, o presente estudo demonstra que pelo menos 34,1% dos
agregados da Bela Vista são proprietários de pelo menos um automóvel ligeiro. Esta
percentagem embora bastante inferior à média nacional, deverá no entanto ser enquadrada
num contexto em que 53% das famílias são pobres. O Bairro Amarelo é claramente aquele em
que a relação número de automóveis/número de famílias é maior, sendo praticamente 40% a
percentagem de agregados com automóvel próprio. Ainda em relação aos veículos, observa-se
que o número de motos, motorizadas, ou bicicletas é residual no bairro.
FIGURA 110.

ACESSO A BENS DE CONSUMO/SERVIÇOS – VEÍCULOS
PRÓPRIOS
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A maioria das famílias residentes na Bela Vista diz possuir máquina de lavar a roupa (88,5%),
um telemóvel por membro com mais de 10 anos de idade (74,2%), aparelhagem de Hi-fi
(63,0%), micro-ondas (57,7%) e aquecedores (51,3%). Neste contexto, merece destaque a
elevadíssima percentagem de agregados em que todos os membros com mais de 10 anos têm
telemóvel próprio, situação que no Bairro Amarelo chega a atingir 77% das famílias.
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Exceptuando o caso dos aquecedores (por décimas), o Bairro Amarelo é aquele que se destaca
dos demais pela positiva, situando-se sempre acima da média dos 3 bairros.
FIGURA 111.

ACESSO A BENS DE CONSUMO/SERVIÇOS – ALGUNS
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Independentemente da esmagadora maioria dos agregados possuir telemóvel, constata-se
mesmo assim a existência de telefone fixo em 43,2% dos lares da Bela Vista. A percentagem de
residências com telefone fixo vai subindo à medida que aumenta também o escalão etário do
representante da família, sendo como é óbvio as casas onde residem idosos (mais de 65 anos),
as que detêm um maior valor percentual no respeitante ao telefone fixo.
Merece ainda relevo o facto de sensivelmente metade dos agregados da Bela Vista ter instalação
de TvCabo e leitor de DVD, sendo esta percentagem mais elevada também entre os residentes
do Bairro Amarelo. O estudo comprova mesmo que existe TvCabo na maioria das habitações do
Bairro Amarelo. Já em relação à Power Box, são raras as famílias da Bela Vista que possuem
este equipamento (3,4%).
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FIGURA 112.

ACESSO A BENS DE CONSUMO/SERVIÇOS –
TELEVISÃO/DVD
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No que respeita às novas tecnologias, verifica-se a existência de computador em 26,5% das
habitações, os quais 13,9% dispõem de ligação à internet. Também nesta área da informática, o
Bairro Amarelo é o que apresenta os melhores resultados, chegando mesmo a 30%, a
percentagem de famílias deste bairro que dispõem de computador em casa.
FIGURA 113.

ACESSO A BENS DE CONSUMO/SERVIÇOS – NOVAS
TECOLOGIAS
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O caso dos residentes no Bairro Amarelo evidenciarem um melhor acesso aos bens/serviços
constantes na grelha que utilizámos neste estudo, não pode ser dissociado do facto deste
bairro apresentar a menor taxa de pobreza dos 3 bairros que compõem a Bela Vista, sendo por
isso expectável um maior poder de compra por parte destas famílias.
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7.2.6. ALGUMAS NECESSIDADES BÁSICAS E DESPESA, POUPANÇA E PERCEPÇÕES
A gestão dos orçamentos familiares constitui uma actividade quotidiana de grande
complexidade para as famílias com baixos recursos, estando mesmo associada à emergência
de novos tipos de privação em famílias com rendimentos médios ou médios-altos em virtude do
fenómeno do endividamento, que tem sido evidenciado de uma forma clara nos meios de
comunicação social. Assim, a análise da organização da despesa relativamente aos principais
itens de consumo em termos de necessidades básicas, como a alimentação, o vestuário, a
educação dos filhos ou a saúde, contribui para que se leve em linha de conta a estrutura de
custos a que os rendimentos que foram já objecto de análise têm de fazer face.
Segundo a informação fornecida por 290 famílias que referiram ter encargos escolares com os
filhos, o custo médio desses encargos representava em média 10,7% do orçamento familiar,
valor muito perto da mediana e da moda, o que significa uma relativa estabilidade do peso
deste encargos no conjunto de famílias.
A alimentação constitui uma das necessidades mais básicas, integrando o conjunto de
preocupações de subsistência, sendo uma fonte de despesa quase incontornável das famílias
e constituindo em geral um esforço significativo para as famílias de menores recursos. Neste
contexto, este é um domínio natural de apoio social que existe no Bairro e que foi reconhecido
pelas famílias, juntamente com a saúde (medicamentos).
Quatro em cada cinco famílias adquirem a totalidade dos alimentos. No entanto, 11% das
famílias que não compram a totalidade da sua alimentação têm auto-produção, mantendo-se
portanto auto-suficientes neste domínio. Apenas no Bairro Cor-de-Rosa é inferior a incidência
das famílias com auto-produção (4%), mantendo-se perto dos 14% nos restantes.
O apoio institucional abrange metade das famílias que não adquirem todos os alimentos no
mercado, abrangendo uma proporção mais significativa destas famílias nos bairros Azul (61%)
e Cor-de-Rosa (66%). É também significativo o apoio de familiares, vizinhos ou amigos,
abrangendo 38,7% destas famílias, com maior expressão no Bairro Amarelo (47,6%).
A maioria das famílias (61%) faz duas refeições completas diariamente, devendo destacar-se
que, no Bairro Cor-de-Rosa, este valor não chega a metade das famílias (49%) e que esta
resposta diminui com idade passando de 82% no grupo 15-24 anos para 45% no grupo com 65
ou mais anos. Circunscrevendo a análise às famílias que têm no máximo uma refeição
completa por dia, as refeições incompletas são essencialmente baseadas em sopa (62%),
carne/peixe (25%) ou pão (6,4%). Apenas no Bairro Azul se observaram diferenças
significativas neste aspecto da dieta, com 38,7% das famílias a referirem a sopa, 22,6% o pão
e 16,1% carne/peixe.
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A informação obtida junto de 774 famílias aponta para que a despesa média com a
alimentação represente 36,6% do orçamento global da família (mediana = 40%), sendo o valor
A roupa, sapatos e outros artigos do vestuário constituem outro domínio de bens essenciais,
tanto em termos práticos como do ponto de vista simbólico. Quase ¾ das famílias (72,4%)
compram todo o seu vestuário, sendo que a maioria das demais famílias recebem apoio neste
domínio de familiares, vizinhos ou amigos (86%) e as instituições apoiam 14% dessas famílias.
A informação facultada por 766 famílias indica que em média as famílias despendem cerca de
8% do seu orçamento global com o vestuário. A resposta mais frequente (moda) foi de 5%,
valor que coincide com a resposta mediana.
No que concerne aos cuidados de saúde, a maioria das famílias recorre aos serviços de saúde
regularmente, de forma preventiva (57%), sendo as mulheres mais cautelosas (62%)
comparativamente aos homens (47%). Já o Bairro Azul tem a maior percentagem de famílias
(53%) que apenas utiliza os serviços de saúde em caso doença (42% no geral).
Em caso de doença sem emergência clínica as famílias recorrem principalmente ao médico de
família do Centro de Saúde/SAP (71%), mas também aos Serviços de Urgência Hospitalar
(24%).
A grande maioria das famílias refere que as crianças têm as vacinas em dia (93,2%), sendo
que 1,7% reconheceu que tal não acontece e 3,4% afirmou não saber (1,7% não
responderam). No entanto, no Bairro Azul apenas 89% das famílias responderam
positivamente a esta questão.
Quando questionadas sobre a existência de situações delicadas em termos de saúde física,
mental, dependências ou disfunções, as famílias identificaram um conjunto de situações que
exigem uma disponibilidade acrescida por parte da família e, quando possível, das instituições
de apoio social mais apropriadas. Das situações colocadas a mais referida foi a existência de
pelo menos uma pessoa em 1/3 dos agregados familiares com doença crónica, abrangendo
mais de 10% da população. A existência de uma pessoa com outros problemas graves de
saúde ou de uma pessoa com deficiência é referida por 8,5% e 7,3% das famílias e respeita a
2,7% e 2,3% da população, respectivamente.
Um aspecto que importa saber é se a condição das pessoas identificadas impossibilita a sua
participação no mercado de trabalho em virtude do papel fulcral de inserção social que se
reconhece na obtenção e manutenção de um emprego, em termos de laços sociais, autoestima, obtenção de recursos, etc.
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FIGURA 114.

Q77 A Q84 – FAMILIARES COM PROBLEMAS DE SAÚDE
Famílias
(%)

Pessoas
(n.º)

(%)

Pessoas acamadas

2,3%

17

0,6%

Pessoas com deficiência

7,3%

60

2,3%

Problemas com alcool

4,8%

35

1,3%

Doença mental

4,3%

34

1,3%

Toxicodependência

2,3%

18

0,7%

33,3%

284

10,7%

8,5%

73

2,7%

21,8%

174

6,5%

Doenças crónicas
Outros problemas graves de saúde
Pessoa impossibilitada de trabalhar por doença/invalidez
Esse elemento recebe pensão/subsídio?

56,1%

Neste sentido, mais de uma em cada cinco famílias (21,8%) referiu ter pelo menos uma pessoa
impossibilitada de trabalhar por doença/invalidez, correspondendo a 6,5% da população.
As famílias (755) referiram gastar em média 14% do seu orçamento familiar global com
despesas de saúde. A percentagem mais referida foi de 5% e o valor mediano situa-se nos
10%.
Em face destas indicações relativamente a despesas de natureza básica, importa olhar para a
apreciação mais global que as famílias realizam sobre a sua capacidade de pagar as despesas
com base nos seus rendimento.
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FIGURA 115.

Q95 O RENDIMENTO DO AGREGADO PERMITE COBRIR
TODAS AS DESPESAS

36,6%
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Em face destes resultados uma questão natural prende-se com a existência de dívidas,
situação em que se encontram 25,1% das famílias. Considerando todas as famílias que estão
em situação de dívida para com terceiros, os agregados que responderam que o rendimento
não permite cobrir todas as despesas, representam 54,1% dos agregados com dívidas,
seguidos pelas famílias “com muitas dificuldades” (28,4%), as famílias “com algumas
dificuldades” (14,1%) e por fim as famílias “sem dificuldades de maior” (3,4%).
A figura seguinte mostra a percentagem de agregados com dívidas dentro de cada nível de
dificuldade em fazer face às despesas.
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FIGURA 116.

Q95 EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS SEGUNDO AS DIFICULDADES
NO PAGAMENTO DAS DESPESAS
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Aproximadamente 6 em cada 10 das famílias que responderam o rendimento “não permite” têm
dívidas. Estas famílias representam 19,4% das famílias com créditos automóveis e 16,5% das
famílias com crédito ao consumo (portanto, excluindo crédito habitação e automóvel).

FIGURA 117.

Q96 DISTRIBUIÇÃO DOS AGREGADOS COM CRÉDITO

AUTOMÓVEL SEGUNDO AS DIFICULDADES NO PAGAMENTO DAS DESPESAS

Não permite; 19,4%

Sem dificuldades de maior;
13,9%

Com muitas dificuldades; 11,1%

Com algumas dificuldades;
55,6%
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Das 4,8% de famílias com crédito automóvel, a maioria são famílias com “algumas dificuldades”
em pagar as suas despesas quotidianas. Recorde-se que 34,1% das famílias detinham veículo
próprio.

FIGURA 118.

Q96 DISTRIBUIÇÃO DOS AGREGADOS COM CRÉDITO AO

CONSUMO SEGUNDO AS DIFICULDADES NO PAGAMENTO DAS DESPESAS

Não permite; 16,5%
Sem dificuldades de maior; 6,8%

Com algumas dificuldades;
37,9%
Com muitas dificuldades; 38,8%

Mais de uma em cada dez famílias tinha pelo menos um crédito ao consumo (13,5%), que
exclui os créditos à habitação e à aquisição de veículo próprio, sendo a distribuição mais
homogénea entre os subgrupos aqui analisados. No entanto, deve realçar-se que a maioria dos
créditos ao consumo ocorre em famílias que se reconhecem em situação de “muitas
dificuldades”.
Feito o retrato das famílias com créditos, importa perceber qual o recurso ao crédito segundo
os níveis de dificuldade reconhecidos por cada família.
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FIGURA 119.

Q96 RECURSO AO CRÉDITO AUTOMÓVEL SEGUNDO AS
DIFICULDADES NO PAGAMENTO DAS DESPESAS
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Com excepção das famílias que se consideram incapazes de fazer face às despesas. O crédito
à aquisição de um veículo próprio é mais elevado quanto maior a capacidade do rendimento
familiar lidar com as despesas. Já o crédito ao consumo apresenta um comportamento inverso
que é deveras preocupante.

FIGURA 120.

Q96 RECURSO AO CRÉDITO AO CONSUMO SEGUNDO AS
DIFICULDADES NO PAGAMENTO DAS DESPESAS
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Não permite
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Para completar a análise interessa observar a capacidade de realizar poupanças, dado que
tanto por hábitos ou tradições de segurança, este mantém-se um instrumento de segurança
das famílias, como também é um indicador de alguma flexibilidade evidenciada em alguns
períodos nas diversas situações económicas das famílias.

Q96 A REALIZAÇÃO DE POUPANÇAS SEGUNDO AS

FIGURA 121.
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Para sumariar toda a análise de recursos é imprescindível obter a leitura das famílias
relativamente às suas dificuldades económicas. Como ponto prévio deve notar-se que 19% das
famílias afirmou não ter problemas económicos. Se considerarmos que apenas 7,8% das
famílias não tem dificuldades em pagar as despesas, poder-se-á considerar que um grupo
ainda significativo de famílias considera normal ter algumas dificuldades em pagar as suas
despesas.
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FIGURA 122.

Q115 QUAIS AS PRINCIPAIS RAZÕES PARA VIVER COM
DIFICULDADES ECONÓMICAS (ESCOLHA 3)
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Na escolha de três razões para viver com dificuldades, as famílias apontaram o custo de vida
como um factor exógeno que de uma forma mais global condiciona a qualidade de vida dos
moradores da Bela Vista. Os problemas de saúde são a segunda condicionante mais referida,
sendo de realçar que se trata de um problema de índole pessoal, mas para o qual os
moradores reclamam maior apoio público, nomeadamente em termos de serviços de
atendimento no bairro. O terceiro factor mais referido é o desemprego que, de uma forma
diversa dos anteriores, tem uma natureza de maior interacção com o meio social, no sentido
em que tanto depende do papel individual, como da dinâmica económico-social. Deve referir-se
que a escolaridade insuficiente e a falta de qualificação profissional estão de algum modo
parcialmente associados este terceiro elemento, porquanto traduzem em geral a falta de
recursos pessoais para ser bem sucedido na vida, mas colocam novamente os problemas do
ponto de vista pessoal.
Por último, deve se destacar o facto de praticamente ¼ das famílias sentirem que a idade é um
problema.
7.3. LAZER E OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES

Uma abordagem aos modos de vida dos moradores do Bairro da Bela Vista e o conforto e
qualidade associados com base apenas nos recursos e no acesso a bens e serviços seria bastante
redutora. Por esse motivo, procurou-se conhecer alguns dos hábitos de lazer e ocupação dos
tempos livres que permitem obter uma visão mais completa sobre a vivência no bairro.
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«Depois de cumprido o “tempo das obrigações (que resultam do exercício de uma actividade
remunerada ou de estudo) e o “tempo do empenhamento”, que abrange as tarefas domésticas e
os cuidados das crianças, bem como o trabalho voluntário, excluindo o “tempo de satisfação
das necessidades básicas” (comer, dormir, higiene pessoal), resta em proporções muito
27

variadas, o que se designa por tempo livre» .
Tal como o observado no Inquérito Nacional à Ocupação do Tempo, realizado pelo INE em
1999, também para as famílias da Bela Vista, “ ver televisão” é a forma mais usual de preencher
o tempo de lazer. De facto, 87% dos inquiridos admite ver TV com muita regularidade,
percentagem que é praticamente idêntica à obtida no referido estudo do INE.
Para além da televisão, a audição de música é claramente a actividade mais referida pelas
famílias da Bela Vista. Deste modo, sensivelmente 50% da população tem o hábito de ouvir
música com muita regularidade, valor percentual que sobe até aos 85%, se se somarem aqueles
que dizem faze-lo de vez em quando. O grupo etário dos 15 anos 24 anos é aquele onde esta
prática se encontra mais disseminada.
Sair e conviver com familiares ou amigos (mais de 60% da população fá-lo muito regularmente,
ou pelo menos de vez em quando) e ir ao café (praticamente 50% dos inquiridos gostam de
frequentar os cafés da Bela Vista) são também maneiras muito usuais de ocupar o tempo livre.
Contrariamente ao expectável, a variável sexo não influi de forma significativa na tipologia dos
frequentadores dos cafés.
Enquanto que em relação às saídas/convívio com familiares ou amigos, o grupo etário dos 15
anos 24 continua a ser o modal, já em relação à frequência do café, são sobretudo os residentes
entre os 25 e os 34 anos, os que em maior proporção o faz.

27

INE, conceito utilizado no “Inquérito à Ocupação do Tempo”, 1999.
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FIGURA 123.

TIPOLOGIA DA OCUPAÇÃO DO TEMPO LIVRE DOS
HABITANTES DA BELA VISTA
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Ao invés, se focalizarmos agora a análise nas actividades que a maioria da população afirma
nunca ter oportunidade para realizar, encontramos situações como praticar desporto (cerca de
72% declara nunca o fazer), ir ao cinema (68,5%), ir de férias para fora de Setúbal (67,6%), ir a
espectáculos desportivos, recreativos/culturais (63,3%), ler jornais, livros ou revistas e ir a
festas/bailes (62,3%).
Um factor algo preocupante prende-se sensivelmente com a escassa percentagem de leitores
entre os habitantes da Bela Vista. De facto, apenas 1,9% dos moradores reconhecem ler com
regularidade jornais, livros ou revistas, situação que é um pouco mais favorável no caso dos que
o fazem de vez em quando (11,8%). Estes valores estão mesmo muito abaixo dos obtidos nos
estudos nacionais “Consumidor” (leitores de livros em Portugal) e “Bareme Imprensa” (leitores
de jornais e revistas em Portugal), realizados pela Marktest. Os últimos resultados apontam
para um percentagem nacional de 37%, no tocante aos livros e de 80% no que respeita aos
jornais e revistas. Mesmo tendo em conta a estratificação por classe social, a classe denominada
baixa nos estudos da Marktest (onde se poderia enquadrar a população da Bela Vista), apresenta
um valor percentual de leitura na ordem dos 20,5%, no caso dos livros, de 59,6% ao nível dos
jornais e de 44,5% no caso das revistas.
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FIGURA 124.

TIPOLOGIA DA OCUPAÇÃO DO TEMPO LIVRE DOS
HABITANTES DA BELA VISTA
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A tipologia de ocupação dos tempos livres das famílias da Bela Vista, sobretudo a incapacidade
para a realização de certas actividades que obriguem a um maior dispêndio financeiro, parece
reflectir também a fragilidade económica destes agregados, embora, como se observará mais
adiante, aquando da análise do inquérito aos jovens, esta premissa não será tão determinista para
a população até aos 18 anos.
No que respeita ao envolvimento no tecido associativo, o presente estudo comprova que apenas
7% dos habitantes dos bairros da Bela Vista são membros de alguma associação ou instituição,
sendo que praticamente metade, são sócios ou activistas de um clube desportivo.
7.4. PERSPECTIVAS PESSOAIS
As perspectivas pessoais relativamente à vida futura, aos sonhos e à responsabilidade pela
situação actual constituem elementos que contribuem para enquadrar de algum modo a atitude
dos residentes, dando uma medida do seu optimismo/pessimismo e uma percepção das suas
ambições.
A perspectiva pessoal relativamente ao futuro é, na maioria dos casos, moderada uma vez que
36,9% das famílias acham que a sua vida “vai ficar na mesma”. Ainda assim deve se notar que
as perspectivas optimistas (30,9%) superaram de forma clara as pessimistas (9,6%). Não
obstante, 1/5 das famílias sente que as condições de incerteza não lhe permite formular uma
perspectiva quanto ao seu futuro, em especial entre os residentes do Bairro Azul e do Bairro
Cor-de-Rosa e nas famílias em risco de pobreza. Neste domínio, os Bairros Azul e Amarelo
apresentaram um maior peso de opiniões positivas relativamente ao futuro.
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Um elemento que merece destaque é a associação entre as perspectivas pessoais de futuro, a
idade e o género. Os jovens são os mais optimistas, mas observa-se em geral que a
moderação e o pessimismo aumentam com a idade, bem como a incapacidade de realizar um
prognóstico, embora em menor grau. Recorde-se que mais do que 1 em cada 5 representantes
das famílias (23,4%) com dificuldades económicas apontou a idade como um motivo para as
suas dificuldades económicas. No que respeita às diferenças de género, as mulheres sentemse mais em condições de formular uma opinião, mas não são optimistas quanto os homens. De
facto, com maior frequência as mulheres acham que a sua vida “vai ficar na mesma” (39%), em
contraponto aos homens que respondem mais frequentemente (34,4%) que a sua vida vai
“melhorar”.
Uma questão fundamental para a consolidar as ambições e preocupações da população
remete para os sonhos para o futuro. As figuras seguintes apresentam informação sobre as 4
principais escolhas das famílias.

FIGURA 125.

Q116 QUE SONHOS GOSTARIA QUE SE CONCRETIZASSEM
NO FUTURO? POR BAIRRO
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A saúde aparece destacada enquanto o domínio em que é referida a ambição da maior parte
das famílias (41,9%), seguindo-se a questão de recursos económicos (32,1%), a deslocação
de residência para outro bairro (10,3%) e o emprego (8,7%).
No Bairro Azul esta hierarquia é bem delineada com a maioria das famílias a manifestarem o
desejo que “ter sempre muita saúde” (50,0%). Com uma expressão bastante inferior, “ter muito
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dinheiro” foi escolhido por 24,0% das famílias, a que se segue o desejo de “ir morar para outro
bairro” (14,6%) e a estabilidade do vínculo laboral (5,2%).
O Bairro Cor-de-Rosa mantém a mesma ordem de prioridades, apresentando no entanto uma
maior proximidade na importância relativa atribuída às diferentes opções de resposta, em
especial à resposta modal “ter sempre muita saúde” (43,2%) e a segunda mais escolhida “ter
muito dinheiro” (37,7%).
No Bairro Amarelo esta diferença nas duas opções mais escolhidas volta a aumentar, mas o
destaque vai para a importância atribuída ao “ter sempre emprego” 10,8%, valor que mais que
duplica a importância atribuída em qualquer um dos outros bairros, ascendendo ao terceiro
sonho mais referido.

Q116 QUE SONHOS GOSTARIA QUE SE CONCRETIZASSEM

FIGURA 126.

NO FUTURO? POR GÉNERO
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Se as mulheres evidenciam a mesma ordem de prioridades que foi identificada na ordenação
geral, os homens dividem-se claramente entre a “muita saúde” (38,0%) e o “muito dinheiro”
(37,3%). O terceiro sonho mais referido é diferente, preferindo as mulheres “ir morar para outro
bairro” (10,7%) e os homens “ter sempre emprego” (10,6%).
Como apontamento, o tempo para os filhos e para a família, embora claramente minoritários
são sonhos exclusivamente referidos por mulheres (0,8%).
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FIGURA 127.

Q116 QUE SONHOS GOSTARIA QUE SE CONCRETIZASSEM
NO FUTURO? POR GRUPO ETÁRIO
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Como é expectável o domínio da “saúde” vai sendo mais valorizado com o avanço da idade.
Um comportamento diametral é registado no domínio do “emprego”. O poder económico é
bastante mais valorizado nas idades mais novas, mas apesar da sua perda de expressão,
constitui a escolha de pelo menos 27% das famílias por grupo etário.

7.5. PERCEPÇÕES SOBRE OS BAIRROS DA BELA VISTA
A percepção dos moradores sobre os bairros da Bela Vista não é linear, apresentando mesmo
aspectos complexos, ou quase contraditórios, como em seguida se explicitará.
Embora a maioria da população afirme gostar muito, ou gostar mais ou menos de viver no
bairro (61,6%), a percentagem daqueles que não gostam, ou mesmo detestam viver na Bela
Vista, não deixa de ser também significativa (praticamente 40%). A corroborar esta divisão de
opiniões, salienta-se o facto da segunda opção de resposta mais referida ser “não gosto”.
Outro sinal contraditório em relação à satisfação expressa pela maioria em gostar de habitar na
Bela Vista, prende-se depois com a avaliação negativa que os moradores fazem quer da
evolução do bairro nos últimos 5 anos (apenas 20,8% respondem que o bairro melhorou), quer
das expectativas sobre a evolução do mesmo no futuro (a maioria da população entende que
vai ficar tudo na mesma ou mesmo piorar). São essencialmente os entrevistados jovens (de
idade até aos 24 anos), do sexo masculino, residentes no Bairro Amarelo, os que revelam uma
maior empatia pelo bairro. Ao invés, o perfil do morador que não gosta (ou detesta) viver no
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bairro é do sexo feminino, habita no Bairro Cor-de-Rosa e tem entre 35 e 44 anos (embora se
encontre também um grau de descontentamento muito significativo na população idosa).
FIGURA 128.

GOSTA DE MORAR NO BAIRRO DA BELA VISTA
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Em relação aos motivos apontados pelas famílias para gostar, ou para não gostar de viver na
Bela Vista, salienta-se pela positiva as boas relações de vizinhança, o apego à habitação e o
facto de se sentirem bem no bairro. Pela negativa evidenciam razões como o barulho, o lixo,
novamente a relações de vizinhança (agora pela negativa) e os problemas de alcoolismo,
droga, aliados a desacatos e brigas.
Independentemente do sexo do respondente, do seu grupo etário, ou do bairro onde habita, a
boa relação com os vizinhos é sempre a razão mais invocada pelas famílias para gostar de
viver no bairro (43,3% dos inquiridos seleccionaram-na com o principal motivo para gostar de
viver na Bela Vista). São os moradores do Bairro Cor-de-Rosa, do sexo masculino com mais de
65 anos os que em maior proporção realçam a vizinhança como o aspecto mais positivo para
quem habita na Bela Vista.
“Gosto da minha casa”, surge com a segunda razão mais invocada por quem diz gostar de
habitar no bairro (17,4% apresentaram-na como o principal motivo), sendo os moradores do
sexo feminino, residentes no Bairro Amarelo, dos 45 aos 54 anos, aqueles que em maior
percentagem referem este aspecto. Os entrevistados que seleccionaram como principal motivo
para habitar na Bela Vista o facto de se “sentirem bem no bairro” (terceira razão mais
apontada), são sobretudo as mulheres dos 25 aos 34 anos residentes nos Bairros Amarelo e
Azul. Contrariamente ao que seria de supor, a opção de resposta “tenho cá os meus amigos e
a família” não ultrapassou o 7,8%, sendo apenas a 5ª mais referida.
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FIGURA 129.

QUAIS AS PRINCIPAIS RAZÕES PORQUE GOSTA DE MORAR
NO BAIRRO?
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No que concerne às razões com que as famílias justificam não gostar de residir na Bela Vista,
o barulho (24,0%) e o lixo (22,3%) destacam-se como as principais. O barulho é referenciado
principalmente pelos moradores do Bairro Cor-de-Rosa, do sexo feminino dos 55 nos 64 anos.
O lixo é o principal problema da Bela Vista para as inquiridas residentes no Bairro Amarelo com
idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos.
Embora em termos gerais, as questões da insegurança/desacatos e brigas não sejam das
mais mencionadas, no entanto, no Bairro Azul, a opção de resposta “Há desacatos e brigas”
(21,2%) surge como o principal motivo para não gostar do bairro. Os problemas da pobreza
(0,2%) e da falta de iluminação (0,4%), têm uma expressão residual enquanto motivos para
não gostar de habitar na Bela Vista.
FIGURA 130.

QUAIS AS PRINCIPAIS RAZÕES PORQUE NÃO GOSTA DE
MORAR NO BAIRRO?
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Independentemente de gostarem ou não, de residir no Bairro da Bela Vista, foi solicitado aos
moradores que identificassem os principais aspectos positivos e negativos do bairro.
O facto de os moradores serem considerados alegres e simpáticos, é mesmo o principal ponto
positivo encontrado no Bairro da Bela Vista, situação que entronca com a boa relação com os
vizinhos já identificada. O bom acesso a transportes públicos (autocarro) e o Parque Verde da
Bela Vista são também aspectos muito valorizados pela população.
FIGURA 131.

PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS DO BAIRRO DA BELA
VISTA?
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A má imagem do bairro no exterior (estigma) é o principal aspecto negativo identificado no
Bairro da Bela Vista. No entanto, voltam também a ser focados pontos como o lixo, a
insegurança e o alcoolismo e drogas.
FIGURA 132.

PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS DO BAIRRO DA BELA
VISTA?
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Em consonância com o observado na questão dos principais motivos para gostar de morar na
Bela Vista, a esmagadora maioria da população (82,4%) refere que gosta ou gosta muito do
seu apartamento. São sobretudo os habitantes jovens (15-24 anos) do sexo masculino,
residentes no Bairro Cor-de-Rosa aqueles que em maior proporção afirmam gostar muito da
sua casa. Para a grande maioria dos respondentes (mais de 75%), a característica que mais
apreciam na sua habitação é ser espaçosa, situação que não é estranha ao facto de 86, 5%
dos moradores terem afirmado residir em apartamentos com 4 ou 5 divisões (excluindo a
cozinhas, hall, WC e arrecadações).
FIGURA 133.
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Segundo os entrevistados, cerca de 75,1% vive em casa arrendada, sendo de 22,3% a
percentagem daqueles que dizem ter adquirido a habitação. É sobretudo no Bairro Amarelo
que se constata a maior percentagem de casas próprias (31,2%). Pelo contrário, nos Bairros
Azul (10,3%) e Cor-de-Rosa (1,8%) o valor percentual de famílias a residir em casa própria é
residual. É interessante constatar a existência de moradores que reconhecem viver em
habitação subarrendada ou mesmo ocupada.
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FIGURA 134.

REGIME DE PROPRIEDADE DA HABITAÇÃO
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Para a maior parte dos agregados (61,2%) a sua habitação denota um bom estado de
conservação. Apenas 31,7% das famílias afirmam ter a casa em mau estado, sendo residual
(1,5%), a percentagem que invoca o muito mau estado.
FIGURA 135.
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Os moradores do Bairro Azul são os que evidenciam um maior descontentamento com o
estado de conservação do apartamento. O Bairro Azul é também o único, dos 3 bairros em
análise, em que o valor percentual de casas em mau estado de conservação, ultrapassa o
valor obtido para os fogos em bom estado.
Os problemas detectados no interior das habitações prendem-se essencialmente com a
existência de humidade, infiltrações e repasses nas paredes e tectos (cerca de 90% da queixas
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dos moradores). Embora em menor dimensão, também é referido o mau estado das
canalizações e dos armários das cozinhas.
Aprofundando agora a questão sobre a evolução do bairro nos últimos 5 anos e expectativas
dos moradores em relação ao futuro (segundo parágrafo deste capítulo), constata-se que
independentemente da visão pessimista já referida, os inquiridos mais jovens (até aos 24 anos)
são claramente os mais optimistas quer na avaliação presente, quer na previsão de evolução
futura. Por bairros, verifica-se que embora os moradores do Bairro Amarelo sejam os que
melhor avaliam a evolução da Bela Vista nos últimos 5 anos, são contudo os habitantes do
Bairro Azul aqueles que maiores expectativas acalentam para o futuro. Já em relação ao
género, observa-se que as mulheres são sempre mais criticas (quer no tocante à análise do
passado recente, quer no cepticismo que evidenciam quanto aos próximos anos).
COMO TEM EVOLUÍDO O BAIRRO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS?

FIGURA 136.
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A insegurança é principal causa escolhida pela população para justificar que situação nos
últimos anos tenha piorado na Bela Vista, sendo mais sentida pelos habitantes dos Bairros Azul
e Cor-de-Rosa. Curiosamente são os jovens e não os idosos, os que em maior percentagem
elegem a falta de segurança como a razão principal para uma evolução negativa do bairro. A
preocupação com a insegurança é transversal quer aos homens, quer às mulheres, não se
encontrando assim grandes diferenças no tocante ao género.
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FIGURA 137.

PROSPECTIVA DOS PRÓXIMOS 5 ANOS – ACHA QUE O
BAIRRO VAI …?
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Para cerca de metade dos respondentes ao inquérito (48,9%), a Câmara é a entidade com
maiores responsabilidades na promoção da qualidade de vida no bairro. O facto da autarquia
ser a proprietária da maioria dos fogos dos 3 bairros, competindo-lhe também os arranjos
exteriores dos edifícios, parece poder explicar a assunção de responsabilidades que lhe
imputam os moradores. Contudo, não deixa de ser relevante que 40,8% dos agregados,
reconheçam que cabe sobretudo aos próprios essa tarefa. A afirmação anterior é
extremamente interessante do ponto de vista sociológico, pois remete desde já para uma autoconsciencialização de que a solução para grande parte dos problemas na Bela Vista passa
essencialmente por uma mudança de atitudes por parte da população. São sobretudo os
indivíduos jovens (15 anos 24 anos) do sexo feminino e residentes no Bairro Amarelo aqueles
em que se encontra uma maior consciência auto-critica.
FIGURA 138.

QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL POR MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA NO BAIRRO?
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Quando questionados sobre quem tido um papel mais importante no desenvolvimento dos
Bairros da Bela Vista nos últimos anos, os moradores assumem claramente uma percepção
negativa relação ao desempenho das instituições, ao ponto de, para a maioria das famílias
“nenhuma” ter sido a resposta mais encontrada. Esta resposta contrasta com o observado em
questões anteriores, em que os moradores evidenciaram uma imagem positiva do trabalho das
instituições, chegando mesmo a afirmar que sem o trabalho destas, os problemas seriam muito
piores. No entanto, ao terem respondido maioritariamente “nenhuma” parecem também ter
chegado à conclusão de que o que se faz é manifestamente insuficiente para resolver os
problemas.
Aos “olhos” dos moradores, a Polícia surge como a entidade que mais tem contribuído para o
desenvolvimento e qualidade de vida no bairro, seguida pela Câmara, surgindo apenas em
terceiro plano, as instituições sociais.
Modelo de Desenvolvimento Social das famílias
O modelo que se apresenta não tem a pretensão de se constituir como a “chave” para a
resolução de todos os problemas na Bela Vista, apenas resulta por um lado, da forma sintética
como nos apropriámos das problemáticas sentidas pela população e por outro, da reflexão que
realizámos em torno da melhor estratégia de intervenção para a mudança. Convém desde já
esclarecer que em relação à primeira parte do modelo, as problemáticas apresentadas não
devem, nem podem ser entendidas de forma cumulativa ou abrangente, elas apenas traduzem
preocupações encontradas no nosso estudo, variando a intensidade de cada uma, consoante
as correlações apresentadas e analisadas ao longo deste relatório. Daí esta chamada de
atenção, pois se há coisa que este trabalho de investigação vem desmistificar é a ideia do
“quadro negro”. De facto, o estudo comprova a existência de problemas sociais sérios na Bela
Vista, contudo, muitas vezes a sua intensidade não é tão elevada como o expectável (exemplo:
a minoria de jovens que tem comportamentos desviantes, mas que marca a imagem do bairro).
As problemáticas patentes nesta primeira parte do modelo servem apenas de referência para
intervenções que iremos sugerir na segunda parte do modelo.
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Problemáticas:

Problemáticas sociais que
afectam as famílias da Bela
Vista

Outros problemas
específicos da Bela Vista

Pobreza, desemprego,
emprego precário, custo de
vida elevado, baixos salários,
baixo nível de escolarização,
abandono escolar precoce,
insucesso escolar,
problemas de saúde –
doenças crónicas.

Abundância de lixo na via
pública, excesso de barulho
à noite, desacatos/ brigas,
sentimento de insegurança,
degradação dos edifícios;
deficiente iluminação na via
pública, falta de civismo de
alguns moradores, visão
pessimista em relação ao
futuro do bairro

Auto-estima negativa, má imagem exterior do bairro, estigma e
descriminação, ausência de referências de sucesso

Resignação, reprodução cíclica de trajectórias de pobreza e
exclusão social

Respostas sociais
desenvolvidas para
combater as problemáticas

RSI (prestação que visa
apenas atenuar a pobreza
extrema, não resolve o
problema em si) e CSI.
Apoio social, distribuição de
alimentos, medicamentos e
roupa.
Aposta
sobretudo
em
respostas sociais tipificadas
(embora funcionem também
no bairro algumas valências
inovadoras, que podem ser
consideradas boas práticas e
exemplos a seguir).

Desadequação de algumas
das
respostas
às
necessidades específicas da
população com reflexos na
capacidade de resolução das
problemáticas
(apenas
tendem
a
atenuar
as
situações).
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A mudança, algumas pistas para uma “janela de oportunidades”:
Observatório Social da Bela Vista
(Planificação estratégica, trabalho em rede, avaliação)
Instituições públicas

Instituições da
Sociedade Civil

Moradores

Empresas

Vontade clara de
assumpção de uma
prioridade política de
actuação na Bela Vista,
planificação estratégica
e de articulação e
partilha de informação
entre as diferentes
instituições públicas.
Flexibilidade para a
aceitação de
candidaturas das
IPSS/ONG e outras
associações a projectos
inovadores não
tipificados, desenhados
à medida das
necessidades da
população
Implementação de
novas respostas
públicas inovadoras
(Escola, IEFP, CMS,
Polícia, Seg Social) em
parceria com o sector
solidário/privado

Implantação de uma
nova cultura
organizacional, mais
aberta ao trabalho em
rede e à partilha de
informação e de
equipamentos.
Necessidade de uma
planificação
estratégica de
actuação, com
objectivos, metas e
medidas mensuráveis e
orientação dos
projectos para os
resultados.

Participação efectiva
no Observatório
Social dos
representantes dos
moradores dos 3
bairros.
Consciencialização
de que a mudança na
Bela Vista passa
também, e
essencialmente, pela
alteração dos hábitos
e atitudes dos
moradores.
Maior envolvimento
no tecido associativo
local, nomeadamente
nos seus órgão
directivos.
Participação na
devolução do estudo
à população e na
discussão aberta
sobre a Bela Vista.

Incentivo e apoio à
criação de PME e
micro-empresas na
Bela Vista (quer por
pessoas externas ao
bairro, quer por
grupos de
moradores).
Detecção em
conjunto com IEFP e
a escola, de nichos
de mercado
concelhio e de perfis
de competências
adequados a essas
lacunas.
Maior envolvimento
e articulação das
empresas com o
IEFP e escola.

Consciencialização
de que é só possível
mudar com o
empenho das pessoas
– compromisso do
morador.
Promoção do
“empowerment”
Diminuição do lixo e
do barulho e
promoção do
civismo

Fomento de uma
formação técnicoprofissional
adequada quer ao
perfil do indivíduo,
quer às necessidades
do mercado
Promoção do autoemprego

Planificação estratégica
comum e respostas
transversais ligando as
várias instituições
oficiais e não oficiais.
Intervenção prioritária
nas áreas da habitação
(PDM ou reabilitação),
escolaridade, e
formação profissional.

Implementação de
novas valências não
tipificadas e mais
adaptadas ao tipo de
população da Bela
Vista, como é caso do
ATL tutorial, gestão de
orçamentos familiares,
etc.

Mais eficácia e
eficiência na
intervenção.
Maior abertura e
permeabilidade aos
cidadãos da Bela Vista
Promoção da noção de
complementaridade.

Maior participação cívica, maior cooperação institucional, maior adequação das respostas e monitorização
dos resultados, miscenização da população, aumento da auto-estima, melhoria da imagem exterior do
bairro e diminuição do estigma – Desenvolvimento Social
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Esta segunda parte do modelo vem pôr em evidência toda a estratégia proposta pelos autores
para o desenvolvimento social na Bela Vista. Ela assenta, basicamente, no reforço e
consolidação da estrutura do Observatório Social, enquanto órgão representante de todos os
actores da Bela Vista. Mais do que enumerar um conjunto de acções e medidas avulsas e
dispersas, sem elo condutor os autores propõem uma estratégia de actuação, um caminho a
seguir, percorrido com a ajuda, envolvimento e compromisso de todos os agentes, pois o
desenvolvimento social só é possível se for entendido de forma integrada e multidisciplinar.
Este reforço do Observatório Social passa necessariamente por juntar às instituições que dele
já fazem parte actualmente, os representantes dos moradores e das empresas. Enquanto que
para os moradores é essencial a consciencialização de que os mesmos são parte integrante de
qualquer trajecto de mudança na Bela Vista, sendo por isso evidentemente necessária, a
assumpção de responsabilidades e compromissos nesse processo; já o papel das empresas
no Observatório, em articulação estreita com a escola e a formação profissional, pode ser
fundamental para a eficácia e eficiência em termos de ligação ao mercado de trabalho das
respostas educativas/formativas existentes, ou a implementar no futuro. O futuro da Bela Vista,
que se pretende com inovação, com a implementação de novas respostas mais adequadas ao
tipo de problemática e público-alvo a que se destinam, com uma maior e melhor
complementaridade entre as várias instituições que intervêm no bairro, partilhando informação,
saberes e equipamentos sem preconceitos, mas sobretudo com uma maior participação cívica,
através da promoção do “empowerment” em todas as esferas de actuação e decisão que
digam respeitam ao bairro e ao futuro dos cidadãos.
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8. INSTITUIÇÕES
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8.1. AS INSTITUIÇÕES NA BELA VISTA
Um conjunto significativo de instituições, encontram-se sedeadas na zona da Bela Vista,
contudo, nem todas têm por principal missão a intervenção no bairro, ou junto dos seus
habitantes, falamos por exemplo da Associação dos Especialistas da Força Aérea, Associação
dos Pára-quedistas de Setúbal, Associação Portuguesa de Surdos, ou a Cruz Vermelha
Portuguesa, entre outras, que embora possam esporadicamente cooperar em algumas
iniciativas, não têm por vocação uma intervenção específica no bairro.
O presente capítulo incidirá nas instituições, que sedeadas ou não no bairro, têm em comum o
objectivo de prestar apoio directo ou indirecto, às famílias da Bela Vista. Poder-se-ia dividir
estas organizações em dois grandes grupos: as que intitulámos de oficias de que são exemplo
a Câmara Municipal de Setúbal (através do Gabinete da Bela Vista e da Divisão de Inclusão
Social), a Junta de Freguesia, a Paróquia, o Agrupamento de Escolas de Santiago, a PSP, a
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, o Centro de Formação do IEFP; e as “nascidas
no seio da sociedade civil” como é o caso das Instituição Particulares de Solidariedade Social
(IPSS), cooperativas, ou outras associações de carácter cultural, desportivo ou recreativo, sem
fins lucrativos28. Ainda em relação às entidades não oficiais e de acordo com a dimensão, ou
com o tipo de intervenção das mesmas, podemos segmentá-las em três grupos distintos: as
que não actuam directamente com os moradores, sendo a sua acção mais centrada nas
instituições, principalmente ao nível técnico como é o caso do ICE e da SEIES, as grandes
instituições de apoio social de que são exemplo a ACM e a Cáritas e por último as pequenas
instituições ou associações, compostas na maioria dos casos por pessoas ligadas ao bairro,
como o Centro Cultural Africano, a Associação Cabo-verdiana de Setúbal, a Associação
Desportiva e Cultural “Os Africanos”, o Grupo 206 da Associação dos Escoteiros de Portugal,
entre outras.
Continuando a focalizar a análise sobre a intervenção das instituições, esclarece-se que por
opção estratégia a mesma incidirá com mais intensidade sobre as entidades que prestam
apoio/ serviços directamente à população.
A intervenção específica de cada instituição no bairro, suas actividades e produção sóciocultural, foi uma temática amplamente aprofundada no Estudo Antropológico sobre o Bairro da
Bela Vista, realizado em 2000, razão pela qual os autores consideram que repeti-lo agora seria
negligenciar um trabalho científico de relevo e duplicar informação. Assim, o referido estudo
será citado sempre que tal constitua uma mais-valia para este capítulo.

28

Os autores esclarecem que o “olhar” sobre a intervenção das instituições na Bela Vista será efectuado
de forma ampla e abrangente não sendo objectivo deste trabalho uma particularização da intervenção de
cada organismo, razão pela qual, não será com certeza por menosprezo, ou esquecimento que não
citaremos o nome de todas as instituições a intervir na Bela Vista.
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A maior parte das instituições presentes na Bela Vista têm já um historial mais ou menos longo
de intervenção e de contacto com os problemas que a afectam. A título de exemplo e segundo
o seu representante, a Cáritas, veio para o bairro logo em 1987, embora só muito
recentemente (2002) esteja a utilizar as instalações do Centro Social Nossa Senhora da Paz.
Aspecto exterior do equipamento da Cáritas, inaugurado em 2002

No intuito de melhor conhecer o trabalho das instituições, a sua relação com as organizações
congéneres e o que pensam sobre o bairro e os moradores, seleccionámos um conjunto de
entidades em relação às quais entrevistámos as direcções e/ou técnicos, a saber: ACM,
Caritas, SEIES, ICE, PSP, Agrupamento de Escolas de Santiago, Câmara Municipal de
Setúbal, Centro Cultural Africano e Associação Cabo-verdiana de Setúbal. Infelizmente, por
razões de operacionalidade e de disponibilidade, não foi possível ouvir todas as entidades que
intervêm na Bela Vista, facto que, como já foi referido, não significa qualquer menosprezo ou
minimização em relação à actividade ou à intervenção dessas instituições.
O estudo de antropológico de Adolfo Casal e Ana Isabel Afonso começa logo por salientar que
todas as instituições da Bela Vista integram um conjunto de funcionários e são organismos
hierárquicos. Actualmente a realidade encontrada é quase idêntica, apenas o Grupo de
escoteiros da AEP, embora seja um organismo hierárquico, é exclusivamente constituído por
voluntários. O referido estudo realizado em 2000 refere ainda que o trabalho levado a cabo
pelos agentes institucionais tem contudo características diferentes. «Para uns pode ser um
hobby, uma carolice, uma ocupação sem grandes contrapartidas financeiras, para outros, uma
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actividade extra-profissional encarada com alguma ambição; mais frequentemente, o trabalho
desenvolvido pelos agentes institucionais constituía um vínculo profissional. Tudo isto nos faz
pensar em níveis diversos de complexidade organizacional», Casal. A (2000). Em relação ao
associativismo autóctone, escreve ainda Adolfo Casal: «O associativismo autóctone se é que a
palavra faz sentido, ou tem alguma importância no contexto desta análise – não está de todo
ausente no Bairro da Bela Vista. Para além das Instituições Particulares de Solidariedade
Social, ou dos estabelecimentos de ensino, encontramos também alguns exemplos de
associativismo local, envolvendo os moradores da zona. Assim à cabeça podem citar-se a
Associação Cabo-verdiana de Setúbal, a Associação Desportiva e Cultural “Os Africanos” e o
Grupo Desportivo da Bela Vista». Para além destas, os autores assinalam também o Centro
Cultural Africano, também composto essencialmente por moradores do bairro, sendo a vertente
cultural, a infância e a problemática feminina os seus eixos principais de actuação.
Uma das primeiras constatações do inquérito realizado às famílias, prende-se com o facto de
cerca de 89% dos agregados afirmarem não utilizar os serviços das instituições sedeadas na
Bela Vista. Contrariamente ao que seria de esperar, a variável género do respondente, não
altera o sentido de resposta a esta questão. Como é óbvio, neste caso a utilização dos serviços
foi delimitada às IPSS ou outras associações sem fins lucrativos, não estando aqui incluídas as
oficiais (escola, CMS, etc.).
FIGURA 139.

ALGUÉM DO SEU AGREGADO/FAMÍLIA UTILIZA OS SERVIÇOS
SOCIAIS DAS INSTITUIÇÕES SEDEADAS NO BAIRRO?

Como explicação para tal, a grande maioria das famílias alegou não necessitar (63,6%), sendo
a segunda opção de resposta mais observada o “não tive vaga” (11,4%), enquanto que para
7,1% os serviços são caros. O facto da maior parte dos agregados dizer não necessitar de
recorrer às instituições pode indiciar dois tipos de explicação eventualmente complementares.
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FIGURA 140.

Se por um lado poderá haver uma desadequação dos serviços às necessidades efectivas da
população, por outro, a própria estrutura das famílias da Bela Vista, bastante mais extensa e/ou
alargada, configura em si já estratégias de conciliação familiar com recurso preferencial aos
seus membros (principalmente no que concerne ao apoio a ascendentes e descendentes). De
acordo com a opinião de vários entrevistados (instituições e peritos), é patente o
reconhecimento de que em alguns casos os projectos são implementados mais de acordo com
as linhas de financiamento existentes do que em resultado dos problemas identificados. Seria
no entanto injusto imputar todo o ónus de alguma desadequação que possa existir apenas às
instituições. De facto, a maneira tipificada como estão estruturadas respostas socais e os
projectos, diminui a capacidade de risco e de inovação no desenho dos projectos por parte das
organizações. A fim de irem garantindo a sua subsistência, as instituições como que são
“empurradas” através das linhas de financiamento actuais apostar numa reprodução das
respostas tipificadas e normalizadas.
A saúde é a área mais apontada pela população como estando em défice na zona da Bela
Vista. Cerca de 73,1% das famílias entrevistadas referem que os equipamentos de saúde são
inexistentes, enquanto 20,1% sugerem que os que existem na zona limítrofe do bairro são
insuficientes. Para além dos equipamentos de saúde, os moradores identificaram também
como insuficientes no bairro outros serviços de proximidade como bancos, correios, outros
equipamentos para jovens (para atém das respostas tipificadas tipo ATL), equipamentos
culturais, equipamentos para a população idosa e serviços de atendimento social.
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FIGURA 141.

PRINCIPAIS TIPOS DE EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS PELA

POPULAÇÃO COMO INEXISTENTES OU INSUFICIENTES NO BAIRRO

Ao invés, a população diz sentir-se bem servida de equipamentos escolares (86,4%), de
creches (83,1%), de equipamentos de pré-escolar (83,4%) e de ATLs (72,4%), situação que
configura o esgotamento das respostas sociais tradicionais e tipificadas, principalmente na área
das crianças e jovens.
Sendo a questão dos jovens uma temática muito sensível e até crucial quer para a imagem do
bairro, quer no futuro da Bela Vista e tendo em conta as afirmações da população, pode-se
induzir da necessidade de implantação no bairro de um outro tipo de respostas para os jovens,
que não se que confinem à mera ocupação de tempos livres até aos 14/16 anos. De acordo
também com a opinião da Prof. Dra. Isabel Guerra seria importante criar para os jovens,
respostas mais arrojadas, específicas e adequadas às necessidades deste grupo alvo (neste
tipo de bairros) e que por outro lado lhes pudessem conferir referências e valores positivos.
Também no respeitante aos espaços verdes, equipamentos desportivos, supermercados,
talhos e cafés, os moradores consideram-se razoavelmente satisfeitos, facto que poderá ser
explicado pela proliferação de cafés na zona da Bela Vista e pela proximidade em relação ao
bairro do Parque Verde e do supermercado Lidl.
Em relação aos agregados que dizem utilizar/frequentar as instituições sedeadas na Bela Vista,
a maioria fá-lo através da inscrição dos filhos nas respostas socais destinadas à infância,
sendo residual a percentagem que diz frequentar equipamentos destinados à população idosa,
talvez por escassearem no bairro, sendo o valência lar par idosos mesmo inexistente. Os
entrevistados dizem também ser apoiados pelas instituições, principalmente através da
distribuição de alimentos ou medicamentos. A Cruz Vermelha e a Caritas são exemplos de
organismos que prestam esses serviços.
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Em relação aos montantes pagos pelas famílias para frequentar as actividades, salienta-se o
seguinte: nos casos da creche e do pré-escolar, observa-se uma heterogeneidade tão vincada
nos valores envolvidos que não podemos sequer falar de um preço modal. As situações
encontradas vão desde a frequência gratuita, até os 150 euros por mês na creche e os 145
euros por mês no pré-escolar. Dado que a tabela de preços das IPSS está directamente ligada
ao rendimento declarado pelas famílias em IRS, esta distribuição não é de estranhar. Em
relação ao ATL os preços praticados são em regra mais baixos, afirmando mesmo cerca de
50% das famílias com crianças a frequentar o ATL que não pagam qualquer prestação
pecuniária pelo serviço. O valor mais elevado para a utilização do ATL encontrado no inquérito
ronda os 90 euros.
Também no que concerne às respostas sociais tipificadas dirigidas à população idosa, como é
o caso do centro de dia e do serviço de apoio domiciliário, os montantes pagos pelos utentes
são muito diversos não sendo por isso, possível encontrar um padrão tipo. Todavia, pode
concluir-se que a maioria dos utentes não paga preços elevados para frequentar estas
respostas (até 50 euros, no caso do centro de dia e até 63 euros no serviço de apoio
domiciliário). A maioria dos entrevistados que têm familiares a frequentar as respostas sociais
ou serviços das instituições considera a qualidade dos mesmos boa, a mensalidade razoável e
por conseguinte a relação custo-qualidade como boa (53,8%).
FIGURA 142.

RELAÇÃO CUSTO-QUALIDADE DOS SERVIÇOS
FREQUENTADOS

No tocante à adequação dos serviços frequentados às necessidades do inquirido ou da sua
família e à satisfação em relação aos mesmos, o saldo também é positivo. A maioria refere
existir uma muito boa ou boa adequação e sentirem-se satisfeitos, ou muito satisfeitos, com os
serviços.
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FIGURA 143.

Alerta-se uma vez mais para o facto de a esta questão da adequação só terem respondido
famílias que utilizam serviços das instituições, não servindo pois para medir a desadequação
entre as necessidades daqueles que não utilizando esses serviços, os poderiam fazer se as
respostas sociais disponíveis fossem diferentes.
Em relação aos principais pontos positivos conferidos às instituições, salienta-se a constatação
de que sem a presença das mesmas os problemas na Bela Vista seriam muito piores (35,9%
dos entrevistados referiu-o). Os moradores consideram ainda que as instituições são muito
importantes pois permitem às famílias o acesso a um conjunto diversificado de serviços sociais
(22,9%) e são também uma garantia de que os pobres têm acesso a esses serviços (12,1%).
No que toca aos pontos negativos e embora a resposta modal seja: “as instituições não têm
pontos negativos, fazem o que podem” (36,3%), o facto é que a frase “muitas vezes os mais
pobres não têm acesso a determinados serviços” é também apontada por um número muito
significativo de utentes (20,8%). A terceira opinião mais aventada pelos moradores prende-se
com o facto das instituições não trabalharem em cooperação, mas cada uma por si (13,2%).
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Aspectos positivos das instituições

%

São muito importantes, pois permitem aos moradores o
acesso a um conjunto diversificado de serviços essenciais
para as famílias

22,9%

São uma garantia para que os mais pobres também
tenham acesso aos serviços

12,3%

Sem a presença das instituições os problemas na Bela
Vista seriam muito piores

35,9%

As instituições lutam mas por vezes não conseguem fazer
tudo, fazem o que podem

3,5%

As instituições preocupam-se com as famílias e ajudam as
pessoas a melhorar no dia a dia

1,4%

Dão formação às pessoas
Ajudam os idosos
Nenhum
Não sabe/não responde
Total

0,1%
0,1%
3,1%
20,7%
100,0%

Uma miríade de serviços e actividades são promovidas pelas instituições sedeadas no bairro.
Para além do atendimento à população, da distribuição de alimentos e medicamentos e das
valências tipificadas que já foram objecto de análise neste capítulo, o quadro seguinte visa
elencar algumas das actividades desenvolvidas.
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A.1 - Actividades/serviços promovidos por

B- Instituições desenvolvem uma ou mais

instituições na Bela Vista

actividades englobadas na coluna A*

•

Apoio escolar (Via ATL tradicional ou
Via ATL tutorial);

•
•
•

Cantinas sociais;
Clubes informais de jovens;
Ensino recorrente e o projecto Educação e
Formação de Adultos;

•

ACM;

•

Cáritas;

•

Associação Cabo-verdiana;

•

Centro Cultural Africano;

•

Associação Desportiva e Cultural “Os
Africanos”;

•

Actividades desportivas, quer ao nível dos

•

Escoteiros de Portugal Grupo 206;

•

Agrupamento de Escolas de Sant’Iago;

•

PSP;

•

Gabinete da CM de Setúbal;

•

CAIC;

•

SEIES;

•

APDAR;

abertas”

•

ICE;

Actividades de sensibilização e promoção

•

Paróquia;

•

Junta de Freguesia de São Sebastião;

segurança”

•

Cruz vermelha Portuguesa;

Centro de Apoio à Vida (Apoio a mães

•

IEFP;

•

Associação dos Pára-quedistas de Setúbal.

desportos colectivos, quer individuais;
•

Actividades culturais (dança, grupos de
batuque, hip-pop);

•

Actividades radicais e de contacto com a
natureza

como

caminhadas,

acampamentos, jogos de orientação, entre
outras;
•

Actividades

ligadas

à

formação

profissional com é caso das “Oficinas

•

da segurança como por exemplo a
“Segurança Participada”, ou o “Idoso em

•

grávidas adolescentes)
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A.2 - Actividades/serviços promovidos por

B- Instituições desenvolvem uma ou mais

instituições na Bela Vista

actividades englobadas na coluna A*

•

Trabalho em rede com os técnicos das
várias instituições;

•

Promoção da saúde e prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis;

•

Promoção de actividades em conjunto
com as várias instituições, como é caso

•

ACM;

•

Cáritas;

•

Associação Cabo-verdiana;

•

Centro Cultural Africano;

•

Associação Desportiva e Cultural “Os

do Projecto Integrado da Bela Vista, mais

Africanos”;

vocacionado para a área da educação
(Desfile de Carnaval, Animação/Festa de
Natal, etc.)
•

Promoção da prevenção rodoviária aos
mais novos;

•

Actividades de sensibilização ambiental
de que é exemplo o projecto Mais

•

Escoteiros de Portugal Grupo 206;

•

Agrupamento de Escolas de Sant’Iago;

•

PSP;

•

Gabinete da CM de Setúbal;

•

CAIC;

•

SEIES;

•

APDAR;

•

ICE;

•

Paróquia;

•

Junta de Freguesia de São Sebastião;

•

Cruz vermelha Portuguesa

•

IEFP

•

Associação dos Pára-quedistas de Setúbal.

Ambiente;
•

Reuniões
auscultação

com
de

os

moradores

problemas

e

para
futura

intervenção, de que é exemplo o projecto
“Viver em Comunidade”;
•

Promoção de festas, animações e arraiais
que envolvam a comunidade;

•

Certificação

de

competências

com

equivalência escolar;
•

Actividades de apoio e incentivo ao
artesanato;

•

Intervenções ao nível das minorias étnicas
– Projecto “Nómada”
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Através da observação dos quadros anteriores, ressalta a evidência de que o trabalho das
instituições na Bela Vista é extremamente rico e diversificado, tendo os moradores da Bela
Vista acesso a uma panóplia de actividades dirigidas às mais variadas faixas etária,
enquadradas também em diferentes áreas de intervenção. Depois disto, é inevitável a
pergunta, porque é que as problemáticas continuam a persistir apesar de tanto esforço e
envolvimento de tão diversificados actores? Os autores não têm a pretensão de formular
teorias visionárias, ou de conceber “receitas milagrosas” a este nível, limitando-se a elencar
algumas pistas, ao longo do presente relatório. Para tal foi determinante a analise das
entrevistas realizadas à maioria das instituições que intervêm na Bela Vista, bem como as
reuniões mantidas com os peritos Prof. Dr. Roque Amaro, Prof. Dra. Isabel Guerra Prof. e Dr.
José Manuel Henriques, que para além da componente académica, detêm também uma vasta
experiência de intervenção local.
Os autores têm a consciência de que a oferta de um conjunto tão diversificado e rico de
actividades não é um aspecto negativo, antes pelo contrário, o que parece mais complicado é
essa oferta não fazer parte de uma única planificação estratégica de intervenção. Na opinião
dos peritos a “construção parece pouco identitária”, as instituições (excepto as oficiais), até
pelo facto de não serem auto-suficientes do ponto de vista financeiro, são muitas vezes
absorvidas, quer pelas questões de gestão interna, quer pelos problemas do dia-a-dia. Antes
de mais seria importante cada instituição conceber uma estratégia de acção: “para onde é que
estamos a caminhar?”, “ O que é que nós queremos?”. Qual é o nosso objectivo para o bairro e
para estas famílias?” “Que resultados esperamos obter?”, “O que é que nós podermos fazer de
concreto já este ano?”, “De que meios e de que parcerias necessitamos?”.
No parágrafo anterior apresentámos alguns exemplos de “perguntas chave” que poderiam
ajudar as instituições a traçar a sua estratégia de intervenção e logicamente a definir uma
política de parcerias”, pois na opinião das mesmas, não existe um verdadeiro trabalho em rede
no Bairro da Bela Vista. Por vários motivos as instituições tendem a ser mais concorrentes do
que complementares. Também aqui o ónus da responsabilidade não poderá cair apenas nas
organizações, muitas vezes o desenho e as normas dos projectos, aos quais se candidatam
potenciam essa concorrência. Se por um lado os projectos obrigam a um trabalho em parceria,
por outro, entregam todo o financiamento apenas a uma instituição. As que não dispõem de
qualquer financiamento têm tendência a desmobilizar.
Muito embora uma boa parcela das associações e IPSS que desenvolvem acções no Bairro da
Bela Vista tenham projectos ou valências convencionais, como creches e ATL, todas quase
sem excepção desenvolvem, ou pensam vir a desenvolver no futuro próximo, acções menos
padronizadas, feitas à medida dos problemas que identificam no bairro e recorrendo às
potencialidades que reconhecem no mesmo. Tal com já foi referido, a opção por valências mais
institucionais encontra explicação no financiamento, apesar de tudo mais regular e disponível,
que está associado à criação e funcionamento de equipamentos sociais como creches e ATL,
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mas também, corresponde em grande medida a uma necessidade da população.
Efectivamente, atente-se na percentagem de jovens que referem tomar conta de familiares
mais novos em casa, e nos possíveis efeitos que tal poderá ter sobre a taxa de actividade dos
grupos etários mais novos, especialmente as raparigas. Contudo, e reflectindo as
características especiais da Bela Vista e das problemáticas com que a sua população se
depara, existe, ou encontra-se em fase de lançamento, uma grande variedade de projectos
menos tipificados.
Assim, a ACM propõe-se relançar um projecto que já havia empreendido, e entretanto
abandonado por questões de financiamento, relacionado com o fomento do empreendedorismo
e criação do próprio emprego. Para tal propõe-se criar pequenas oficinas que se constituam
como um meio de aprendizagem de ofícios e embriões de novas empresas e postos de
trabalho. Este projecto reconhece a empregabilidade como um dos principais problemas da
população em idade activa da Bela Vista, tendo em conta a potencial discrepância que existirá
entre as necessidades de um mercado de trabalho local cada vez ávido de competências
técnicas e qualificações e a realidade de baixas qualificações que existe na população em
idade activa da Bela Vista.
Outro exemplo, o ATL tutorial da Associação Cabo-verdiana de Setúbal. Os jovens têm um
estudo acompanhado e em que é requerido e incentivado o envolvimento dos pais no
acompanhamento do percurso escolar dos jovens. Procura-se assim responsabilizar os
familiares, contribuir para um melhor desempenho escolar, mas ao mesmo tempo procurar
evitar que os jovens fiquem desocupados quando fora do horário escolar, sendo a
desocupação dos tempos livres referida por vários dos representantes de instituições
entrevistadas como tendo um papel importante no emergir de comportamentos de risco. Este
ATL tutorial funciona por sua vez em coordenação com a escola, que selecciona os alunos
mais necessitados desta intervenção.
Mesmo no desenvolvimento de respostas mais convencionais, encontramos aspectos não
negligenciáveis para o desenvolvimento do Bairro da Bela Vista. Vários dos peritos por nós
entrevistados referiram a importância do contacto com outras realidades, a importância do
exemplo, sobretudo para os mais jovens. Confrontados com um quotidiano confinado ao bairro,
a reprodução dos comportamentos com que se deparam torna-se mais fácil. Dai a importância
do contacto com o exterior, com pessoas e exemplos fora da Bela Vista. Um claro exemplo de
uma acção com impacto nesta matéria é a abertura do consulado Cabo-verdiano na sede da
Associação Cabo-verdiana de Setúbal, uma iniciativa que traz gente de fora ao contacto com a
Bela Vista e que contribui para a melhoria da sua imagem exterior.
As entrevistas que realizámos às direcções e a alguns técnicos das instituições que entrevêem
na Bela Vista confirmaram-nos essa falta de cooperação, nomeadamente entre instituições
pares. Embora as instituições não tenham colocado de lado a possibilidade de cooperarem,
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não foram muito entusiastas em relação a tal. Sugeriam um mediador, que na opinião das
mesmas poderia ser a própria Câmara Municipal. Os motivos avançados para a não
cooperação não foram muito claros, embora transparecesse como evidentes as questões
ligadas ao financiamento e à falta de prática de complementaridade entre instituições de
diferentes dimensões.
Aspecto exterior do equipamento do ACM na Bela Vista

Um dos obstáculos à cooperação tem sido também a consciência da necessidade de cada
organização vincar a sua independência de actuação em relação às congéneres. Todavia, em
2007 e não obstante uma ou outra situação pontual, os autores encontraram uma situação
muito mais amena entre as organizações, do que a observada pelo estudo de Adolfo Casal em
2000. No que respeita à relação entre as duas maiores instituições do bairro, escreveu: «a
rivalidade pode decorrer da partilha mais ou menos forçada da mesma população alvo entre
duas instituições com tipo de actividade semelhante». No tocante à relação entre as pequenas
e as grandes instituições Casal foi ainda mais longe ao enfatizar que as pequenas associações
se sentiam revoltadas com os facto das maiores “dividirem o bairro ao meio”, tal o seu poderio,
comparadas com as organizações de bairro que se sentiam asfixiadas e confinadas a
instalações exíguas e sem condições.
A falta de cooperação estende-se inclusivamente à troca de informação. A SEIES e o ICE,
instituições que têm tentado trabalhar em rede com as instituições afinam pelo mesmo
diapasão em relação à dificuldade de se obter um verdadeiro trabalho de parceria e
complementaridade. No caso destas duas organizações, no âmbito do Projecto integrado da
Bela Vista e não só, isso tem sido conseguido mas essencialmente a nível técnico. As reuniões
técnicas promovidas pela SEIES e ICE para discussão informal dos problemas, trocas de
experiências, saberes e procura de soluções em conjunto, são incontornavelmente uma boa
prática em matéria de cooperação, embora a CMS entenda que o âmbito destes encontros
deverá ser alargado, por estar muito confinado à área da educação. Encontros deste teor
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envolvendo as direcções das instituições nunca foram promovidos mas poderá ser também
uma situação a considerar no futuro.
Outra das razões aventadas pelas organizações para existir este défice de cooperação é a
inexistência de uma estratégia clara da Câmara para intervir na Bela Vista. Para algumas
instituições as intervenções por parte da CMS são casuísticas, sendo necessário conferir-lhes
maior continuidade e uma definição mais clara de objectivos, ocorrendo por vezes
sobreposições. Algumas instituições mostraram-se favoráveis a uma maior afirmação de
autoridade pela autarquia, por exemplo na questão do pagamento das rendas. Ainda em
relação à CMS, as instituições salientaram o papel vital que este organismo deve desempenhar
na contenção de projectos vindos do exterior sem a imprescindível auscultação, anuência e
participação dos moradores.
Pátio no Bairro Amarelo onde funciona o ATL da ACM
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Embora se verifique este quadro de fragilidade na cooperação entre organizações pares, as
instituições têm tido capacidade para participar em variados projectos de parceria com as
instituições denominadas oficiais, nas quais englobamos a CMS, a Escola, o IEFP, a PSP,
entre outras. Muitos dos projectos patentes nos quadros que apresentámos anteriormente, são
exemplo dessas parcerias.
Em relação aos principais serviços que os moradores veriam com agrado a sua implantação no
bairro, destacam-se os cursos/acções subordinadas à boa gestão de orçamentos familiares,
valência que na opinião do Prof. Dr. José Manuel Henriques seria fundamental por a funcionar,
os cursos/acções ao nível do planeamento familiar, a criação de pequenas estruturas de
formação profissional em áreas chave, com certificação de competências, cursos/acções de
alfabetização de adultos, de promoção da cidadania responsável, mais valências na área dos
idosos e a instalação de um Centro de Saúde.
As instituições declararam ter processos próprios para a obtenção da informação sobre o
bairro, seja através dos gabinetes de atendimento de que dispõem esse ou outros fins, como é
o caso do gabinete de emissão de vistos de associação Cabo-verdiana, seja através de
métodos mais informais que privilegiam o contacto directo com a população que utiliza os
serviços da organização. A informação recolhida é quase na sua totalidade de carácter
qualitativo, embora não deixe por isso de ser pertinente, nada indiciando que as informações
não sejam correctas. Existe aqui um potencial claro, não aproveitado, para que esta informação
possa complementar outra de cariz quantitativo, desde que seja partilhada. Mesmo as
instituições de maior dimensão, cujo âmbito de actuação não se esgota na Bela Vista, mantém
canais de comunicação e uma atitude aberta em relação ao bairro.
O facto das organizações basearem o seu diagnóstico do bairro em informação qualitativa é
também um reflexo da desconfiança destas face aos “números”e aos “estudos” efectuados no
bairro. Na ausência de uma base partilhada de indicadores sociais, os estudos realizados no
bairro até aqui, poderiam de facto ser a principal fonte de informação quantitativa. Todavia, as
instituições não têm acesso a esses estudos, ou não os valorizam o suficiente, não
reconhecendo qualquer mais-valia em termos de “causa-efeito” que relacione as conclusões
apresentadas com acções empreendidas. Os estudos realizados são também eles visto como
acções desgarradas e exteriores ao bairro e a quem lá trabalha ou vive, têm sido sobretudo
centrados em diagnósticos, sem efeitos práticos ao nível das medidas tomadas. Já a este nível,
em 2000, escrevia Afonso Casal e Ana Isabel Afonso «é frequente ouvirmos os dirigentes e
funcionários destas instituições criticar o excesso de estudos feitos sobre o bairro, dizer que
aquela população está “saturada”, que as investigações realizadas não têm nenhuma
consequência visível». O estudo de Adolfo casal mostrou-se muito crítico em relação àquilo
que apelidaram de “falta de cognição e reflexividade” por parte das organizações.
Relativamente aos nossos conceitos de “cognição e reflexividade”, que admitimos serem mais
latos do que os usados por Casal em 2000, não notámos evidências dessa falta de cognição
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ou de reflexividade (embora como já referimos ainda existam aspectos a melhorar, como é o
caso da não apropriação pelas instituições dos estudos realizados no bairro), até porque todas
as organizações denotaram possuir saberes relevantes e utilizar mecanismos de avaliação
qualitativa e de discussão dos assuntos. Contrariamente ao enunciado por A. Casal, parecenos positivo o esforço realizado por algumas organizações, com os seus meios e saberes, no
sentido de terem tentado recolher e tratar informação quantitativa, sendo também normal e não
condenável que as questões metodologias pudessem ter algumas limitações, até porque as
instituições não são certamente centros especializados em estudos sociais. Esta questão põe
em evidência um aparente paradoxo, por um lado as instituições são alérgicas a números,
acham que as pessoas estão saturadas, não gostam dos métodos quantitativos, mas ao
mesmo tempo algumas assumiram parcerias com universidades, lançaram inquéritos por
correio, ou realizaram entrevistas à população e tratam os dados. Desses trabalhos, os autores
tiveram acesso ao estudo “Uma Comunidade em Mudança”, realizado pela Cáritas, que sem
querer discutir questões metodológicas, pareceu-nos uma publicação interessante e que
utilizamos para algumas comparações evolutivas e reflexões adicionais sobre o bairro.
A já referida aversão das instituições aos números parece reflectir-se também em outros
aspectos do funcionamento das mesmas. Estas confessaram que a avaliação dos projectos em
termos dos resultados obtidos ou de custo beneficio, são em regra apenas efectuadas para dar
resposta a imperativos de financiamento e não como forma sistemática de funcionamento.
Mesmo esta avaliação para dar resposta às exigência de financiamento é limitada, ficando-se
muitas vezes pela análise da execução (quantificação das acções efectuadas, da verba
envolvida, das horas de trabalho consumidas, mas escasseando a análise dos resultados face
aos objectivos do projecto). Em consequência disso, os processos de planeamento e de
avaliação implementados nas instituições apresentam algumas limitações. Como boa prática e
excepção ao enunciado nas linhas anteriores salienta-se a definição de objectivos e metas pela
Associação Cabo-verdiana de Setúbal no que concerne à percentagem estimada (90%) para
colocação de animadores formados pela associação.
As instituições de maior dimensão têm implantados no bairro equipamentos de enorme
envergadura e qualidade, o que destoa, por assim dizer, da realidade do bairro. Não quer isto
dizer que os autores discordem do investimento e da localização no bairro dos ditos
equipamentos, pelo contrário, tal como defendemos para a escola, os reforços de diferenciação
positiva são muito importantes para atenuar a exclusão. Também os cuidados na conservação
desses edifícios poderá ser visto como um bom exemplo para o bairro no que concerne à
necessidade de preservação e conservação do edificado. O único senão a considerar, prendese com o contraste ao nível da qualidade das infra-estruturas, referenciado pelas pequenas
instituições em relação às maiores, situação que configura um relativo mau estar. Em relação à
visão que as pequenas associações têm das grandes, citamos o seguinte comentário: «A
Cáritas é mais assistencialista, a ACM aposta sobretudo nos serviços».
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Os grandes equipamentos acolhem também utentes de fora do bairro, no que se constituirá
também como uma forma de relacionamento do bairro com o exterior, potenciando o contacto
dos habitantes da Bela Vista com pessoas de outros meios e vice-versa. Esse contacto tornase importante no sentido de promover a desguetização da Bela Vista e na alteração dos
estereótipos e da visão de preconceito que muitas vezes a cidade tem do bairro. A única
ressalva é talvez a crítica que fazem alguns moradores, no que respeita ao não acesso a
determinados equipamentos devido ao elevado preço praticado, ficando a utilização destes
quase confinada a pessoas exteriores ao bairro. Como exemplo destes reparos, os moradores
evocaram a piscina.
Também o papel do Grupo 206 da Associação dos Escoteiros de Portugal tem sido importante
a este nível do intercâmbio, dado que os jovens da Bela Vista, inseridos numa associação a
nível nacional, mantém contactos frequentes com outros grupos da cidade, do distrito ou
mesmo a nível nacional. Os grupos congéneres visitam o bairro e as instalações contribuindo
assim para o reforço positivo da imagem quer dos jovens, quer do bairro.
Estamos também certos que os grupos de música, dança, entre outros projectos desenvolvidos
por instituições de mais pequena dimensão, como por exemplo a Associação Cabo-Verdiana
de Setúbal ou o Centro Cultural Africano, ao mesmo tempo que fomentam esse intercâmbio de
que falámos, contribuem decisivamente para uma imagem muito positiva do bairro no exterior.
Estes exemplos, e outros poderiam ser apontados, reflectem algumas das principais
potencialidades do trabalho das instituições nos Bairros da Bela Vista.
1.

Acima de tudo, podemos encontrar aqui vários exemplos de acções que se constituem

no seu todo, ou em algumas partes, como exemplos de boas práticas. Significa isto que as
boas práticas existem já no seio da Bela Vista e existem recursos para implementar essas
práticas.
2.

As acções acima descritas reflectem também a capacidade de responder às

necessidades do Bairro, implicando portanto, uma leitura dos problemas do mesmo que, se
não é completamente correcta ou abrangente, pelo menos capta a maioria dos problemas com
que o Bairro se depara. Ou seja, as instituições são capazes de captar uma parte muito
significativa da realidade do Bairro através dos meios de que dispõem para obter essa
informação (contacto informal com a população através da utilização dos seus equipamentos,
participação em projectos ou através de meios mais específicos como balcões de atendimento
social de que dispõem – ex.: Cáritas – ou da participação no acompanhamento da atribuição do
RSI).
3.

Muitas das acções acima descritas não se enquadram no figurino convencional de

respostas sociais, o que significa, muitas vezes, acrescida dificuldade no acesso a fontes de
financiamento. O facto das instituições, nomeadamente as mais pequenas, conseguirem ainda
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assim implementar estas acções atesta a sua criatividade na construção e gestão das mesmas,
a sua perseverança e flexibilidade, apesar das restrições de financiamento.
4.

Muitas das actividades são desenvolvidas em parceira com organismos institucionais,

nomeadamente a escola e a PSP, sem que haja lugar a aparentes conflitos de liderança. Pelo
contrário, essa cooperação é descrita como sendo benéfica e funcional.
Contudo, essas mesmas acções, em si mesmo individualmente boas práticas, acabam por não
ter todo o impacto que poderiam sobre a transformação da realidade do bairro. Existe assim,
claramente um problema de eficiência e importa perceber porquê.
1.

As acções e projectos, individualmente válidos e pertinentes, perdem muito do seu

impacto precisamente por serem projectos individuais, entre os quais não existe integração.
Isto reflecte também as lacunas de planeamento estratégico existentes no seio das
organizações. As boas ideias e práticas não se encontram ao serviço de uma estratégia
coerente e por isso o seu efeito é esbatido, pois muitas vezes se perseguem várias linhas de
actuação, se procura responder a muitos problemas e dar pequenas respostas não integradas
entre si.
2.

A falta de cooperação entre pares, apenas exacerba esta falta de integração. Os

recursos, já de si escassos, sobrepõem-se, concorrem entre si, também não obedecem a uma
estratégia consertada. Neste caso, a responsabilidade por esta situação, embora recaia numa
parte predominante nas próprias instituições, não lhes será exclusiva e o Observatório poderá
desempenhar aqui um papel muito importante. É no entanto evidente, o longo caminho que as
várias instituições ainda têm que percorrer até estarem prontas a aceitar cooperar com os seus
pares. A questão da disputa pelo escasso financiamento existente também desempenha aqui o
seu papel. Sem surpresa as organizações cooperam com os organismos institucionais, em
quem não vêem como concorrentes no acesso ao financiamento.
3.

Decorre do que foi dito no ponto anterior que, apesar da dimensão da ACM e Cáritas

no bairro, as organizações existentes são, todavia, de reduzida dimensão e detêm parcos
recursos. Sem cooperação, a disseminação de boas práticas mas também dos conhecimentos
que advêm dos erros eventualmente cometidos é seriamente limitada. A transmissão de ideias
é prejudicada o que potencia a ineficácia. Haverá que percorrer um longo caminho, mas a
população e as próprias instituições teriam muito a ganhar se o Observatório se pudesse
constituir como um espaço de debate de experiências e de eleição e disseminação de boas
práticas. Todas as instituições se revelaram ciosas do seu trabalho mas briosas em relação a
este, pelo que melhor reconhecimento do trabalho desenvolvido do que vê-lo elevado à
categoria de uma boa prática a seguir?
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Sede da Associação Cabo-verdiana de Setúbal

Não são evidentes sinais de predomínio de representações estigmatizantes sobre os
habitantes da Bela Vista, por parte dos representantes das instituições entrevistados. Contudo
a visão sobre os moradores e os problemas do bairro é necessariamente diferente consoante
se fala com os representantes das grandes instituições (ACM e Cáritas) ou das pequenas (ex.:
Associação Cabo-verdiana de Setúbal ou Centro Cultural Africano). Para os primeiros a
imagem do bairro é bem pior do que para os segundos. A concorrer também para este aspecto,
salienta-se o facto de nas direcções das organizações mais pequenas estarem representados
moradores do bairro, facto que leva a encarar os problemas de outra forma. Seria de todo
desejável que também as instituições de maior peso no bairro fossem permeáveis ao acesso
dos moradores a cargos directivos e de gestão nessas instituições, desde que reunissem
condições para tal. Esta premissa de participação efectiva na tomada de decisão e de
apropriação dos moradores da instituição como “uma coisa sua”, foi bastante valorizada quer
pela representante do Gabinete da Câmara Municipal de Setúbal, quer pelo Prof. Dr. José
Manuel Henriques. Deste modo cumpria-se à letra a máxima “deixar de fazer para … para
passar a fazer com”.
Também neste aspecto do estigma e do preconceito que os directores ou técnicos das
instituições possam ter em relação aos moradores, as nossas conclusões são bem diferentes
das obtidas por Afonso Casal, senão vejamos o que escreveu: «Há uma impressão muito
difundida entre os funcionários institucionais especializados acerca dos habitantes da Bela
Vista (e dos bairros sociais em geral, a saber, que são pessoas irresponsáveis, incapazes de
se auto-organizarem, e exercer os direitos de cidadania, incapazes mesmo de tratar de si, de
colonizar o futuro com aspectos de vida que lhe tragam bem estar e desenvolvimento social …
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a única capacidade que se lhes reconhece é negativa, ou melhor destrutiva, tem a ver com a
violência e outros comportamentos marginais … tudo isto se passa como que os habitantes
estivesses doentes … de tal maneira que a intervenção exterior (institucional) é encarada como
indispensável». Reforçando o que dissemos na primeira linha deste parágrafo, em nenhuma
das entrevistas realizadas às instituições, no âmbito do presente estudo, encontrámos
representações e visões estigmatizantes dos habitantes da Bela Vista parecidas com as
descritas por Casal. Aceitando os resultados do estudo de 2000 como válidos, poder-se-á
concluir que em 7 anos muita coisa mudou (em termos positivos) na maneira como as
instituições “olham” os seus destinatários.
Potencialidades

Fraquezas

Historial longo de intervenção no bairro,
conhecimento profundo do bairro, dos moradores e
das problemáticas e envolvimento total na identidade
do mesmo

Observa-se uma aparente ausência de estratégia
de planeamento bem definida e integrada, assente
em objectivos, metas e avaliação com base em
resultados e dados quantitativos

Oferta à população de um conjunto significativo de
actividades desenvolvidas (tipificadas ou não) em
variadíssimas áreas de intervenção

No caso das instituições de maior dimensão
observa-se uma orientação dos projectos para
valência mais tipificadas, em virtude também das
linhas de financiamento existentes

Abertura para a implementação de novos projecto
atípicos mais à medida dos problemas que identificam
no bairro e recorrendo às potencialidades que
reconhecem no mesmo. Já existem em
funcionamento no bairro alguns projectos com essas
características

Ausência de cooperação e trabalho em parceria
entre instituições pares, o que impossibilita muitas
vezes a trocas de informações, a análise das
questões em conjunto, prejudicando a eficácia que
poderia advir de um trabalho em
complementaridade

Valorização do trabalho desenvolvido por parte das
famílias que consideram boa a relação custoqualidade das respostas de que são utentes, ao
mesmo tempo que assumem que sem o trabalho das
instituições o bairro estaria bem pior

A ausência de cooperação faz com que muitas
vezes se verifique sobreposição nas intervenções
e consequente desperdício de meios e de
recursos.

Ambiente e relação interinstitucional, apesar de tudo,
bem melhor do que a encontrada em 2000 no estudo
de Adolfo Casal

Existem ainda algumas "arestas a limar" em termos
da relação inter-organizacional entre pares, no
sentido da eliminação de desconfianças e da
imagem de concorrente que poderá ainda estar
muito visível no bairro

Abertura por parte das instituições para aprofundar a
cooperação estratégica sugerindo a Câmara como
mediador

Escassa penetração dos moradores do bairro em
cargos directivos, ou de responsabilidade,
principalmente ao nível das instituições de
Solidariedade Social de maior dimensão

Serviços que promovem ao contacto do bairro com
Pouco recurso ao "empowerment" no desenho,
pessoas de fora contribuindo para a desguetização do implementação e avaliação dos projectos em
mesmo
curso. Os moradores são mais destinatários que
co-autores.
Evidência de vários projectos em parceria incluindo
instituições oficiais e associações da sociedade civil
que poderão servir de "trampolim" uma aproximação
entre as instituições pares.
As instituições são um veículo primordial para a
implementação de qualquer estratégia de
desenvolvimento social a implantar no bairro
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8.2. A POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
A Polícia de Segurança Pública encontra-se sedeada no Bairro da Bela Vista, embora seu
âmbito de actuação se confine apenas ao bairro mas a uma vasta área geográfica que
extravasa até a própria Freguesia de São Sebastião.
A PSP tem evidenciado uma assinalável abertura para a cooperação e trabalho em rede com
as mais variadas instituições que entrevêem no bairro. A comprovar a afirmação anterior
salienta-se não só a participação activa da Polícia no “Observatório Social da Bela Vista”, como
também as actividades que dinamiza em parceria, como é o caso da “Segurança Participada”,
“Escola Segura” e “Idoso em Segurança”, entre outras.
O estudo comprova a existência de uma “boa relação” entre a população da Bela Vista e a
instituição PSP e os seus agentes. A boa imagem da PSP junto da população é de tal forma
evidente que na questão 107, os moradores elegeram a Polícia como a instituição que mais
tem contribuído para o desenvolvimento e qualidade de vida no bairro (à frente da Câmara e
das instituições sociais).
Quando foi solicitado às famílias que expressassem a sua opinião sobre a manutenção da
esquadra da PSP no bairro da Bela Vista, percebeu-se desde logo através das respostas
apuradas, a grande importância conferida pela população à segurança no bairro. Em nenhuma
outra questão do inquérito se observou tamanha unanimidade nas respostas como nesta. A
quase totalidade das famílias (98,9%), afirmou estar de acordo com a manutenção da esquadra
da PSP, percentagem que chega mesmo a atingir os 100% no Bairro Cor-de-Rosa, onde a
população é tendencialmente mais idosa.
FIGURA 144.
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O desempenho da PSP no Bairro da Bela Vista é maioritariamente avaliado pela população
como positivo (cerca de 80% considera o trabalho da polícia como razoável, bom ou muito
bom). Os habitantes do Bairro Azul, principalmente os que têm 55 anos, ou mais anos de
idade, são os que em maior proporção apreciam o trabalho da PSP, sendo os residentes no
Bairro Cor-de-Rosa, os mais críticos.
DESEMPENHO DA PSP NO BAIRRO

FIGURA 145.
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A justificação mais frequente para a avaliação positiva do trabalho da PSP, prende-se com a
constatação por parte das famílias que a actuação da polícia impõe respeito no bairro,
resolvendo geralmente os problemas e que com os meios quem dispõem, fazem o que é
possível. As rondas e as visitas aos idosos são também muito apreciadas. Os que consideram
negativo o desempenho da polícia no bairro, apontam como causas principais a permissividade
excessiva dos agentes em certas situações e a demora no auxílio ás pessoas, requerendo
mesmo uma actuação mais eficaz.
Em relação à qualidade do atendimento nas instalações policiais a maioria dos inquiridos
considerou-a razoável ou boa, sendo mesmo “boa” a resposta modal. São sobretudos os
indivíduos do sexo feminino de meia-idade (45-54 anos), residentes no Bairro Amarelo aqueles
que expressam um maior contentamento com o atendimento dentro das instalações da PSP.
Curiosamente, continuam a ser os moradores no Bairro Amarelo os que em maior proporção
entendem que o atendimento é mau, situação que poderá ser explicada pela elevada
expressão percentual de moradoras nos Bairros Azul e Cor-de-Rosa que não souberam
responder a esta pergunta. Já por género e idade, verifica-se que são os jovens (até aos 24
anos) do sexo masculino os que mais se queixam da qualidade do atendimento.
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FIGURA 146.

QUALIDADE DO ATENDIMENTO NAS INSTALAÇÕES DA
ESQUADRA
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Também é avaliada pela população como positiva a qualidade do atendimento em locais
públicos, sendo novamente os inquiridos do Bairro Amarelo os que expressam uma maior
satisfação com o trabalho da PSP fora do âmbito da esquadra.
No que respeita às principais sugestões que os moradores quiseram deixar à PSP, estas
passam essencialmente por um maior reforço policial, intensificação das rondas/vigias,
principalmente à noite, por uma maior eficácia e exercer a autoridade e por uma intervenção
atempada e preventiva das situações.
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9. CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
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9.1. A INTERVENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL NO BAIRRO DA BELA VISTA
A Câmara Municipal de Setúbal (CMS) é quem tem a tutela do Bairro da Bela Vista desde que
esta transitou do IGAPHE, sendo por isso um actor incontornável na Bela Vista.
Segundo a entrevista da então Vereadora Teresa Almeida à equipa de antropólogos
responsável pelo estudo de 2000, a primeira prioridade da Divisão de Habitação (responsável
pela conservação dos edifícios, dos fogos não adquiridos pelos moradores e dos espaços
públicos) foi criar condições para dotar o bairro de equipamentos sociais que, segundo a
mesma, não existiam na Bela Vista. A intervenção efectuada nessa altura centrou-se no
aproveitamento dos fundos vazados. Paralelamente e desde que a CMS assumiu a
responsabilidade pelo bairro, foram sendo efectuadas obras de arranjos exteriores, quer ao
nível dos edifícios, quer do espaço público, e dos interiores dos fogos de que a CMS é
proprietária.
Contudo, apesar dessas obras, o aspecto exterior do Bairro mantém-se degradado, em
especial o do denominado Bairro Azul, sendo esta uma das questões prioritárias para os
habitantes da Bela Vista. A melhoria das condições de habitabilidade e do aspecto exterior dos
edifícios do bairro foi inscrita com uma das acções a empreender pelo Programa Integrado de
Qualificação das Zonas Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa (PROQUAL),
estabelecido em 2001. Dada a envergadura da intervenção necessária, as acções de
reabilitação habitacional da Bela Vista constituíam mesmo a principal componente, em termos
financeiros, do PROQUAL para a Bela Vista. A população do bairro criou assim legítimas
expectativas de ver substancialmente melhoradas as condições de habitabilidade.
Todavia, a reprogramação efectuada em 2003 pela entidade gestora do PROQUAL, a CCDR –
LVT, provocou uma redução significativa nos montantes disponíveis para as acções a
desenvolver. Dados os valores financeiros envolvidos, os projectos de reabilitação urbana
foram entre os mais prejudicados e isso reflectiu-se no facto destes não terem sequer sido
iniciados. A CMS conseguiu ainda assim efectuar várias das acções de menor envergadura
previstas no PROQUAL, mas, o sentimento de frustração pela não execução dos
melhoramentos nas habitações ficou claramente marcado nos habitantes. Confrontada com
esta situação, a CMS, por intermédio da Dra. Elisabete Cavaleiro referiu que se encontram a
decorrer esforços no sentido de resolver este problema, nomeadamente através de
candidaturas a outras fontes de financiamento.
A reprogramação do PROQUAL não é obviamente uma situação da responsabilidade da CMS
e as condições dos edifícios fazem parte também da “herança” do IGHAPE, aquando da
transferência da tutela do Bairro para a CMS. Todavia, é inegável que a responsabilidade pela
resolução deste problema recai sobre a CMS até porque o aspecto exterior da Bela Vista é
também um dos factores responsáveis pela má imagem do Bairro e exclusão dos seus
habitantes.
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Aspecto de uma das escadas de acesso às habitações no Bairro Amarelo

A implementação do PROQUAL levou a CMS a instituir um Gabinete no Bairro, composto por
uma equipa técnica multidisciplinar e que tem como objectivo principal a promoção da melhoria
da qualidade de vida da população não só dos Bairros da Bela Vista, como também dos
restantes bairros socais tutelados pela autarquia. O trabalho do Gabinete está em muito ligado
à gestão do programa PROQUAL, não só ao nível da gestão financeira e das obras, como
também, dinamizando iniciativas de trabalho social em proximidade com a população
residente. A instalação deste Gabinete no Bairro da Bela Vista é uma realidade recente, tendo
a mesma ocorrido apenas em Maio de 2004. Antes desta data, a intervenção da autarquia no
bairro incidia no desenvolvimento de alguns projectos, quer pela então denominada Divisão de
Intervenção Social (DIS), quer pela Divisão de Habitação.
No âmbito das acções imateriais de desenvolvimento social dinamizadas pelo gabinete
destacam-se alguns projectos como o “Mais Ambiente”, “Segurança Participada”, “Viver em
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Comunidade”, “Guia de Recursos da Bela Vista”, “Crescer e Saber” e a coordenação do
Observatório Social.
Segundo o Gabinete da Bela Vista, o Projecto “Segurança Participada” tem por finalidade o
esclarecimento

da

população

acerca

das

questões

ligadas

à

segurança,

visando

simultaneamente combater o sentimento de insegurança patenteado por alguns moradores,
principalmente os mais idosos, de que é exemplo o subprojecto “Idoso em Segurança”. Neste
âmbito, têm vindo a ser promovidas algumas iniciativas em parceria com a Polícia de
Segurança Pública, como palestras e contactos porta a porta com os moradores com mais de
65 anos, estando aliás quase todos identificados, principalmente os que habitam sozinhos.
Relativamente aos mais jovens, a parceria tem sido essencialmente com o agrupamento de
escolas da área da Bela Vista, incidindo as actividades na prevenção rodoviária. Quer a PSP,
quer os responsáveis pelo Gabinete da CMS referem que a aderência a estes projectos tem
sido significativa, sendo que estes projectos contribuem também para a boa imagem da polícia
junto dos mais jovens.
Vista do Bairro Cor-de-rosa a partir do Parque Verde da Bela Vista

“Viver em Comunidade” foi o nome escolhido pelo Gabinete para o projecto de trabalho em
proximidade com a população. As reuniões com os moradores visam auscultar os mesmos
sobre as questões mais prementes relativas ao bairro e aos prédios, tendo também por
objectivo criar condições para a implementação de administrações informais de condomínio.
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No caso do Bairro Cor-de-rosa as reuniões mantidas com alguns grupos de moradores
resultaram na organização dos mesmos para procederem à pintura e pequenas reparações no
interior do seu prédio (espaços comuns), tendo a autarquia fornecido os materiais. Ainda ao
nível do “Viver em Comunidade”, em 2006, Setúbal aderiu à comemoração do “Dia Europeu do
Vizinho”, com uma experiência piloto que englobou um bairro da Bela Vista, a Alameda das
Palmeiras, vulgo Bairro Cor-de-rosa, através de um evento que incluiu um espectáculo musical
e certame gastronómico. Houve lugar também à elaboração do “Manual do Morador”, uma
brochura desenvolvida pela CMS contendo conselhos sobre a organização e vida em comum
nos bairros camarários.
O projecto ”Viver em Comunidade” remete para a questão do desrespeito que vários
moradores demonstram pelas regras instituídas pela autarquia, como sejam a construção de
muros ilegais, nalguns casos apropriando-se mesmo do espaço público, a colocação de
portões nos corredores, a proliferação de marquises não autorizadas e a existência de animais
perigosos à solta nos corredores dos prédios – situações que foram constatadas pelos
inquiridores deste estudo. Algumas instituições referiram que a atitude menos rigorosa da CMS
perante estes casos contribuía para o enraizar de algumas situações de falta de civismo de
alguns dos moradores. A representante do Gabinete reconheceu a permissividade da CMS
para com este tipo de ilegalidades no passado o que dificultava enormemente a tomada de
acções correctivas na actualidade. Em relação aos animais perigosos, as medidas
desenvolvidas não têm tido continuidade (foi realizada à acerca de 2 anos uma acção de
sensibilização em relação aos cães, no âmbito do projecto “Segurança Participada”, mas
tratou-se de uma iniciativa esporádica), não existindo à data um grande investimento na
correcção deste problema.
Existência de animais nos corredores dos prédios na Bela Vista
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O “Guia de Recursos da Bela Vista” é outro projecto desenvolvido e promovido pelo Gabinete
em parceria com as instituições que trabalham nos bairros da Bela Vista. Esta publicação tem a
finalidade de divulgar o trabalho das instituições que desenvolvem actividades/acções no, ou
para o bairro (indirectamente), bem como dar a conhecer os serviços que prestam à população
e as condições de acesso aos mesmos.
O Projecto “Crescer e Saber” iniciado no ano lectivo (2006/2007), resulta da parceria ente o
Gabinete, a Escola Superior de Educação e algumas instituições como a ACM, a Associação
Cabo-verdiana de Setúbal, o Centro Cultural Africano e o Grupo 206 da Associação dos
Escoteiros de Portugal. A intervenção do “Crescer e Saber” traduz-se essencialmente no
desenvolvimento de projectos/ateliers de animação sócio-cultural em consonância com os
Planos de Actividades e com as especificidades de cada instituição. As actividades são
orientadas pelos/as alunos da ESE, em regime de voluntariado e destinam-se à faixa etária dos
10 anos 15 anos. Também no âmbito do “Crescer e Saber” foi organizado um seminário
subordinado ao tema “Voluntariado Social e Cidadania”, cujo objectivo incidia na partilha de
experiências de voluntariado e de boas práticas a este nível. A prática de Aikido na Bela Vista,
bem como de outras actividades de carácter mais pontual, como o concurso de graffitis, foram
igualmente desenvolvidas através deste projecto. Dada a avaliação positiva que as entidades
parceiras fizeram do projecto, o mesmo continua no presente ano lectivo.
O projecto “Mais Ambiente” tem por objectivo consciencializar os moradores em relação à
necessidade de limpeza e conservação dos espaços públicos. As actividades do “Mais
Ambiente” são sempre levadas a efeito em parceria, quer com as escolas, quer com as outras
instituições sedeadas no bairro, ou com a própria população. São disso exemplo as acções:
animações de rua, concursos dirigidos aos jovens, como “A tua vontade também conta”,
“Detectives Ambientais”, contactos directos com os moradores, torneio de futebol “Mais
Ambiente” e acções limpeza envolvendo as instituições e os moradores.
O projecto “Mais Ambiente” é claramente um sinal do esforço por parte da autarquia em
resolver o problema do lixo na via pública, mas, em relação àquele que é também um dos mais
visíveis e referido problema do bairro, existem sinais contraditórios do trabalho da autarquia.
Efectivamente, a CMS reduziu a área abrangida pela limpeza, devido a constrangimentos
orçamentais, confinando-a às artérias principais do bairro. Este é claramente um passo atrás
na tentativa de melhorar a limpeza do Bairro da Bela Vista. Questionada sobre esta situação, a
CMS não estabelece uma relação de casualidade entre o excesso de lixo na via pública e a
redução da área de limpeza, nem com uma possível falta de contentores no Bairro, mas sim
com os hábitos e costumes enraizados na população. A problemática do lixo é apresentada
como uma questão essencialmente cultural, sendo que para a CMS “o combate ao lixo será
necessariamente intenso e longo, não podendo ser encarado pela soma de meras acções
pontuais e só melhorará verdadeiramente na próxima geração … a escola tema aqui um papel
fundamental”. A questão do excesso de lixo na via pública que se observa no Bairro é
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obviamente complexo e tem várias causas, mas a diminuição dos serviços de limpeza não
contribui em nada para a sua resolução.
Uma outra actividade com características de boa prática é a implementação de um atelier de
danças sevilhanas dirigidas a mulheres ciganas. A iniciativa desencadeada por uma estagiária
da Universidade Católica, que ministra os ateliers, conta com o apoio do Gabinete e da ACM
que cede o espaço para as acções, sendo o objectivo trabalhar questões, como por exemplo a
sexualidade, através da dança.
Destes projectos ressalta a preocupação de envolver várias instituições em parceria,
procurando criar um trabalho em rede. Apesar disso a CMS partilha da opinião generalizada de
que a cooperação entre instituições na Bela Vista é claramente um ponto a necessitar de
melhoria, estando a CMS disponível para assumir a mediação entre as instituições.
Não obstante esta vocação para projectos de desenvolvimento social, o Gabinete da Bela Vista
tem implementado um serviço de atendimento durante o período de expediente que visa apoiar
e encaminhar tecnicamente o cidadão em variados assuntos, nomeadamente nos casos de
transferências de habitação, pedidos de obras, organização de moradores, casos de acção
social, entre outros. Os serviços disponibilizados são gratuitos e personalizados, garantido a
autarquia a confidencialidade das situações apresentadas. Pelos dados do inquérito realizado
às famílias, são sobretudo as mulheres que mais recorrem ao Gabinete.
Segundo os dados publicados pela CMS, durante o ano de 2006 o Gabinete da Bela Vista
Efectuou 379 atendimentos, sendo os habitantes do Bairro Cor-de-rosa (Alameda das
palmeiras) os que em maior número recorreram aos serviços do Gabinete, seguidos dos
moradores do Bairro Amarelo e Azul respectivamente.
O Gabinete da Bela Vista publica ainda um folheto informativo trimestral de distribuição gratuita
que retrata a actividade desenvolvida por este organismo ao longo do trimestre anterior e do
qual nos socorremos para complementar as informações obtidas através da entrevista directa à
Dra. Elisabete Cavaleiro.
Tendo em conta os projectos em curso, a distribuição do folheto informativo trimestral e a
vertente de atendimento à população, do inquérito às famílias apurou-se que cerca de 46% dos
entrevistados não tinham (em Dezembro de 2006) conhecimento da existência do Gabinete da
Bela Vista. São sobretudo os moradores do Bairro Cor-de-rosa os que em maior percentagem
dizem conhecer o referido serviço, situação aliás em consonância com o maior número de
atendimentos efectuado aos habitantes daquele bairro. Ao invés a população do Bairro Azul, ou
Forte da Bela Vista é a que em maior percentagem diz desconhecer o Gabinete (é também a
que recorre menos ao seus serviços de atendimento).
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Em termos de apreciação qualitativa do trabalho do Gabinete e tendo em conta só os
respondentes que disseram ter conhecimento desta estrutura, a avaliação dos habitantes da
Bela Vista é positiva. A maioria dos inquiridos que expressou um juízo de valor, considerou o
trabalho desenvolvido como razoável ou bom, não atingindo os 12% a percentagem dos que
consideram mau ou muito mau. Todavia, cerca de metade dos indivíduos inquiridos referiram
não ter uma opinião formada sobre o trabalho desenvolvido pelo Gabinete. Juntando este facto
com o que se apurou sobre o conhecimento da existência do Gabinete, a estratégia de
comunicação do Gabinete com o Bairro deverá ser repensada. Sendo o Gabinete a
representação da CMS na Bela Vista e a participação da população no desenvolvimento do
bairro, um dos objectivos dos projectos levados a cabo, esta é uma limitação importante.
Entre os que consideram o trabalho do Gabinete como positivo, as principais justificações
prendem-se com o bom atendimento e disponibilidade para dar as informações pedidas, bem
como com a capacidade de desenvolver projectos úteis para o bairro e para as famílias. No
que concerne aos moradores mais críticos em relação ao serviço prestado pela CMS no bairro,
as razões mais referidas têm a ver com incapacidade para resolver as situações mais
prementes na Bela Vista e com a demora na resolução dos problemas com que são
confrontados.
Talvez por assumir a tutela dos bairros da Bela Vista, os moradores consideram a Câmara
Municipal de Setúbal como a entidade com maiores responsabilidades na promoção da
qualidade de vida dos habitantes da Bela Vista, sendo aliás a instituição que, logo atrás da
polícia, aparece como a que tem contribuído mais para o desenvolvimento da Bela Vista,
O Parque Verde da Bela Vista
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No tocante às principais sugestões dos moradores em relação ao Gabinete, as mais referidas
foram: “Sair mais do gabinete, vir conhecer pessoalmente a realidade em que vivem as
pessoas”, “serem mais céleres e eficazes a resolver os problemas”, “intervir nas casas” e
“promover mais fiscalizações, no bairro e nas casas”.
Questionada sobre os principais problemas do Bairro, a CMS considera que existem causas
endógenas e exógenas aos próprios moradores. Elisabete Cavaleiro chamou a atenção para
uma problemática não captada através do inquérito aos jovens, a “crise de valores em relação
aos mais idosos”, que considera ser gritante na Bela Vista. Como principal causa possível
aponta a falta de contacto com os avós, por apenas terem sido realojadas, principalmente
numa primeira fase, famílias nucleares, ficando os ascendentes (principalmente os africanos) a
residir no país de origem, ou em noutro local.
O PROQUAL forneceu a oportunidade de se realizar uma intervenção integrada na Bela Vista
por parte da CMS e é patente a importância que a autarquia coloca na melhoria do Bairro da
Bela Vista. Contudo, a própria CMS refere que, confrontada com os problemas do Bairro foi
obrigada a reagir de forma célere, admitindo que na urgência da resolução das questões mais
prementes, foi numa primeira fase sacrificado o planeamento estratégico para o Bairro da Bela
Vista, em detrimento do "ataque directo às problemáticas”. A Câmara diz ter implementado
uma metodologia de avaliação baseada sobretudo em métodos qualitativos, contudo considera
fundamental uma mudança deste paradigma e a introdução também de indicadores
quantitativos, sendo favorável à extensão desta metodologia ao trabalho das instituições. Tal
não será contudo possível sem uma planificação estratégica e consequente definição de
objectivos e metas, que muitas vezes se encontram ausentes dos projectos implementados.
Da reunião que entretanto mantivemos com a Sra. Presidente da CMS, Dra. Maria das Dores
Meira, constatou-se o inegável empenho político em fazer da Bela Vista uma área prioritária de
actuação da Câmara. Nesse sentido e para além dos esforços já referidos pela Dra. Elisabete
Cavaleiro em conseguir novas formas de financiamento para a reabilitação dos edifícios, está a
CMS, à data de entrega deste relatório, a proceder à revisão do Plano Director Municipal
(PDM), havendo mesmo boas perspectivas que através deste instrumento de planeamento se
consiga implementar um novo dinamismo toda a zona envolvente, com a possibilidade de, em
parceria com entidades privadas, se poder intervir estruturalmente sobre o edificado e assim
poder atrair à zona da Bela Vista população de vários pontos da cidade e de todas as classes
sociais. Se o processo avançar e principalmente se for socialmente bem gerido, incluindo
sempre a participação da população em todo o processo, poderíamos então estar a falar da tão
em voga “miscenização” da população, o que poderia ajudar a alterar a imagem negativa, com
todas as vicissitudes que lhe estão associadas, que tem presentemente o bairro da Bela Vista.
Este processo tem no entanto de ser dirigido com todo o cuidado no sentido se garantirem os
direitos dos moradores e a eficácia social da intervenção, especialmente com recurso a
instrumentos adequados de comunicação e mediação.
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Pontos Fortes

Pontos fracos

•

Criação do Observatório Social da Bela Vista

•

Implementação de um conjunto significativo de

•

Necessidade de uma participação mais efectiva dos
moradores na concepção e desenho dos projectos e
não só como destinatários.

acções desenvolvimento social;
•

•
Desenho dos projectos em parceria com as

Necessidade

de

um

planeamento

estratégico

integrado e multi-sectorial para o bairro.

instituições, estimulando o trabalho em rede;
•

•

Visibilidade do Gabinete junto da população;

•

Não efectivação até ao momento da reabilitação

A Implementação do Gabinete no bairro que inclui
um serviço de atendimento à população. Parece ser
consensual a constatação de que a intervenção da
Câmara

na

Bela

Vista

melhorou

desde

a

implantação do Gabinete.
•

exterior dos edifícios;
•

Desinvestimento na recolha do lixo no Bairro.

Não existem evidências de mau relacionamento
com os moradores e instituições;

•

Legitimação e aceitação por parte das instituições
da CMS como um organismo capaz de coordenar
um projecto de trabalho em rede com e entre as
diversas instituições que actuam na Bela Vista,
potenciando as sinergias e a complementaridade;

•

Reuniões de proximidade com os moradores,
nomeadamente com os da Alameda das Palmeiras,
no caso concreto da recuperação e pintura dos
interiores de alguns edifícios.

•

Vontade política assumida em dar prioridade à
resolução das condições sociais e de habitabilidade
dos moradores da Bela Vista e revisão do PDM no
sentido de se poder conseguir uma miscenização da
população.
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10. CONCLUSÕES
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10.1.

FAMÍLIAS

Em geral, as famílias residentes no Bairro da Bela Vista têm uma frágil participação no
mercado de trabalho, com tradução na elevada incidência de inactividade, sustentada
principalmente por motivos de saúde e por responsabilidades familiares. Este efeito não se faz
sentir nos jovens adultos que entram no mercado de trabalho muito cedo, com um percurso
educativo não muito longo e que em regra encontram dificuldades em conseguirem um
emprego.
Não obstante, há uma evolução assinalável ao nível do grau de educação obtido em relação às
gerações anteriores. Trata-se de uma melhoria acentuada, embora ainda insuficiente para
colmatar as diferenças face ao perfil educativo dos jovens adultos à escala nacional,
comprometendo a sua empregabilidade. Adicionalmente, nesta fase da vida activa são
predominantes os vínculos laborais mais precários, conforme é prática comum na globalidade
do mercado de trabalho relativamente a estes grupos etários.
A fragilidade da ligação ao emprego e a elevada dimensão das famílias tem repercussões no
risco de pobreza que atinge pouco mais de metade da população. Os diversos apoios sociais
contribuem para amenizar a intensidade da carência de recursos, sendo os níveis de
desigualdade observados no bairro inferiores aos registados à escala nacional.
Apesar de sentirem que o bairro estagnou ou evoluiu negativamente nos últimos anos, as
expectativas das famílias relativamente ao Bairro da Bela Vista são moderadas. Deve-se
salientar que os principais aspectos que sustentam as apreciações críticas positivas e
negativas pertencem sensivelmente ao mesmo conjunto de questões: a segurança, o lixo e o
barulho, sendo este último factor apenas ultrapassado pela degradação das casas nas opiniões
negativas.
Apesar de moderadamente optimistas em relação seu futuro pessoal, as ambições e sonhos
referidos passam essencialmente pela saúde, pelo dinheiro e por morar noutro bairro.

10.2.

JOVENS

Os jovens do bairro demonstraram de uma forma clara ter uma consciência crítica e valores
relativamente à vivência social e pessoal. Uma das dimensões que é reveladora desse facto
consiste na importância atribuída à escolaridade para a construção do seu futuro e no desejo
de que os conteúdos educativos se direccionem para domínios mais práticos, tendo sido
referido interesse no desenvolvimento de currículos alternativos.
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Não obstante, diversos factores contribuem para níveis de absentismo e insucesso escolar
ainda assinaláveis, comprometendo uma consolidada inserção social e profissional nas etapas
posteriores do ciclo de vida. Deve notar-se que os jovens apontam a inexistência de
acompanhamento no estudo pelos pais, o que poderá estar associado à rápida superação dos
níveis educativos dos pais por parte dos filhos. Outro tema central na discussão do contexto
educativo tem por base a insegurança que se faz sentir no espaço escolar, nomeadamente
pela presença de pessoas estranhas à escola. A degradação das infra-estruturas escolares é
outro ponto muito destacado pelos jovens.
Apesar de expostos com alguma frequência a ambientes de risco e a exemplos de
comportamentos desviantes, a participação em actos de violência/vandalismo ou roubos tem
uma expressão minoritária nos jovens (10%), embora seja crescente com a idade e catalizada
por influência do grupo de amigos. Neste contexto, importa referir que as famílias e diversas
instituições identificaram como uma necessidade a disponibilização de mais equipamentos
para jovens, que não Ateliers de Tempos Livres, parecendo existir uma procura não satisfeita
de actividades desportivas e artísticas em relação às quais podem existir alguns
constrangimentos no acesso.
A imagem que os jovens transmitem das instituições é positiva e permite compreender o seu
desejo de ter um papel mais activo ao nível da sua participação no tecido associativo local.
Contudo, o facto é que a inclusão de jovens nas instituições que operam no bairro é diminuta.”
No domínio da sexualidade e apesar do elevado grau de esclarecimento referido pela
globalidade dos jovens, os comportamentos de risco assumem uma expressão significativa
(33%), sendo ainda mais preocupante, o facto destas práticas incidirem com maior frequência
nas pessoas com maior diversidade de parceiros. A relação com as drogas é reduzida e
circunscreve-se a contactos experimentais, sendo a maioria dos jovens contra a
despenalização das drogas leves. O consumo de álcool é essencialmente um hábito social que
tem maior expressão ao fim-de-semana.
O acesso à Internet é elevado, com 61% dos jovens a contactar, pelo menos uma vez por
semana, com este meio, o que comprova o sucesso da penetração das novas tecnologias no
Bairro da Bela Vista. Este factor, poderá no futuro ser potenciado e constituir uma alavanca no
desenvolvimento sócio-educativo dos jovens.

10.3.

INSTITUIÇÕES

Pelo longo historial de intervenção na Bela Vista e devido à intensidade dessa interacção as
instituições são detentoras de um capital de conhecimento qualitativo que constitui um activo
fundamental para a intervenção no bairro. No entanto, a falta de cultura e prática de
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cooperação interinstitucional constitui um sério entrave ao aproveitamento pleno desse activo e
à construção de sinergias essenciais para impulsionar a eficácia das intervenções.
Não obstante, existem bons exemplos de cooperação interinstitucional, nomeadamente com o
desenvolvimento de parcerias com organismos públicos, como o poder administrativo local, os
serviços de educação ou a polícia. Nestes casos a ausência de pressões competitivas por
obtenção de meios de financiamento facilitam a convergência de interesses e encontro
assumido de propósitos.
Existem igualmente boas práticas que se traduzem em inequívocos ganhos para o bairro e o
seu percurso de desenvolvimento. São características desses sucessos a atracção da
população de outros pontos da cidade para o bairro, centralizando-o na vida social de Setúbal,
através de eventos com visibilidade e/popularidade ou de serviços de comprovada utilidade.
Na diversidade de projectos e iniciativas de intervenção social ressaltam lacunas ou mesmo
inexistência de planeamento estratégico, frequentemente substituído por objectivos de
contingência ou baseados em indicadores de gestão, exigidos por linhas de financiamento
externas às instituições. A adversidade à incorporação de elementos quantitativos na definição
de objectivos e no desenho de projectos, torna-se muitas vezes um obstáculo não apenas ao
acompanhamento da implementação, como também à avaliação objectiva ou mesmo à
divulgação dos resultados à globalidade do bairro.
A aproximação dos serviços à população é por vezes conseguida através de eventos em
contextos diversificados privilegiando o contacto directo, principalmente através de reuniões
com os moradores, visitas às instituições, visitas às escolas, ou pontos de informação no
bairro. Tais iniciativas visam contribuir para a construção de pontes identitárias que promovem
a solidariedade e coesão.
Os resultados apurados ao nível da fraca utilização pela população do bairro de alguns
serviços providos pelas instituições não podem deixar de suscitar reflexão nestas notas finais.
Por um lado, no contexto nacional ainda é notória uma predisposição conservadora em relação
aos cuidados com as crianças, que ocupam um espaço de centralidade fulcral nas famílias,
relegando para segundo plano as respostas formais de cuidados na infância e juventude. Este
comportamento poderá ter muita aderência num espaço em que as famílias são muito
numerosas, e estas apontam as responsabilidades familiares para justificar a inactividade e
afirmam que as crianças ficam diariamente com familiares maiores após saírem da escola. Por
outro lado, a não adesão aos serviços disponíveis poderá igualmente ser sintoma de uma
deficiente estratégia de divulgação dos mesmos, tendo sido apurados elevados níveis de
desconhecimento neste domínio ou de uma desadequação desses serviços às necessidades
das famílias.
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A discussão da desadequação dos serviços face às necessidades tem contornos complexos,
porquanto variadas instituições desenvolvem valências típicas que têm linhas de financiamento
seguras e valências atípicas ou serviços de apoio personalizado que exigem uma capacidade
particular de mobilização de recursos. Na prática as instituições do bairro têm demonstrado em
diversas situações capacidade de adaptação e de inovação às especificidades locais e/ou
conjunturais. No entanto, o papel normalizador das linhas de financiamento foi frequentemente
referido com um obstáculo à capacidade de risco e de inovação, devendo merecer uma
atenção cuidada por parte dos organismos responsáveis pelo desenho de programas de apoio
ao desenvolvimento social.
A dificuldade de mobilizar os moradores para a constituição de organismos de representação
que interajam de um modo legitimado e consistente com os diversos actores sociais
permanece uma das principais fragilidades do processo de desenvolvimento do Bairro da Bela
Vista. A falta de capacitação da população para uma participação efectiva nos processos de
tomada de decisão aumenta consideravelmente o risco de fracasso nos objectivos globais e
específicos das intervenções sociais na Bela Vista. Com a população ausente de mecanismos
consistentes de informação e de tomada de decisão é extremamente complicado identificar as
necessidades, e mais importante, os pontos de alavancagem que geram a mobilização
essencial para a mudança. “Trabalhar para” e não “trabalhar com” pode ter efeitos positivos
pontuais, mas constitui uma abordagem no “fio da navalha”.

10.4.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

De um modo inequívoco a intervenção no Bairro da Bela Vista constitui uma prioridade da
Câmara, sobejamente demonstrada na iniciativa do PROQUAL, na instalação de um Gabinete
no bairro e na dinamização do Observatório Social da Bela Vista, de que este estudo constitui
uma etapa de trabalho.
Contudo, deve referir-se que nem sempre assim foi e que a carência de liderança tem marcas
profundas na história do bairro desde a sua formação e é co-responsável pela cultura de não
cooperação interinstitucional a que se aludiu no ponto relativo às instituições. Essa constitui, no
fundo, uma das áreas de intervenção em que a Câmara tem investido de forma acentuada,
procurando desenvolver e mobilizar uma actuação de desenvolvimento social com base em
parcerias e com o envolvimento da população.
Para além destes domínios onde tem sido evidente a capacidade de iniciativa, permanece um
desafio central de definição de uma linha estratégia de intervenção e dos respectivos
mecanismos de planeamento. Sendo imprescindível, esta clarificação de rumo e de método de
trabalho, terá necessariamente de envolver todos os agentes sociais que se constituem como
parceiros ou alvos da intervenção, pelo que o trabalho de mobilização da população em torno
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de algumas medidas concretas despoletadas pela Câmara promove uma dinâmica de
participação da população no que constitui uma prática com a potencialidade de servir de
alavanca para outros níveis de participação e representação dos moradores a que se aludiu no
ponto relativo às instituições.
A CMS tem vindo a fazer um esforço considerável na procura de consensos e na sensibilização
para o trabalho em parceira, o que tem potenciado o desenvolvimento de um conjunto de
iniciativas de valor e interesse reconhecido, que se materializa, por exemplo não só no referido
Gabinete de Atendimento, mas também noutras iniciativas como os Projectos Mais Ambiente
ou Segurança Participada. Contudo subsistem algumas lacunas que se traduzem numa
demonstração de ineficácia prática, de que é exemplo o Boletim, que as famílias apontam não
conhecer ou as medidas relativas à gestão do lixo. Neste último caso trata-se de um problema
reconhecidamente complexo e persistente, cujo encontro de resoluções terá inevitavelmente de
passar pela conjugação de esforços das pessoas, técnicos e políticos.
Outra questão muito presente consiste na expectativa em torno da requalificação do bairro com
base no compromisso obtido junto do PROQUAL. O domínio da requalificação constitui uma
premência em relação à qual as famílias detêm um nível de consenso muito elevado, pelo que
a expectativa de uma intervenção alargada persiste apesar da reformulação dos objectivos
para Setúbal no âmbito desse programa. A este respeito importa reconhecer o esforço da
Câmara em ter assegurado a realização alguns dos projectos que estavam previstos na
candidatura inicial, como também a procura de novas soluções financeiras apara a referida
requalificação.
A actual revisão do PDM da zona da Bela Vista e área envolvente, deverá ser entendida como
uma verdadeira oportunidade de desenvolvimento social para a população do bairro, mas
apenas se este processo for socialmente bem gerido, incluindo sempre a participação da
população e das instituições que a representam, ou que entrevêem na Bela Vista. Enfatiza-se
no entanto a necessidade de se garantirem os direitos dos moradores e o equilíbrio no
realojamento dos mesmos, nos casos em que tal se verificar. Devido à complexidade deste
projecto e por se admitir também a inclusão do sector privado, torna-se fundamental garantir
uma verdadeira miscenização da população, desenvolvendo processos de mediação social e
de estabelecendo eixos de intensa comunicação com a população.
Sendo um actor chave e, senão o principal, pelo menos um dos principais catalizadores de
processos globais de intervenção no bairro, a Câmara está perante um quadro histórico
complexo que exige actuação sobre a percepção da população e das instituições em relação
ao seu papel de liderança, de autoridade e de informação.
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11. RECOMENDAÇÕES
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11.1.

UMA PROPOSTA PARA A INTERVENÇÃO – RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

Uma das leituras globais que se pode realizar deste relatório é que os actores têm procurado
contribuir para a melhoria do bem-estar e têm feito o seu percurso com maiores ou menores
realizações, por vezes algo isolados, outras vezes mais entrosados.
Reconhecidamente, o esforço realizado tem sido substancial e alguns resultados têm
aparecido. Na maioria dos casos utilizou-se certamente uma parcela significativa dos recursos
individuais destes agentes, mas em geral permaneceu-se longe do esgotamento do conjunto
de recursos colectivos que decorrem das sinergias. De facto, se a dimensão cultural é invocada
com enorme facilidade na explicação dos fenómenos que abarcam as populações, não é
menos verdade que a história na sua sequência de actividades, com encontros e desencontros,
vai cimentando uma cultura nas instituições, também responsável por uma cultura entre
instituições. Este é um domínio essencial da mudança.
Outra das evidências é que a população tem opinião sobre os problemas, registada e analisada
inúmeras vezes em estudos de sociologia, antropologia, estudos censitários, etc. Não há
portanto um défice de opinião, nem um défice de conhecimento sobre essas opiniões por parte
das partes interessadas. Em muitos casos, há até lugar ao conhecimento da opinião da
população sobre um conjunto de soluções propostas à partida. No entanto, permanecem
evidentes défices de várias ordens, em particular de participação e de representação da
população.
Em primeiro lugar, trata-se de participação no desenho de diagnósticos (Realizámos as
perguntas certas? Falámos sobre os temas que interessam à população?), de soluções
(Contemplámos as respostas certas? Apontámos os pontos de chegada que se vislumbram
como mais interessantes à população?), de processos (Perguntámos à população como
chegar ao destino que ambiciona?) e de avaliação (Como está correr o percurso? Em que se
pode melhorar o caminho?). Em segundo lugar, a representação nos processos de
comunicação, de reflexão, de tomada de decisão e de implementação. Este é outro domínio
essencial da mudança.
Os agentes destas mudanças terão de ser, em primeira análise, os próprios e no geral a
totalidade dos actores. O instrumento da mudança que se propõe é o Observatório Social da
Bela Vista. Os motivos são variados, mas relativamente simples. À partida, porque é um
espaço exclusivamente feito de actores relevantes, que vale na exacta medida do valor da
cooperação que conseguir despoletar. Constitui, portanto, juntamente com o espaço próprio de
cada instituição, o local adequado para a mudança da cultura interinstitucional. Depois, porque
congrega os instrumentos (instituições em sentido lato) com capacidade para fomentar a
participação da população e auxiliar na formação de condições propícias à representação da
população.
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Antes de mais o objectivo deve ser claro: pretende-se reunir as condições para que seja
definido o Plano Estratégico de Intervenção Social na Bela Vista. O ponto focal é que este
instrumento terá de ser produzido por todos os actores envolvidos, contendo objectivos, metas,
instrumentos, responsabilidades e mecanismos de informação e acompanhamento. Mas acima
de tudo, sendo alicerçado nos pontos de mobilização da população e das instituições
(alavancas) só passíveis de se identificar e potenciar mediante um processo conceptualmente
simples mas de complexa execução.
Contudo, para que se percorra este caminho é necessário definir a Estratégia de Actuação do
Observatório Social da Bela Vista e que será o instrumento que contempla os variados passos
do caminho a seguir. È uma primeira abordagem desse roteiro que se propõe de seguida.

11.2.

1.ª ETAPA: APROPRIAÇÃO DO RELATÓRIO E DA INFORMAÇÃO ANEXA – 1.º

MOMENTO CHAVE

Em nosso entender o presente relatório deve ser objecto de discussão e de reflexão crítica,
sendo entendido como uma etapa de trabalho para a definição da Estratégia de Actuação do
Observatório Social da Bela Vista (OSBV).
Deverá ser definido o objectivo geral do OSBV, centrado na construção do Plano Estratégico
de Intervenção Social (PEIS) e devem ser identificadas as etapas a prosseguir com base na
disponibilidade e ambição dos actores.
É neste fórum que se deverá equacionar a melhor forma de devolver à população os resultados
deste e de outros trabalhos de investigação sobre os modos de vida no Bairro da Bela Vista.
Naturalmente que esta actividade exige um esforço importante de discussão dos diversos
diagnósticos entretanto produzidos e de selecção da informação a divulgar, com que objectivos
e recursos.

11.3.

2.ª ETAPA: DEVOLUÇÃO DOS ESTUDOS À POPULAÇÃO

A este respeito, propõe-se que um dos objectivos desta acção seja ultrapassar a convicção de
que os estudos são realizados para os gabinetes e não para benefício dos moradores.
Pretende-se igualmente apresentar à população elementos de identificação que promovam a
coesão, elementos de reflexão que promovam discussão, entre outros.
Propõe-se igualmente que seja desenhada uma abordagem de “marketing” com base em
diversos canais de transmissão e de divulgação gradual da informação (formais e informais)
que permita uma maior assimilação de pontos fortes, desperte a atenção da população e
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também a curiosidade. Trata-se de uma actividade que, à partida, não se prevê que seja de
curta duração, devendo-se procurar abranger diferentes grupos e sub-grupos da população,
mobilizando para esse efeito nomeadamente líderes informais e pontos focais de disseminação
de informação.
Este processo é de uma importância fulcral para o sucesso da etapa seguinte que consiste na
apropriação da resposta da população à informação divulgada.

11.4.

3.ª ETAPA: APROPRIAÇÃO DA RESPOSTA DA POPULAÇÃO

O culminar da acção de devolução dos estudos à população assentará, por um lado, na
auscultação da reacção crítica da população às suas opiniões e às leituras que delas foram
realizadas pelo OSBV, por outro lado, no despertar da consciência pública do resultado da sua
própria participação nos inquéritos/estudos e por fim, um elemento que se nos afigura
indispensável, na dinamização da participação da população na reflexão crítica sobre o Bairro
em interacção com os demais agentes, identificando potenciais focos/agentes/oportunidades
de consolidar a participação e de fomento da representação de grupos ou sub-grupos.
Para além destes objectivos, em nosso entender, esta etapa tem outros objectivos específicos
marcantes. Em primeiro lugar, contribui para cimentar a ideia da união em prol do bairro, em
parte simbolizada na figura do OSBV. Em segundo lugar, constitui a génese do empowerment,
permitindo às pessoas participar nos processos, capacitando-as para exercer influência nas
decisões, como se torna claro na exposição da etapa seguinte.

11.5.

4.ª ETAPA: A CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE DO OSBV – 2.º MOMENTO

CHAVE

A conclusão com sucesso das três etapas anteriores criará as condições necessárias para que
o OSBV dê passos importantes nos dois domínios de mudança que se identificaram: a
cooperação interinstitucional e a participação e representação da população.
No que concerne à cooperação, todo o trabalho anterior permitiu estabilizar de forma crítica e
interactiva um conjunto de dimensões relevantes para o bairro no seu todo em relação às quais
há, nesta etapa, uma maior consciência de todos os actores, uma maior atenção e informação.
Trata-se de um capital que deve ser mantido e se possível potenciado através da estabilização
de vias de comunicação e de informação. De facto, neste ponto do projecto estará cimentado
ou pelo menos semeado um nível de confiança entre actores e uma capacidade de pensar
estrategicamente provavelmente ímpar na história do bairro. No entanto, este é um capital que
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ser deteriora rapidamente, não sendo possível realizar com regularidade as etapas que
antecederam este ponto.
Neste contexto, propõe-se que uma das acções a desenvolver nesta fase seja a mobilização
dos conjuntos de informação ao dispor das diversas instituições na construção de uma base de
informação e monitorização regular das dimensões chave do bairro. Este poderá ser um
primeiro passo na criação de um clima de cooperação entre instituições pares e contribuirá
para que estas assimilem processos de recolha e tratamento de informação (não se trata de
conduzir inquéritos, mas apenas de sistematizar a informação qualitativa e quantitativa que
cada instituição já dispõe isoladamente). Naturalmente, é desejável que esta informação
chegue à população que assim manterá uma maior consciência crítica e conhecimento da
dinâmica social, o que contribui para combater preconceitos e relativizar problemáticas.
No que concerne à participação e representação da população, esta etapa será, com alguma
probabilidade, o momento em que melhor se poderá definir os mecanismos de participação da
população com base na interacção já produzida. A este nível o modo como foram
implementadas as actividades desenvolvidas nas etapas 2 e 3 poderá fornecer indicações
relativas aos modelos de participação que tiveram maior sucesso e aos focos de germinação
de processos de representação.

11.6.

5.ª ETAPA: O PLANO ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO SOCIAL NA BELA

VISTA
A consolidação de uma base de informação e de vias de comunicação regulares, bem como a
implementação de modelos de participação e representação da população do bairro,
constituem em nosso entender as condições essenciais para que se possa discutir e desenhar
intervenções de fundo que mobilizem as capacidade e saberes de uma comunidade diversa,
jovem e optimista, munida de capacidades e experiências institucionais de relevo e de uma
prioridade política essencial.
Este será um processo de construção das soluções “com” e não “para” que, para ser efectivo e
consistente no tempo, deverá atender pelo menos a dois riscos importantes.
Em primeiro lugar, o risco político, que poderá consistir na ausência de consenso nas forças
políticas locais e/ou nacionais relativamente à abordagem desenhada pelo OSBV ou ao próprio
OSBV. O método de organização/funcionamento do OSBV e a capacidade de lidar com este
risco deverão ser equacionados, porventura, desde o 1.º momento chave.
Em segundo lugar, o risco local, que consiste na distância entre o OSBV e as entidades
regionais e nacionais com importância para a implementação de intervenções. O OSBV poderá
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eventualmente equacionar uma abordagem de disseminação deste processo a uma escala
superior à local, sensibilizando outros agentes chave, envolvendo-os nas soluções e criando
pontes de divulgação e beneficiando de troca de informações na identificação de oportunidades
e apreensão de boas práticas. De facto, inúmeras dimensões de actuação são comuns à
escala nacional, regional ou distrital, pelo que se deve evitar uma postura demasiado hermética
e centralizada exclusivamente sobre o bairro.
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