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INTRODUÇÃO
O presente relatório sociodemográfico do bairro da Manteigada foi elaborado pela
Divisão de Inclusão Social (DISOC), no âmbito do Observatório Social da Bela Vista
(OSBV).
Os dados apresentados foram recolhidos através da aplicação de um questionário
pelos técnicos das Divisões de Inclusão Social e de Habitação (DIHAB) da Câmara
Municipal de Setúbal (CMS), entre os meses de janeiro e fevereiro de 2012.
Considerou-se pertinente proceder à atualização dados e informações sobre aquele
território que permitissem, por um lado, avaliar a intervenção que tem vindo a ser
desenvolvida naquele território e, por outro lado, definir estratégias futuras, suportadas
pela identificação de necessidades sentidas pela população residente.
Os principais objetivos deste relatório sociodemográfico são os seguintes:


Proceder à caracterização demográfica do bairro da Manteigada;



Aferir a avaliação que os moradores fazem sobre a sua qualidade de vida;



Aferir a importância/representatividade do gabinete municipal existente no
bairro, junto da população residente;



Estabelecer uma análise comparativa com relatório anterior (atualizar e
comparar dados obtidos no relatório realizado no ano 2000);



Apresentar recomendações que orientem futuras estratégias de intervenção
social no território, adequadas às necessidades identificadas.

Face ao exposto, o presente documento estrutura-se em quatro partes que, ainda que
distintas, se entrecruzam e complementam. A primeira parte apresenta uma
caracterização demográfica da população residente no bairro da Manteigada; a
segunda, incidirá sobre a representação da qualidade de vida no bairro; a terceira,
dedica-se exclusivamente ao Gabinete da Manteigada, procurando aferir a sua
importância e impacto no território; e a quarta procede a uma análise comparativa
(sobre os itens passíveis de comparação) entre os anos 2000 e 2012, procurando
estabelecer, tanto quanto possível, uma análise evolutiva e dinâmica sobre alguns
aspetos sociodemográficos do território. Importa referir que o relatório realizado em
2000 dedicou grande parte da sua análise e reflexão ao processo de realojamento
PER (Programa Especial de Realojamento) e o atual documento não incidirá,
obviamente,

sobre

esses

aspetos.

Contudo,

existe

uma

série

de

dados

sociodemográficos e problemáticas identificadas passíveis de atualização/comparação
e que orientaram a estruturação do questionário que foi aplicado.
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A finalizar o documento, serão apresentadas as considerações finais, apoiadas por
referenciais teóricos e apontadas pistas/recomendações de estratégias futuras.
A preceder os pontos, atrás enunciados, será feita uma breve apresentação sobre a
metodologia utilizada na recolha e tratamento dos dados e uma breve descrição do
bairro da Manteigada.

METODOLOGIA
A técnica de recolha de informação utilizada foi a de inquérito por questionário,
realizado porta a porta e preenchido presencialmente, de acordo com as respostas
obtidas pelos moradores inquiridos.
Em cada lar foi inquirida apenas uma pessoa (com idade igual ou superior a 16 anos),
a quem o inquiridor solicitou elementos sobre os restantes membros do agregado
familiar.
O questionário foi estruturado, maioritariamente, com recurso a perguntas fechadas de
modo a uniformizar, tanto quanto possível, a informação obtida e a compreensão das
questões pelos inquiridos. De forma a garantir os princípios da confidencialidade,
imparcialidade e objetividade, os questionários foram anónimos e não possuíam
caráter obrigatório.
Foram alvo de inquirição 97 agregados familiares, correspondendo a um total de 328
indivíduos, representando 85% do universo dos agregados residentes no bairro da
Manteigada.
Apesar da meta inicialmente definida, que pretendia inquirir a totalidade das famílias
residentes (e para tal foram postas em prática diferentes estratégias: aplicação do
questionário em diferentes dias e horários; colocação de questionário na caixa de
correio e agenda de horários diversos no Gabinete da Manteigada, para receção e
preenchimento dos mesmos), tal não se revelou possível por força de casos de
ausência prolongada dos moradores, cujos motivos identificados, regra geral, foram o
trabalho/emigração ou a doença. A este propósito refira-se que no total de
questionários aplicados, se registou uma única recusa em fornecer respostas ao
mesmo, evidenciando um elevado grau de colaboração e relação de proximidade dos
moradores aos técnicos da Autarquia, que importa destacar.

5

RELATÓRIO SOCIODEMOGRÁFICO DO BAIRRO DA MANTEIGADA/2012

Através da aplicação deste questionário acreditamos ter reunido informação que
permite proceder à caracterização demográfica da população residente no bairro da
Manteigada, bem como à avaliação que os moradores fazem sobre a sua qualidade de
vida, através da análise de cinco áreas temáticas ou dimensões que, em nosso
entender, são estruturantes para esse efeito, nomeadamente:


Habitação;



Bairro;



Saúde;



Associativismo e Tempos Livres;



Gabinete da Manteigada.

Por último, refira-se que os dados obtidos foram alvo de tratamento estatístico através
de recurso ao programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), permitindo
proceder à análise quantitativa e à interpretação (análise qualitativa) dos dados que
aqui se apresentam.
Importa referir que alguns valores apresentados, relativamente às questões colocadas
e alvo de análise, revelam diferenças de ordem quantitativa que decorrem de
variações no número de resposta obtidas. Ou seja, há questões que não foram
respondidas pela totalidade dos moradores abrangidos no inquérito. Também se
registam casos em que não foi possível obter informação de todos os elementos do
agregado familiar (ex. rendimentos, género, nível de escolaridade, etc.). Decorrendo
deste tipo de situações, os totais vão variando ao longo da análise das dimensões.
Em todo o caso, sustentamos que a representatividade deste relatório não é posta em
causa, pois os desvios são puco relevantes face as dados obtidos.

6

RELATÓRIO SOCIODEMOGRÁFICO DO BAIRRO DA MANTEIGADA/2012

BREVE DESCRIÇÃO FÍSICA/GEOGRÁFICA DO BAIRRO DA MANTEIGADA
O bairro da Manteigada situa-se a este da cidade de Setúbal e integra a área de
intervenção do Plano Estratégico Setúbal Nascente (PESN)1
Figura 1
Localização geográfica do bairro da Manteigada

Fisicamente, o bairro da Manteigada é constituído por quatros bandas:


Uma banda, localizada na rua do Cercal, constituída por seis edifícios;



Uma banda, localizada na travessa João Augusto Rosa, constituída por cinco
edifícios;



Duas bandas, localizadas na rua João Augusto Rosa, cada uma com quatro
edifícios.

Cada edifício possui três pisos com dois inquilinos por andar, totalizando seis fogos
por edifício. O bairro da Manteigada é, então, constituído por um total de 19 edifícios
que integra um total de 114 fogos, com a seguinte tipologia habitacional:
Tabela 1

Tipologia
T1
T2
T3

N.º de fogos
12
76
26

1

O Plano Estratégico de Setúbal Nascente (PESN) abrange sensivelmente metade da área do Plano
Integrado de Setúbal (PIS) e a sua elaboração resulta de um protocolo de colaboração celebrado
entre o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e a Câmara Municipal de Setúbal (CMS).
(http://espacoedesenvolvimento.pt/app/?p=314)
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I PARTE
CARATERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DO BAIRRO DA MANTEIGADA
1. FAMÍLIAS E POPULAÇÃO
Para o universo de agregados alvo do presente inquérito, o número médio de pessoas
por família é superior a três, indicando que não estamos na presença de uma
população maioritariamente, composta por indivíduos isolados.
Como podemos verificar, pela tabela seguinte, o número médio de pessoas por família
no bairro da Manteigada situa-se acima dos valores obtidos para as populações
residentes na freguesia de São Sebastião e no concelho de Setúbal:
Tabela 2

N.º Médio de Pessoas p/ Família
Bairro da Manteigada

3,4

Censos 2011 – Freguesia de São Sebastião

2,5

Censos 2011 – Concelho de Setúbal

2,5

Tal significa que neste bairro as famílias são, em média, constituídas por mais
pessoas do que as unidades territoriais da freguesia de São Sebastião e do concelho
de Setúbal como um todo.
Famílias numerosas estão, em regra, associadas a populações jovens, sendo um
traço distintivo da demografia da Manteigada, como poderemos confirmar mais à
frente.
Por último, estimamos a população residente do bairro em cerca de 382 indivíduos,
cálculo efetuado com base no número médio de pessoas por família obtido para os
agregados alvo de inquirição, ou seja, utilizámos esse valor médio para estimar o
número de pessoas das famílias não abrangidas pelo presente inquérito.
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2. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR GÉNERO
Quanto à distribuição por género, o segmento populacional feminino é dominante, com
uma diferença de quase dez pontos percentuais, face ao masculino. Não sendo
comum uma diferenciação tão significativa entre géneros, sobretudo em populações
tão jovens como a que reside neste bairro, não quisemos deixar de relevar estes
dados e avançar algumas hipóteses explicativas que não podem, contudo, ser aferidas
através das respostas obtidas no questionário que foi aplicado.
Assim, poderá esta diferença ficar a dever-se a fenómenos de migração/emigração?
(assumindo que migram/emigram mais homens em busca de melhores condições de
trabalho). À dissolução de laços conjugais? À existência de casos de gravidez na
adolescência/mães solteiras? À existência de situações de viuvez? Conforme
dissemos anteriormente, importa frisar, encontramo-nos no domínio hipotético, sendo
questões que deixamos em aberto para resposta em eventual investigação futura.
Tabela 3

Género

Frequência

%

Masculino

148

45,1

Feminino

180

54,9

Total

328

100

Gráfico 1

Distribuição da População p/ Género

Masculino
Feminino

Relativamente à tipologia das famílias residentes neste território os agregados
monoparentais não são dominantes correspondendo a 11,3% do universo das famílias
inquiridas.
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3. ESTRUTURA ETÁRIA
Conforme referido anteriormente, a população do bairro da Manteigada é bastante
jovem: a idade média situa-se nos 30,6 anos e mais de metade dos seus indivíduos
tem menos de 25 anos.
Tabela 4

Grupo etário

Frequência

%

0 - 14 anos

85

26,4

15 - 24 anos

78

24,2

25 - 64 anos

134

41,6

65 - >65 anos

25

7,8

Total

322

100

Gráfico 2

Grupo etário
65 - >65 anos
25 - 64 anos
15 - 24 anos
0 - 14 anos

Com efeito, o peso dos grupos mais jovens da população é bastante significativo neste
bairro, bem acima dos valores registados para Setúbal (concelho) e São Sebastião
(freguesia), cujos grupos dos 0 - 14 anos e dos 15 - 24 representam, respetivamente,
16,1 e 17,4%; 10,3 e 11,0 % (Censos 2011).
Já o grupo dos indivíduos com 65 e mais anos de idade não chega a representar 10%
da população, valor pouco significativo quando comparado com as percentagens
verificadas, para este mesmo grupo, 18,08% em Setúbal (concelho) e 15,33%
Sebastião (freguesia).
Em suma, a população da Manteigada é mais jovem na base da pirâmide etária e
menos envelhecida no topo, cujo peso dos indivíduos com 65 e mais anos de idade é
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reduzido, se comparado aos valores da freguesia de São Sebastião e do concelho de
Setúbal.
As pirâmides etárias que iremos agora apresentar ilustram o que atrás dissemos:
Gráfico 3

Gráfico 4

Setúbal - Pirâmide Demográfica
Censos 2011

S. Sebastião - Pirâmide Demográfica
Censos 2011

90 e +
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4

90 e +
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres
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A representação da população da Manteigada assemelha-se, na sua forma, a uma
pirâmide clássica com os grupos etários mais jovens, que constituem a base,
fortemente representados, enquanto os grupos etários do topo têm um peso diminuto.
Em oposição, as populações de São Sebastião (freguesia) e Setúbal (concelho)
surgem-nos representadas em forma de urna, imagem do envelhecimento quer no
topo, quer na base da pirâmide etária.
Importa também fazer nota dos grupos etários dos 15 aos 19 e dos 20 aos 24 anos,
visto serem os que têm a maior representação na estrutura etária da população
residente no bairro da Manteigada. Se agregarmos aqueles dois grupos, temos um
total de 75 indivíduos, 23,3% da estrutura etária.
Tratando-se dos estratos mais jovens da população em idade ativa, é necessário ver
como os indivíduos, ao interior destes grupos, se situam face ao trabalho.

4. SITUAÇÃO FACE AO TRABALHO NA POPULAÇÃO JOVEM EM IDADE ATIVA
Gráfico 5

Situação face ao Trabalho - População 15 - 24 anos
8,7%

Empregados
47,8%

Desempregados
Estudantes
43,5%

Nota: Percentagens obtidas em relação a um total de 69 indivíduos.

Pela leitura do gráfico da Situação face ao trabalho, constatamos ser reduzido o nível
de emprego na faixa etária da população mais jovem em idade ativa. Inversamente, o
fenómeno do desemprego afeta um número signifi cativo de jovens, embora a maioria
da população deste grupo etário seja ainda estudante. Contudo, os estudantes não
chegam a representar metade da população deste universo etário.
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Face a estes dados, considera-se pertinente complementar esta análise com o nível
de ensino atingido por estes indivíduos. Com efeito, o fenómeno do desemprego é,
regra geral, mais pronunciado nas populações com baixos índices de escolaridade.
Gráfico 6

Nível de Ensino Completo - População 15 - 24 anos
6,8%
9,5%

Nenhum
37,8%

Básico 1
18,9%

Básico 2
Básico 3
Secundário

27%

Nota: Percentagens obtidas em relação a um total de 74 indivíduos.

Embora nenhum dos indivíduos compreendidos neste grupo etário tenha o ensino
superior, um número relevante completou o ensino secundário (a categoria com o
maior peso na variável Nível de Ensino Completo). Porém, cerca de um terço não
concluiu a escolaridade obrigatória (3.º Ciclo/Básico 3).
O elevado nível de desemprego, revelado pelo gráfico anterior, poderá estar
relacionado com as baixas qualificações de uma parte da população, efeito que é
agravado pelo contexto de recessão económica prolongada.
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5. NÍVEL DE ENSINO
Em seguida, apresentamos os dados sobre o nível de ensino para a população
residente no bairro da Manteigada:
Tabela 5

Nível de Ensino

Frequência

%

Nenhum

63

22,7

Básico 1

88

31,7

Básico 2

40

14,4

Básico 3

45

16,2

Secundário

40

14,4

Superior

2

0,7

Total

278

100

Tomando por referência o total da população, e não o grupo etário dos 15-24 anos
isoladamente, verificamos que mais de metade dos indivíduos não completou nenhum
nível de ensino ou possui apenas o 1º ciclo do ensino básico. Deste modo, considerase para a categoria “Nenhum Nível de Ensino” as pessoas maiores de idade sem
quaisquer habilitações literárias ou nível de ensino completo e os jovens que se
encontram a frequentar o 1º ciclo do ensino básico e que, por isso, ainda não o
completaram
A média da idade dos indivíduos sem nenhum nível de ensino completo situa-se acima
dos 45 anos e na faixa etária dos 5 aos 8 anos, regista-se 17,3% dos indivíduos. Os
restantes, 82,3%, têm 17 ou mais anos de idade.
Gráfico 7

Nível de Ensino
Nenhum
Básico 1
Básico 2
Básico 3
Secundário
Superior
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Estes dados indiciam a possibilidade de existência de indivíduos jovens-adultos que
deixaram o ensino sem ter cumprido a escolaridade obrigatória. É uma hipótese que
deixamos em aberto que necessitaria de ser aferida através da recolha de dados
específicos acerca do abandono escolar da população residente no bairro.
Mais baixa é a média da idade dos indivíduos com o secundário completo, indicador
de que a taxa de escolarização é maior entre os indivíduos mais jovens. Não é
surpresa este facto, face ao investimento na Educação, verificado no país ao longo
das últimas décadas, com a extensão dos níveis da escolaridade obrigatória.
Decidimos opor as médias de idade das categorias Nenhum Nível de Ensino Completo
e Secundário, por se situarem em diferentes pólos da variável. Excluímos a categoria
Nível Superior por esta ser residual (apenas dois indivíduos completaram o ensino
superior).
Apresenta-se, seguidamente, tabela com as médias de idade para as categorias acima
mencionadas da variável Nível de Ensino.
Tabela n.º 6

Nível de Ensino:
Média de Idades dos Indivíduos p/ nível de Ensino
Sem nenhum nível de ensino

47,9

Ensino secundário completo

25,1
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6. SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO
Da repartição da população por atividade ressalta o elevado nível de desemprego, que
já tínhamos constatado aquando da análise do grupo etário compreendido entre os 15
e os 24 anos. A existência de um número de indivíduos desempregados, superior ao
dos que têm emprego, é um sinal inequívoco das carências que assolam esta
população. Acrescente-se que, além de elevado, o número de desempregados integra
uma grande percentagem de jovens (43,5% no intervalo compreendido entre os 15
aos 24 anos), muitos dos quais não possuem a escolaridade obrigatória (6, 8% da
população entre os 15 e os 24 anos não possui qualquer escolaridade).
Tabela 7

Situação face ao Emprego

Frequência

%

Empregado

36

13,1

Desempregado

104

38

Reformado

23

8,4

Estudante

80

29,2

Doméstico

16

5,8

Outra

15

5,5

Total

274

100

Gráfico 8

Situação face ao Emprego

Empregado
Desempregado
Reformado
Estudante
Doméstico
Outra

Aventamos a hipótese de o desemprego, na população da Manteigada poder estar,
em parte, associado ao fenómeno do abandono escolar.
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Com efeito, a maioria dos indivíduos em situação de desemprego não tem a
escolaridade obrigatória. Contudo, a idade média destes indivíduos situa-se acima dos
40 anos (idade média: 41,4), pelo que alguns poderão ter deixado a escola numa
época em que o sistema de escolaridade obrigatória ainda não tinha sido instituído. E
apenas 20,8% dos indivíduos deste universo, ou seja, desempregados sem a
escolaridade obrigatória, têm menos de 26 anos.
Em suma, embora os dados recolhidos indiciem a existência de abandono escolar,
não é possível medir este fenómeno em toda a sua extensão. Importa por isso
complementar a análise com dados fornecidos pelas escolas que servem a população
do bairro.
Gráfico 9

População Desempregada

28,7%

71,3%

Sem escolaridade obrigatória
Com escolaridade obrigatória ou habilitação superior

A taxa de atividade, indicador que permite medir o peso da população ativa no
conjunto total da população, é inferior à verificada para o concelho de Setúbal:
Tabela 8

Taxa de Atividade da população do bairro da Manteigada
População Ativa (Empregados + Desempregados)

140

População Total

328

Taxa de Atividade - Manteigada

42,7

Taxa de Atividade - Setúbal (Censos 2011)

48,3

17

RELATÓRIO SOCIODEMOGRÁFICO DO BAIRRO DA MANTEIGADA/2012

O valor da taxa de atividade obtido para o bairro da Manteigada não deixa, contudo,
de refletir o potencial de uma população caracterizada por um número considerável de
pessoas jovens em idade ativa. Embora o desemprego se faça sentir aí fortemente
(38,8% de pessoas desempregadas com menos 30 anos; Média de Idades dos
Desempregados=38,5 anos), em regra, encontra-se mais oportunidades no mercado
de trabalho para um indivíduo jovem, do que para um que apresente uma maior idade.
Urge por isso desenvolver programas orientados para o emprego e a inserção
profissional desta população.
Em relação ao nível de rendimento da população da Manteigada, a vasta maioria dos
agregados familiares observados (mais de 70%) aufere menos de 500,00€ por mês,
como é possível constatar:
Tabela 9

Agregados/Rendimento Mensal

Frequência

%

<500€

69

71,9

500€ - 1000€

24

25

1000€ - 1500€

3

3,1

Total

96

100

Os agregados com rendimentos mais elevados, na nossa distribuição por intervalos de
rendimento mensal, são os que têm o maior número de dependentes (filhos menores,
etc.).
Tabela 10

Rendimento Mensal dos
Agregados Familiares
N.º Médio de Pessoas p/
Agregado

<500€

500€ - 1000€

1000€ - 1500€

3,03

4,08

6,67

De acordo com os dados obtidos, estimamos o rendimento mensal per capita da
população em 118,90€, evidenciando as dificuldades económicas por que passam
muitas das famílias residentes no bairro da Manteigada.
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A título de informação complementar, 36 agregados familiares são beneficiários do
Rendimento Social de Inserção (RSI), o que, em termos relativos, corresponde a
31,9% das famílias residentes no bairro. Importa referir que dados aqui apresentados,
referentes a beneficiários de RSI não foram obtidos através do questionário aplicado,
mas do Núcleo Local de Inserção (NLI).
Em resumo, estamos perante uma população de fracos recursos económicos,
assolada pela pobreza e o desemprego.

7. NACIONALIDADE E PERTENÇA ÉTNICA
Na desagregação por nacionalidade, podemos verificar que a maioria dos habitantes
do bairro tem a nacionalidade portuguesa. Também se faz sentir a presença dos
cidadãos dos países africanos de língua oficial portuguesa, que representam mais de
20% da população residente:
Tabela 11

Nacionalidade

Frequência

%

Portuguesa

257

78,4

Caboverdiana

47

14,3

Angolana

16

4,9

Guineense

6

1,8

Brasileira

1

0,3

Outro

1

0,3

Total

328

100

Gráfico 10

Nacionalidade
Portuguesa
Caboverdiana
Angolana
Guineense
Brasileira
Outro
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As médias das idades da população nacional e estrangeira são as seguintes:
Tabela 12

Média das Idades da População p/ Nacionalidade
Nacionalidade Portuguesa

Outra Nacionalidade

28,2

36,9

Procedemos também à caracterização da população por grupo ou pertença étnica,
não deixando de alertar para as precauções a ter em conta neste tipo de classificação
dos indivíduos, necessariamente redutora.
Tabela 13

Pertença Étnica/Cultural

Frequência

%

Lusa

154

47,7

Africana

98

30,3

Cigana

70

21,7

Outra

1

0,3

Total

323

100

Gráfico 11

Pertença Étnica/Cultural

Lusa
Africana
Cigana
Outra

As médias das idades da população do bairro desagregada por grupo étnico:
Tabela 14

Média de Idades da População p/ Grupo Étnico
Lusa

Africana

Cigana

30,6

30,2

24,6
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CONCLUSÃO DA I PARTE
A população residente no bairro da Manteigada é bastante jovem, com os grupos
etários da base da pirâmide demográfica fortemente representados, enquanto no topo
o fenómeno do envelhecimento não é muito pronunciado. São dados que contrastam
com a realidade global da freguesia de São Sebastião, onde se insere o bairro da
Manteigada, ou do concelho de Setúbal, caracterizados pelo envelhecimento
demográfico.
O fenómeno do desemprego afeta profundamente a população em idade ativa, muito
em particular os estratos mais jovens desta. Poderá este desemprego estar associado
ao abandono escolar, pois muitos dos jovens desempregados não fizeram o 3º Ciclo
(Escolaridade Obrigatória). É uma hipótese que importa aprofundar.
Urge desenvolver políticas e programas que mais eficazmente dêem resposta ao
desemprego, numa população em que o número de indivíduos desempregados
excede o dos empregados, como programas orientados para o desenvolvimento das
competências e a inserção profissional dos jovens em idade ativa.
Por outro lado, é importante incidir na população estudantil, em número significativo no
bairro, com vista ao reforço da sua trajectória escolar.
Metade da população da Manteigada tem menos de 25 anos, pelo que nos parece
central o investimento nas faixas etárias mais jovens.
Há um quadro de profunda dependência desta população dos apoios sociais, que está
à vista no frágil rendimento disponível das famílias e no nível de desemprego. Cerca
de um terço dos agregados familiares é beneficiário do Rendimento Social de
Inserção.
A

progressiva

autonomia

da

população

da

Manteigada

terá

de

passar,

necessariamente, pelo reforço do investimento na educação e na formação
profissional dos estratos mais jovens, o que não se afigura fácil, por força do contexto
recessivo e da redução dos recursos a afetar às políticas sociais.
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II PARTE
A REPRESENTAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO BAIRRO DA
MANTEIGADA
1. HABITAÇÃO
Este capítulo, incidirá sobre o modo como os moradores inquiridos avaliam as suas
condições de habitabilidade

1.1.

SATISFAÇÃO FACE À HABITAÇÃO

De acordo com os resultados obtidos, uma larga maioria da população inquirida faz
uma apreciação positiva das condições associadas à habitação, ainda que quase 20%
dos inquiridos as avaliem negativamente, como é possível observar, abaixo:
Tabela 15

Satisfação face à habitação

Frequência

%

Não Gosta

8

8,2

Gosta Pouco

9

9,3

Gosta

60

61,9

Gosta Muito

20

20,6

Total

97

100

Gráfico 12

Satisfação face à habitação?

Não Gosta
Gosta Pouco
Gosta
Gosta Muito
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Importou aprofundar a análise, identificando o que há de mais positivo e negativo no
universo das condições habitacionais, de acordo com a apreciação feita pelos
moradores entrevistados. Nesse sentido, foi-lhes solicitado que, independentemente
do teor da avaliação global atrás referido, indicassem os fatores que concorriam para a
sua satisfação e insatisfação, através da indicação de três aspetos positivos e
negativos das suas condições habitacionais.
No item “Caracterização/Satisfação Residencial”, pretendeu identificar-se três aspetos
positivos e negativos da habitação. Em ambos os casos obteve-se um elevado número
de inquiridos que não identificaram nenhum deles (40,4% dos inquiridos não se
pronunciaram

sobre

os

aspetos

negativos

da

habitação),

ainda

que

a

dimensão/tipologia da habitação tenha sido o item mais referido.
Decorrente deste facto, poderá verificar-se uma aparente incongruência no que
respeita às respostas obtidas, pois o item em causa irá surgir em destaque, quer na
questão “Identifique três coisas que gosta na sua habitação”, quer na questão
“Identifique três coisas que não gosta na sua habitação”. Contudo, importa realçar que
tratando-se de pessoas diferentes, avaliaram o item de forma diferente.
Abaixo, apresenta-se os resultados das respostas fornecidas pelos moradores à
questão: “Identifique três coisas que gosta na sua habitação?”.
Gráfico 13

O que mais gosta na sua habitação?

Gosta de Toda a Casa

17,8%

Áreas/Divisões

28,0%

Quartos
Sala
Cozinha
16,9%

Arejamento/luminosidade

2,5%
1,7%

Vizinhança
Outras

10,2%

7,6%

Nresponde
6,8%

8,5%

Nota: percentagens obtidas em relação a um total de 118 respostas.
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Como podemos observar, um número relevante de inquiridos não soube particularizar
nenhum aspeto positivo. O sentimento de satisfação com a casa não é, para a maioria
dos inquiridos, objeto de identificação com uma característica particular. A enfâse é
colocada na habitação como um todo (“gosta da casa”).
Entre os inquiridos que entenderam realçar características habitacionais, a dimensão
(tipologia e áreas) da casa foi o item mais valorizado (16,9% das respostas). O
arejamento e a luz natural são outros itens positivamente relevados (10,2%).
Gráfico 14

Habitação - Aspetos Negativos
Dimensão/tipologia Casa

15,7%

Temperatura/climatização
Inf iltrações
40,4%

Materiais
14,5%

Cozinha
Casa de Banho
7,2%

Ruído/isolamento
Outras Causas

6,0%

7,8%
4,8%
2,4%
1,2%

Nresponde

Nota: percentagens obtidas em relação a um total de 166 respostas.

Quanto aos aspetos negativos (Identifique três coisas que não gosta na sua
habitação), a maioria dos moradores referiu a dimensão da casa, traduzindo um
sentimento de insatisfação face à tipologia e às áreas das respectivas divisões (sala,
quarto, etc.). Muitos queixaram-se da “falta de espaço”, o que poderá estar
relacionado com o elevado número de pessoas que compõem o agregado familiar ou
com a coexistência de mais do que um núcleo familiar no mesmo fogo (por exemplo,
filhos que constituíram família, mas permanecem na casa dos pais). Poderemos estar,
assim, perante casos de sobrelotação que, muitas vezes, acabam por traduzir-se em
pedidos de transferência de habitação ou de nova habitação.
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Outras queixas, mencionadas pelos moradores, reportam-se à temperatura da casa,
muito em particular à humidade sentida no interior; à qualidade dos materiais de
construção e às infiltrações.
É necessário complementar a cruzar informação com a existência e tipo de pedidos
dirigidos à Autarquia e, assim, poder corroborar algumas das assunções atrás
formuladas.
Tabela 16

Pedido na Autarquia?

Frequência

%

Sim

64

66

Não

33

34

Total

97

100

Gráfico 15

Pedido à Autarquia?

Sim
Não

Dois terços dos entrevistados têm pedidos formulados junto do município, na sua
maioria

relacionados

com

as

obras

ou

a

transferência

de

habitação.

Surpreendentemente, o número de pedidos de habitação é residual.
No entanto, o peso dos pedidos de transferência parece reforçar a hipótese da
sobrelotação, para o caso das famílias que se queixaram da falta de espaço no interior
da habitação. É uma hipótese a carecer de aprofundamento, pois neste inquérito os
moradores não foram inquiridos sobre as causas dos pedidos de transferência.
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Tabela 17

Tipo de pedido na Autarquia

Frequência

%

Obras

36

48,6

Transferência de habitação

33

44,6

Pedido de habitação

2

2,7

Outro

3

4,1

Total

74

100

Quanto aos pedidos de obras estão relacionados, na sua maioria, com problemas de
infiltrações, como podemos observar:
Tabela 18

Tipo de pedido de obras

Frequência

%

Canalização

1

2,9

Pintura

1

2,9

Armários de cozinha

4

11,8

Portas

4

11,8

Estores

2

5,9

Infiltrações

19

55,9

Outros

3

8,8

Total

34

100

Gráfico 16

Tipo de pedido de obras
Canalização
Pintura
Armários de Cozinha
Portas
Estores
Infiltrações
Outros

26

RELATÓRIO SOCIODEMOGRÁFICO DO BAIRRO DA MANTEIGADA/2012

Não obstante o número de pedidos de obras, muitas famílias investiram as suas
poupanças neste domínio:
Tabela 19

Fez obras na habitação?

Frequência

%

Sim

57

59,4

Não

39

40,6

Total

96

100

Gráfico 17

Fez obras na habitação?

Sim
Não

Entre as obras efetuadas, as famílias referiram, sobretudo, a pintura de interiores e o
arranjo ou substituição do pavimento da casa.
Tabela 20

Tipo de obras realizadas

Frequência

%

Pintura

35

63,6

Armários de cozinha

2

3,6

Portas

1

1,8

Pavimentos

14

25,5

Outros

3

5,5

Total

55

100
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A relação entre a existência de pedidos junto da Autarquia e o sentimento de
insatisfação é fraca, como podemos verificar:
Tabela 21

Satisfação face à casa
Tipo de pedido à
Autarquia

Total

Não
Gosta

Gosta
Pouco

Gosta

Gosta
Muito

Pedido de habitação

0

0

0

2

2

Transferência de habitação

5

5

21

2

33

Obras

5

4

16

11

36

Outro

0

0

3

0

3

Total

10

9

40

15

74

Com efeito, apenas um quarto dos pedidos tem origem em famílias insatisfeitas com
as condições de habitabilidade. Os restantes (superior a dois terços), provêem de
famílias satisfeitas com a habitação onde vivem.
Porém, este sentimento de satisfação pode ser atenuado pela existência dos pedidos
das famílias junto da Autarquia. O seu diferimento no tempo ou a incapacidade de
resposta podem fazer crescer a insatisfação face às condições de habitabilidade.
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1.2.

TEMPO DE RESIDÊNCIA NO BAIRRO/HABITAÇÃO

Em seguida, apresentam-se dados referentes ao período de tempo de residência das
famílias nas respetivas habitações
Tabela 22

Tempo de residência (casa)

Frequência

%

<1ano

1

1

1 - 5 anos

23

23,7

6 - 10anos

16

16,5

>10 anos

57

58,8

Total

97

100

Conforme referimos anteriormente, estes dados reportam-se apenas ao tempo de
residência das famílias na habitação e não ao tempo de residência no bairro.
Como se pode constatar, mais de metade das famílias residentes habita a sua casa há
mais de dez anos e a maior parte destas, muito provavelmente, remonta ao tempo em
que o bairro foi construído (anos de 1999-2000). Ou seja, famílias que, por habitarem
em bairros de barracas, integraram o PER e que, no âmbito deste programa, puderam
usufruir de habitação condigna.
Gráfico 18

Tempo de residência
> 10 anos
6-10 anos
1-5 anos
< 1 ano

Também poderá contribuir para a análise do sentimento de pertença, o número
significativo de famílias que mostraram interesse em comprar a habitação em que
residem.
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Tabela 23

Gostaria de comprar a casa?

Frequência

%

Sim

41

44,1

Não

52

55,9

Total

93

100

Gráfico 19

Gostaria de comprar a casa?

Sim
Não

A encerrar, serão apresentados os dados sobre a tipologia da habitação das famílias
que foram alvo do inquérito. Do número total de fogos, foram aplicados questionários
nos seguintes fogos/agregados familiares
Tabela 24

Tipologia habitacional

Frequência

%

T1

10

10,3

T2

63

64,9

T3

24

24,7

Total

97

100

2. BAIRRO
Neste capítulo, centrar-nos-emos na análise do bairro da Manteigada como um todo,
ou seja, na forma como os moradores avaliam o estado dos edifícios e dos espaços
públicos; as relações de vizinhança e a segurança; a limpeza das ruas e a recolha do
lixo; as infra-estruturas, equipamentos e serviços de apoio; os transportes e as
acessibilidades.
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2.1.

SATISFAÇÃO FACE AO BAIRRO

Em termos globais, o bairro é alvo de avaliação positiva, mas o nível de satisfação
evidenciado pelos moradores não é tão forte quanto o verificado para a habitação.
Com efeito, o peso dos moradores insatisfeitos com o estado e a imagem do bairro é
relevante. Se agregarmos as categorias “Não Gosta” e “Gosta Pouco”, somamos cerca
de 46% (45,8%) das respostas, como é possível observar:
Tabela 25

Satisfação face ao bairro

Frequência

%

Não Gosta

31

32,3

Gosta Pouco

13

13,5

Gosta

46

47,9

Gosta Muito

6

6,3

Total

96

100

Gráfico 20

Satisfação face ao bairro
Gosta Muito

Gosta

Gosta Pouco

Não Gosta

Estes resultados impelem-nos à análise das áreas que dão corpo ao bairro,
procurando identificar os problemas que estão na origem do sentimento de
insatisfação evidenciado por muitos dos residentes inquiridos.
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2.2.

RELAÇÕES DE VIZINHANÇA

Primeiramente, iremos debruçar-nos sobre um conjunto de indicadores genéricos das
relações de vizinhança, procurando antever como estas são percecionadas pelos
moradores.
É importante notar que não abordámos aqui, de forma direta, a questão dos problemas
de vizinhança. Contudo, esta emergiu numa fase posterior, nomeadamente, quando
inquirimos os moradores sobre aquilo que mudariam no bairro.
Tabela 26

Conhece os vizinhos do seu prédio?

Frequência

%

Sim

94

97,9

Não

2

2,1

Total

96

100

Gráfico 21

Conhece os vizinhos do seu prédio??

Sim
Não

De acordo com as respostas obtidas, a relação entre os moradores que habitam o
mesmo prédio é caracterizada pelo interconhecimento. Contudo, é necessário indagar
se existem laços sólidos de vizinhança, para além desse interconhecimento
evidenciado nas respostas, porque conhecer o vizinho não significa necessariamente
ter com este outro tipo de laços afetivos/relacionais.
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Tabela 27

Tipo de relação de vizinhança

Frequência

%

Ajuda mútua

19

19,6

Amizade

33

34

Só se cumprimentam

42

43,3

Nenhuma

3

3,1

Total

97

100

O número de moradores a afirmar ter relações de amizade ou de ajuda mútua é
considerável (a agregação destas duas categorias da variável Tipo de Relação de
Vizinhança representa mais de 50% das respostas obtidas). Estes dados evidenciam
que mais de metade das famílias residentes possui laços de sociabilidade com os
seus vizinhos.
Gráfico 22

Tipo de Relação de Vizinhança

Nenhuma
Só se cumprimentam
Amizade
Ajuda Mútua

Quanto ao tempo de residência, os dados revelam-nos que mais de metade das
famílias (quase 60%) vive no bairro há mais de dez anos. Muitas destas famílias terão
sido realojadas no quadro do PER.
Tabela 28

Tempo de residência (bairro)

Frequência

%

<1ano

2

2,1

1 – 5 anos

19

19,6

6 – 10 anos

20

20,6

>10 anos

56

57,7

Total

97

100
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Gráfico 23

Tempo de residência (bairro)
>10 anos
6 - 10anos
1 - 5 anos
<1ano

O tempo de residência pode contribuir, a nosso ver, para explicar a forma como muitas
famílias caracterizam as suas relações de vizinhança.
Os dados obtidos parecem confirmar esta correlação, pois à medida que aumenta o
tempo de residência no bairro, maior é o peso dos moradores que referem possuir
relações de amizade ou de ajuda mútua:
Tabela 29

Ajuda mútua

Amizade

Tempo de
residência (bairro)

Frequência

%

Frequência

%

<1ano

0

0

1

3

1 - 5 anos

3

15,8

4

12,1

6 - 10anos

5

26,3

8

24,2

>10 anos

11

57,9

20

60,6

Total

19

100

33

100

Importa frisar que, para muitas das famílias inquiridas, o tempo de residência no bairro
é superior ao verificado para a habitação, revelando a existência de mudança de
habitação, mas no interior do bairro.
Em relação a um conjunto de indicadores relacionados com a segurança e o civismo
(limpeza, sossego/tranquilidade, fumos/cheiros), observamos uma incidência de
respostas na categoria central da variável: “Razoável”. Esta categoria faz eco de um
sentimento de indiferença ou de neutralidade manifestado pelos moradores, mas diznos pouco sobre os níveis de satisfação ou insatisfação evidenciados nas respostas.
Se expurgarmos a análise desta categoria central, constatamos a existência de uma
maioria de inquiridos insatisfeitos com aqueles aspetos da vida social do bairro.
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Tabela 30

A vida social no bairro – Segurança/Civismo - Avaliação dos moradores (%)
Segurança

Sossego/
Tranquilidade

Fumos/
Cheiros

Limpeza

Muito mau

9,3

9,3

9,3

3,1

Mau

37,1

27,8

33

12,4

Razoável

37,1

34

41,2

25,8

Bom

15,5

23,7

14,4

54,6

Muito bom

1

5,2

2,1

4,1

Total

100

100

100

100

A Segurança no bairro é o item que recebe a maior percentagem de respostas
negativas, acima de 45% (agregação das categorias Muito Mau e Mau). Este dado
poderá evidenciar um sentimento de vulnerabilidade dos moradores, face à
possibilidade de ocorrência de furtos, roubos, etc. ou ser, somente, o efeito da falta de
visibilidade no bairro das autoridades/instituições encarregues de zelar pela segurança
das pessoas e bens.
Práticas de vandalização do espaço público poderão contribuir, igualmente, para o
aumento do sentimento de insegurança sentido pelos moradores.
A questão dos Fumos e Cheiros constitui fator de insatisfação identificado por muitos
inquiridos (mais de 40%) e surge associada ao uso de assadores no espaço público,
que, no entender de muitos moradores, importa disciplinar. Refira-se que, aquando da
aplicação dos questionários, este assunto foi diversas vezes associado à etnia cigana
que se reúne no espaço público em redor de uma fogueira. E segundo explicou um
inquirido cigano, constitui um espaço de convívio e confraternização importante para
aquela comunidade.
O excesso de ruído no bairro, expresso no item Sossego e Tranquilidade, também é
fonte de preocupação para parte significativa dos moradores entrevistados.
Por último, o item Limpeza das ruas é o que recolhe menos repostas negativas, mas
ainda assim o sentimento de insatisfação (categorias “Muito Mau” e “Mau”) é maior
que o de satisfação (“Bom” e “Muito Bom”).
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Gráfico 24

Bairro-Segurança/Civismo

Limpeza

Fumos/Cheiros

Sossego/Tranquilidade

Segurança
% 0
Muito Mau

2.3.

20

40

Mau

60

Razoável

80

Bom

100

Muito Bom

INFRAESTRUTURAS

No que concerne ao conjunto das infraestruturas do bairro, a apreciação dos inquiridos
é globalmente positiva, como podemos observar:
Tabela 31

A qualidade de vida no bairro - Infraestruturas - Avaliação dos moradores (%)
Iluminação

Esgotos

Canalização

Recolha de
lixo

Zonas
Ajardinadas

Muito mau

-------

-------

1

3,1

3,1

Mau

10,3

14,6

10,4

9,3

21,6

Razoável

40,2

34,4

35,4

27,8

46,4

Bom

48,5

46,9

49

52,6

25,8

Muito bom

1

4,2

4,2

7,2

3,1

Total

100

100

100

100

100

De realçar os elevados níveis de satisfação evidenciados pelos moradores em relação
aos itens Iluminação Pública e à Recolha do Lixo.
A iluminação pública, quando deficiente, pode contribuir para o sentimento de
insegurança. Ora, tal associação não parece verificar-se neste bairro, atendendo à
maioria de moradores satisfeitos com o estado da iluminação pública.
Esgotos e a Canalização são itens que recebem avaliação igualmente positiva.

36

RELATÓRIO SOCIODEMOGRÁFICO DO BAIRRO DA MANTEIGADA/2012

Sobre as Zonas Ajardinadas, o sentimento dos moradores também é globalmente
positivo, embora não tão pronunciado quanto nos itens anteriores. Contudo, há aqui
uma percentagem significativa de moradores insatisfeitos (cerca de um quarto,
aproximadamente). Lançamos a hipótese deste sentimento de insatisfação estar
relacionado com a escassez de espaços verdes no bairro.
Gráfico 25

Bairro - Infraestuturas

Zonas Ajardinadas
Recolha de lixo
Canalização
Esgotos
Iluminação

Muito mau

2.4.

Mau

Razoável

Bom

Muito bom

ACESSIBILIDADES

O item Acessibilidades, regista um elevado grau de insatisfação, por parte dos
inquiridos, como é possível observar:
Tabela 32

A qualidade de vida no bairro - Acessibilidades - Avaliação dos moradores (%)
Escola

Trabalho

Transportes

Muito mau

4,2

14,3

26,8

Mau

31,3

48,6

34

Razoável

18,8

28,6

21,6

Bom

37,5

8,6

16,5

Muito bom

8,3

------

1

Total

100

100

100
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A insatisfação dos moradores centra-se na frequência e no custo dos transportes
públicos (autocarro) que servem o bairro. Muitos moradores não têm viatura própria e
dependem do autocarro para as suas deslocações, prevalecendo o sentimento de que
os transportes públicos deveriam ser economicamente acessíveis e regulares servindo
a população de um bairro localizado fora do centro cidade e com difícil acesso a
serviços. Tal é indissociável da avaliação que os moradores fazem do acesso ao local
de trabalho, que recolhe mais de 60% de respostas negativas (“Muito Mau” e “Mau”).
Já a questão da acessibilidade à escola não é objeto de avaliação negativa por parte
da maioria dos entrevistados. Para esta apreciação contribuirá, certamente, a
proximidade geográfica ao estabelecimento do ensino básico (1º Ciclo) existente, que
serve a faixa etária da população residente com idades compreendidas entre os 5 e os
10. Porém, acima destas faixas etárias, os estudantes necessitam de deslocar-se para
fora da área envolvente do bairro da Manteigada (as escolas mais próximas situam-se
no bairro da Bela Vista), o que poderá explicar a percentagem relevante de moradores
(cerca de 34%) a considerar “Mau”, ou “Muito mau” o acesso às escolas.
Estará este sentimento de insatisfação associado à dependência do transporte público
para ir para a escola? De um transporte público cujo custo é considerado elevado por
muitos moradores? São interrogações que deixamos em aberto.
Gráfico 26

Bairro - Acessibilidades

Transportes

Trabalho

Escola

Muito mau

Mau

Razoável

Bom

Muito bom
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2.5.

EQUIPAMENTOS SOCIOCULTURAIS, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Quando inquiridos acerca da existência de equipamentos/infraestruturas, de índole
social e cultural, e de locais comércio e serviços, os moradores evidenciaram uma
clara e generalizada apreciação negativa, como se pode constatar na tabela, abaixo:
Tabela 33

A qualidade de vida no bairro - Comércio e Equipamentos - Avaliação dos
moradores (%)
Sociais
Culturais
Comerciais
Muito mau

47,1

47,1

47,2

Mau

48,3

47,1

44,9

Razoável

4,6

5,7

4,5

Bom

--------

--------

2,2

Muito bom

--------

--------

1,1

Total

100

100

100

O bairro assume aqui a sua condição periférica, pois há uma série de Equipamentos e
Serviços inexistentes naquele território e nas suas imediações, obrigando os
moradores a deslocar-se recorrendo a viatura própria e/ou a transportes públicos que,
como já vimos anteriormente, representa uma dificuldade acrescida. Esta situação
está perfeitamente ilustrada por Gidddens (2001) quando refere que “as pessoas que
vivem em lugares menos privilegiados estão muitas vezes dependentes das
instalações disponíveis. Ao contrário dos residentes de áreas mais ricas, podem não
ter acesso a transportes (ou capital) que lhes permita fazer compras ou utilizar
serviços noutro lugar”.
O bairro da Manteigada carece de comércio local e, a este respeito, os moradores
indicaram diversos equipamentos que consideram necessários e essenciais:
pastelaria/padaria; talho; peixaria; supermercado (sobre este serviço, concretamente,
diversos moradores referiram a existência de um único minimercado que vende os
produtos a preços elevados, aproveitando a inexistência de outros estabelecimentos
similares implementados naquele território). Serviços, tais como farmácia; posto de
correio ou uma dependência bancária, também são apontados como estando entre as
principais carências do bairro.
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Em relação aos Equipamentos, a ênfase é colocada nos que estão diretamente
relacionados com aspetos associados à saúde, aludindo os moradores à inexistência
de um centro ou posto médico nas imediações.
[Nota: A este propósito refira-se que recentemente (ano 2013) já foi instalada uma
farmácia nas imediações do bairro da Manteigada]
Gráfico 27

Comerciais

Culturais

Sociais
Muito mau

2.6.

Mau

Razoável

Bom

O QUE MUDARIA NO BAIRRO?

Os moradores foram, também, inquiridos sobre o que mudariam no bairro. Tratou-se
de uma pergunta aberta, sem alternativas de resposta prévia para seleção com o
intuito de não condicionar as respostas, dando oportunidade de liberdade de resposta
e opinião acerca daquele aspeto.
Gráfico 28
O que mudaria no bairro?
NR
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4

Imagem/Reparação dos Prédios

4

Limpeza

3

Transportes

3

Posto Médico

2

Associações Convívio

2

40

RELATÓRIO SOCIODEMOGRÁFICO DO BAIRRO DA MANTEIGADA/2012

Como podemos verificar, um número elevado de inquiridos não respondeu à questão
em causa, correspondendo este segmento a 37,1% do universo dos moradores
entrevistados (36 em 97) tendo esse facto condicionado a leitura interpretativa que
poderia aqui ser efetuada.
As respostas obtidas vieram apenas reforçar algumas conclusões prévias sobre
aspetos anteriormente identificados, nomeadamente, a necessidade de comércio e
serviços no bairro; a mudança do comportamento social dos moradores e o reforço da
segurança/policiamento e da fiscalização municipal, muito em particular, no caso dos
assadores no espaço público (“fumos e cheiros”); o excesso de ruído no bairro.
Dado relevante, identificado por cerca de 8% dos inquiridos que apontam um
segmento da população residente - os ciganos -, como fonte de problemas no bairro.
Uma última nota para os transportes, que foram referidos por um número residual de
inquiridos, o que contrasta com a avaliação anteriormente feita (transportes públicos,
alvo de apreciação negativa).
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O QUE MUDARIA NO BAIRRO? – ASPETOS POSITIVOS E NEGATIVOS

2.7.

Face ao exposto, os dados revelados para a pergunta “O que mudaria no bairro?”
devem ser lidos com alguma cautela, em virtude da fraca representatividade das
respostas obtidas, como tivemos ocasião de referir atrás. Optámos, assim, por
complementar a análise, inquirindo os moradores sobre o que havia de mais negativo
no bairro.
Gráfico 29
Bairro - Quais são os aspectos mais negativos do bairro?
Vizinhos/Pessoas do Bairro

2,2%

12,4%

14,6%

Ciganos

10,1%

Ruído/Pertubações
Insegurança/Conflitualidade
Falta de Civismo

20,2%
Distância do Bairro/Serviços e
Equipamentos
20,2%
Falta de Limpeza/lixo
Acumulado

Outras Causas
11,2%

9,0%

89 respostas recebidas (os inquiridos podiam indicar mais do que um aspeto).
Em relação a esta pergunta, o número de moradores que não responderam diminuiu
significativamente (17) e os resultados obtidos reforçam, uma vez mais, a relevância
atribuída às questões da acessibilidade e da falta de equipamentos e serviços de
apoio ao bairro. Os inquiridos aludiram ao excesso de ruído, bem como a outras
perturbações da tranquilidade. A falta de limpeza (lixo acumulado) foi a terceira causa
de insatisfação mais indicada, correspondendo a quase 15% de respostas obtidas.
As queixas, relativamente aos vizinhos e as alusões à falta de civismo no bairro
também caracterizaram as respostas correspondendo a agregação destes dois
indicadores, a 23,6% das respostas obtidas. Se ainda adicionarmos a questão do
Ruído/Perturbações, temos um todo coerente de respostas incindindo nas regras de
comportamento e civilidade. Estão representadas neste subconjunto mais de 40% das
resposta dos inquiridos, como é possível observar no gráfico seguinte:
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Gráfico 30

Quais os aspectos mais negativos do bairro?
O Civismo /comportamento dos moradores versus restantes respostas

43,8

56,2

Vizinhos/Ruído/perturbações e Falta de Civismos

Restantes Respostas

Em suma, o sentimento dos moradores pode ser dividido em dois grupos coerentes, a
saber: o do comportamento/regras de civilidade e o das acessibilidades e
equipamentos/serviços.
Uma última nota para a Segurança no Bairro. Ainda que referido por menos de 10%
dos moradores inquiridos, este indicador foi alvo de avaliação negativa e de forma
bem pronunciada. Quando foi pedido aos moradores que classificassem a segurança
no bairro, estes fizeram-no incidindo as respostas nas categorias “Mau” e Muito Mau”
da variável. Aventamos a hipótese deste sentimento de insatisfação poder estar
relacionado com comportamentos contrários às regras de civilidade e fraco
policiamento, para além de outros fatores anteriormente identificados.
Os moradores foram igualmente inquiridos sobre quais os aspetos positivos que
destacavam do bairro, sendo-lhe solicitado que os identificassem. A análise dos dados
obtidos foi condicionada pelo elevado número de não respostas: com efeito, mais de
metade dos inquiridos não deu resposta à questão formulada. (Não Sabe/Não
Responde=57).
O gráfico seguinte apresenta o resultado da agregação e tratamento das respostas
obtidas e face ao número diminuto de respostas obtidas, os dados apresentados
devem ser lidos com alguma cautela.
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Gráfico 31
Quais são os aspetos mais positivos do bairro?
2,5%
15,0%

Rede de Vizinhança e
Amizade

37,5%

Segurança e Tranquilidade

7,5%

Limpeza/Ruas

Equipamentos/instituições

Outro

37,5%

40 respostas recebidas.

Avulta o facto de termos obtido mais respostas para os aspetos negativos do que para
os positivos, revelador da dificuldade dos moradores em particularizar os aspetos
positivos da vida no bairro.
Podemos verificar que as questões da rede de vizinhança e da tranquilidade do bairro
são as mais relevadas pelos respondentes. As relações de vizinhança e a segurança
parecem dividir os moradores em campos opostos: uma parte manifestando-se
satisfeita; a outra, insatisfeita.
As relações de vizinhança tanto assumem a forma de uma rede proteção, encarando o
vizinho como alguém a quem se pode recorrer, como são percecionadas enquanto
fonte de perturbação e, no limite, de falta de civismo. E esta falta de civismo pode
contribuir para o aumento do sentimento de insegurança entre os moradores.
Ante os dados aqui apresentados, considera-se que futuras intervenções neste bairro,
deverão ter em conta as informações e situações-problema identificados, sublinhando
a condição periférica do território, sentida pelos moradores.
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3. SAÚDE
3.1. EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
Quando inquiridos acerca dos equipamentos de saúde a que, regra geral, recorrem em
caso de doença, verifica-se que mais de dois terços dos moradores privilegiam o
hospital:
Tabela 34

Em caso de doença dirige-se ao:

Frequência

%

Hospital

66

68,8

Centro de Saúde

30

31,3

Total

96

100

Gráfico 32

Em caso de doença, dirige-se ao:

Hospital
Centro de Saúde

A distância geográfica entre o bairro e o hospital de São Bernardo, pouco maior é do
que a que dista do bairro ao centro de saúde mais próximo (Vale de Cobro). Este
aspeto talvez ajude a explicar o recurso mais frequente ao hospital, pois implicando
uma deslocação, os moradores do bairro da Manteigada rapidamente optam por
recorrer ao hospital. É uma hipótese que deixamos em aberto, importaria comparar
estes dados, sobre a utilização dos equipamentos de saúde, com os de outras
populações.
Ilustrando: recorrem os moradores, do bairro da Manteigada, menos ao centro de
saúde do que a população residente no Monte Belo? E vice-versa quanto ao hospital?
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Pretendemos, com esta questão ilustrar a necessidade de aprofundamento da análise,
para se poder extrair ilações acerca do comportamento dos moradores do bairro da
Manteigada, em matéria de utilização dos equipamentos de saúde sediados no
território. Será que, neste âmbito, os moradores da Manteigada se distinguem assim
tanto das demais populações do concelho?
Outro dado relevante do inquérito é a percentagem de agregados familiares que não
possuem médico de família:
Tabela 35

Médico de Família

Frequência

%

Sim

58

61,1

Não

37

38,9

Total

95

100

Gráfico 33

Médico de Família

Sim
Não

Também aqui importa comparar com dados obtidos para outras populações.
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3.2.

PROBLEMAS DE SAÚDE

Em relação à pergunta sobre a existência de pessoas com problemas de saúde no
seio do agregado familiar, mais de metade dos inquiridos respondeu afirmativamente:
Tabela 36

Problemas de saúde?

Frequência

%

Sim

50

52.6

Não

45

47,7

Total

95

100

Gráfico 34

Problemas de Saúde

Sim

Aos moradores, que indicaram a existência problemas de saúde no seu agregado
familiar, foi solicitado que identificassem a tipologia de doenças em causa:
Gráfico 35
Tipo de Problemas de Saúde

Oftalmológico

1

Gota

1

Úlcera Crónica

1

Anginas

1
3

Neurológico

Psiquiátrico

1
3

Rins
2

Cancerígenos
Dermatológico

Deonças Infecciosas

1

2
11

P Cardiovasculares/Cardíacos
8

Ossos/articulações

Diabetes
P Respiratório

5

7
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De

acordo

com

as

respostas

obtidas,

pode

apurar-se

que

as

doenças

cardiovasculares e respiratórias são dominantes entre os problemas de saúde
mencionados pelos inquiridos.
Pode, ainda, apurar-se a existência de sete agregados familiares que possuem
indivíduos portadores de deficiência:
Tabela 37

Tipo de deficiência

Frequência

Visual

1

Mental (Síndrome de Down; outra)

2

Motora

2

Paralisia cerebral

1

Outra deficiência

1

Total

7

% de agregados com pessoas portadoras de deficiência

6,2
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4. ASSOCIATIVISMO E TEMPOS LIVRES
A participação em movimentos de carácter associativo é diminuta, de acordo com os
resultados obtidos através da aplicação do inquérito à população residente no bairro
da Manteigada.

4.1.

ASSOCIATIVISMO
Tabela 38

Pertence a alguma Associação?

Frequência

%

Sim

10

10,3

Não

87

89,7

Total

97

100

Gráfico 36

Pertence a alguma associação?

Sim
Não

Quando existente, esta participação associativa faz-se sobretudo em associações de
caráter desportivo, recreativo ou cultural.
Tabela 39

Tipo de Associação

Frequência

Desportiva

3

Cultural/Recreativa

3

Religiosa

1

Total

7

Identificamos, abaixo, as associações em causa, onde podemos observar que
algumas estão ligadas às comunidades africanas.
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Tabela 40

4.2.

Associação

Frequência

Os Africanos

1

Grupo 206 – Associação dos Escoteiros de Portugal

1

Associação Caboverdiana

1

Associação Desportiva das Curvas

1

Igreja Evangélica

1

Vitória Futebol Clube

1

Centro Cultural Africano

1

Total

7

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES

Sobre as atividades de ocupação de tempos livres priveligiadas pelos moradores, na
ocupação dos seus tempos livres, obtivemos os seguintes resultados:
Gráfico 37

Tempos Livres
65

Ver Televisão
43

Conviver c/ amigos
9

Desporto

8

Leitura
Tarefas Domésticas

3

Ouvir Música

3

Horta/Quinta

3

Cuida/Passa C/ os …
Computador

Vai ao Café
Outra Actividade

3
3
2
5

Como se pode constatar, ver televisão e conviver com os amigos são as atividades
dominantes.
Seria importante aferir se o convívio com os amigos acontece no bairro ou fora dele.
Sendo no bairro, pode reforçar a ideia de que os vizinhos funcionam de facto como
uma rede de proteção ou de entreajuda, como parecem indicar os dados do inquérito.
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As hortas assumem uma expressão residual. Poderiam ser encaradas enquanto
recurso económico suplementar para uma população economicamente carenciada,
mas poucos moradores se dedicam a tal atividade. Apesar de existirem nas
imediações do bairro algumas hortas, não são utilizadas pela maioria da população
residente. A elevada juventude da população ou a ausência de um projeto organizado
de hortas comunitárias para o bairro, poderá explicar a baixa ocupação nesta
atividade. É uma hipótese a trabalhar de futuro.
A prática desportiva também é diminuta entre os hábitos de lazer da população
inquirida.
Abaixo, apresentamos a listagem das respostas fornecidas pelos moradores quando
inquiridos sobre outra atividade.
Tabela 41

Outra atividade

Frequência

Jogar às cartas

2

Costura

2

Frequência do projeto Escolhas

1

Total

5

Nota: “Frequenta o Escolhas” – Morador que disse frequentar uma atividade do Programa
Escolhas.
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CONCLUSÃO DA II PARTE
Dos resultados do inquérito aos moradores sobre a qualidade de vida no bairro,
podemos constatar a prevalência de um sentimento de satisfação global. Contudo, ele
é mais pronunciado para as condições habitacionais do que para o bairro tomado
como um todo.
Na habitação, os únicos sinais de insatisfação entroncam no número e área das
divisões da casa, consideradas insuficientes face ao número de pessoas residentes.
Importa referir que estamos a falar de um bairro onde existem famílias numerosas, ou
vários núcleos familiares ao interior do mesmo espaço residencial. Mas uma larga
maioria de moradores entrevistados manifestou-se satisfeita com as suas condições
habitacionais.
Em relação ao bairro, há um número significativo de moradores insatisfeito quanto a
um conjunto de fatores estruturantes da qualidade de vida, destacando a
acessibilidade aos locais de comércio e serviços, considerada deficitária pela maioria
dos inquiridos, e a carência de equipamentos e serviços de apoio, em particular, no
campo da saúde.
A reduzida frequência/horários e os custos dos bilhetes de autocarro, que servem a
ligação do bairro a outras zonas da cidade, são objeto de avaliação negativa por parte
da generalidade dos inquiridos. Importa destacar que a Autarquia já efetuou algumas
diligências no sentido de procurar encontrar soluções para estas necessidades
indicadas pela população. Apesar de neste momento o bairro se encontrar inscrito na
coroa urbana, a insatisfação com os preços e horários dos transportes públicos
mantém-se, consequência da dependência dos mesmos no acesso a um conjunto
vasto de serviços, que se situam no centro da cidade,
Recentemente (ano 2012), os moradores, em colaboração com a Autarquia,
realizaram um pedido/abaixo para alteração do local reservado à paragem do
autocarro, que ainda se encontra em apreciação pela empresa responsável pelos
transportes públicos urbanos.
A apreciação positiva da vida social no bairro destaca-se pelas relações de vizinhança
existentes, evidenciada pela maioria dos moradores que referiram ter com os seus
vizinhos laços de amizade e entreajuda. Porém, um terço dos inquiridos manifestou
queixas a respeito do comportamento dos vizinhos e moradores em geral, associados
a questões de excesso de ruído e de fumos no bairro.
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O sentimento de satisfação também se faz notar em relação conjunto das
infraestruturas existentes, tais como a rede de esgotos, a recolha do lixo e iluminação
pública.
Por fim, a segurança no bairro é fonte de preocupação para a maioria dos
entrevistados. Aventamos a hipótese deste sentimento de insegurança estar
relacionado com a persistência de comportamentos contrários às regras de civilidade,
de que fizeram eco muitos moradores. Uma das estratégias para diminuir este
sentimento passará, talvez, por uma intervenção nos equipamentos de iluminação
pública.
No campo da saúde, há a realçar o elevado número de inquiridos (à volta de 40%) que
referiram não ter médico de família, indicador a ter em conta numa população
socialmente carenciada e, além disso, bastante jovem. O desconhecimento do
funcionamento dos Centros de Saúde, poderá explicar o recurso frequente ao Centro
Hospitalar. O trabalho realizado pelo Gabinete da Manteigada, iniciado já após a
aplicação do questionário, em parceria com o Agrupamento de Saúde da Arrábida,
permitiu a sinalização, encaminhamento e acompanhamento de cerca de 15 famílias
ao Centro de Saúde, pela primeira vez. A proximidade dos técnicos da Autarquia e
Saúde, facilitou o acesso e desburocratizou procedimentos, alterando a percepção dos
moradores sobre o funcionamento destes serviços.
A participação cívica e associativa da população do Bairro da Manteigada é residual,
sendo poucos os moradores que disseram fazer parte de uma associação, aludiram às
de carácter desportivo.
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III PARTE
GABINETE MUNICIPAL DA MANTEIGADA
Neste capítulo, vamos proceder à análise da forma como os moradores avaliam a
importância da implementação do Gabinete da Manteigada, naquele território desde
2001. Para tal, os moradores foram inquiridos acerca do apoio prestado, bem como
sobre o conhecimento/participação nas valências e atividades promovidas por aquele
gabinete.

1. CONHECIMENTO DO GABINETE DA MANTEIGADA
Primeiramente, procurámos aferir o conhecimento dos inquiridos sobre o Gabinete da
Manteigada.
Tabela 42

Conhece o Gabinete da Manteigada

Frequência

%

Sim

86

88,7

Não

11

11,3

Total

97

100

Gráfico 38

Conhece o Gabinete da Manteigada?

Sim
Não

Maioritariamente, a população inquirida teve conhecimento do Gabinete da
Manteigada através dos técnicos da Câmara Municipal de Setúbal ou dos vizinhos,
como se pode conferir na tabela seguinte.
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Tabela 43

Como teve conhecimento da sua existência?

Frequência

%

Vizinhos

33

37,5

Folhetos

2

2,3

Técnicos CMS

39

44,3

Técnicos de outras IS

5

5,7

Outros

9

10,2

Total

88

100

Gráfico 39

Como teve conhecimento da sua existência?
Outros
Técnicos de Outras IS
Técnicos CMS
Folhetos
Vizinhos

Parte das repostas agregadas na categoria “Outros” respeitam a inquiridos que
residem na proximidade do Gabinete da Manteigada.
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2. IMPACTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Vamos agora debruçar-nos sobre as atividades desenvolvidas pelo Gabinete da
Manteigada, procurando aferir qual o seu impacto junto dos moradores inquiridos.

2.1.

ESCOLINHA

Destaque para as atividades desenvolvidas no âmbito da Escolinha, resposta social
onde são dinamizadas diversas atividades de caráter lúdico-pedagógico direcionadas
sobretudo (mas não exclusivamente) à população jovem do bairro. A maioria dos
inquiridos disse conhecer a Escolinha, embora só uma parte destes tenha recorrido às
ofertas de projetos prestada pelo Gabinete da Manteigada.
Importa recordar que os inquiridos são indivíduos com idade igual ou superior a 16
anos e estando a Escolinha, sobretudo, vocacionada para crianças, facilmente se
compreende o número de respostas “conhece e não usa”. Ainda que alguns inquiridos
tenham referido que elementos do seu agregado frequentam ou já frequentaram as
ações daquela atividade.
Tabela 44

Atividades – Escolinha/projetos

Frequência

%

Conhece e usa

24

28,2

Conhece e não usa

40

47,1

Não conhece

21

24,7

Total

85

100

Gráfico 40

Escolinha/Projetos
Conhece e
usa
Conhece e
não usa
Não
Conhece
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2.2.

CONVÍVIOS COMUNITÁRIOS
Tabela 45

Atividades – Convívios Comunitários

Frequência

%

Conhece e usa

24

28,2

Conhece e não usa

26

30,6

Não conhece

35

41,2

Total

85

100

Gráfico 41

Atividades - Convívios Comunitários

Conhece e usa
Conhece e não usa
Não Conhece

Quanto aos convívios comunitários (festividades e outras formas de manifestação
coletiva) e passeios, a utilização por parte dos moradores é diminuta, como podemos
observar:
As várias ações de convívio são divulgadas através da colocação de flyers nas caixas
de correio, afixação de cartazes nas portas dos prédios, além da informação verbal
direta junto dos moradores. Todavia, face à percentagem de inquiridos que referiu não
conhecer a atividade Convívios Comunitários importará refletir acerca da estratégia de
divulgação.
Considerando a percentagem que “conhece e não usa”, importará refletir sobre a
pertinência ou formato da atividade.
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2.3.

PASSEIOS
Tabela 46

Atividades - Passeios

Frequência

%

Conhece e usa

10

11,8

Conhece e não usa

38

44,7

Não conhece

37

43,5

Total

85

100

Gráfico 42

Atividades - Passeios

Conhece e usa
Conhece e não usa
Não Conhece

Esta atividade possui algumas especificidades quanto à sua dinamização e de acordo
com os objetivos que lhe são inerentes e que explicam os valores registados nas
categorias “Não conhece” e “Conhece e não usa”.
Os passeios não são atividades alargadas à totalidade de moradores do bairro da
Manteigada, mas a moradores que colaboram e se envolvem regularmente em
diversas ações promovidas pelo gabinete municipal. São, simultaneamente uma forma
de “premiar” esse envolvimento e uma estratégia de manutenção de laços com a
Autarquia.
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2.4.

ATENDIMENTOS
Tabela 47

Atividades - Atendimento

Frequência

%

Conhece e usa

63

72,4

Conhece e não usa

17

19,5

Não conhece

7

8

Total

87

100

Verifica-se que mais de dois terços dos inquiridos conhecem e recorrem ao
atendimento prestado pelos técnicos do Gabinete da Manteigada e apenas uma
pequena minoria dos entrevistados disse não conhecer aquele espaço, o que
contrasta com os resultados obtidos para as atividades, analisadas anteriormente.
Os moradores recorrem ao àquela valência municipal, essencialmente, para procurar
apoio na resolução de problemas específicos, tais como pedidos de obras ou de
transferência de habitação, problemas de vizinhança, etc., ao invés participar nas
atividades promovidas
Gráfico 43

Atividades - Atendimentos

Conhece e usa
Conhece e não
usa
Não conhece
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Apresentamos o gráfico global de utilização do Gabinete das Manteigada.
Gráfico 44

Utilização do Gabinete da Manteigada

72,4

Atendimento

Escolinha

28,2

Convívios
Comunitários

28,2

Passeios

11,2

Este gráfico é o resultado das percentagens das repostas na categoria “Conhece e
Usa” para os indicadores aludidos.

3. BENEFÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO GABINETE
Relativamente aos benefícios da existência do Gabinete da Manteigada, a
esmagadora maioria (96,3%) dos inquiridos pronuncia-se positivamente:
Tabela 48

Benefícios da instalação do GM

Frequência

%

Sim

79

96,3

Não

3

3,7

Total

82

100
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Gráfico 45

Instalação do Gabinete da Manteigada
beneficiou o bairro?

Sim
Não

Quanto à indicação das vantagens ou benefícios decorrentes da existência do
gabinete municipal, a frequência das respostas obtidas indica-nos que estes estão
relacionados com a proximidade/acessibilidade aos serviços, a opção mais valorizada
pelos inquiridos.
O apoio prestado à população do bairro foi um item igualmente destacado. Cremos
que este apoio, a que se referem muitos dos inquiridos, está relacionado com um
leque vasto de questões: do encaminhamento de assuntos relativos à habitação ou ao
espaço público até às questões da educação e saúde, etc.
A resolução de casos sociais não foi um item muito referenciado, corresponde apenas
a 10,4% das respostas obtidas, ainda que o Gabinete da Manteigada efetue o seu
acompanhamento/encaminhamento (e eventual resolução). Em termos processuais, o
acompanhamento/encaminhamento de casos sociais decorre da procura de apoio por
moradores (contacto direto), da denúncia de situações ou pelo conhecimento que os
técnicos da Autarquia possuem das situações-problema existentes no território,
consequente da relação de proximidade que possuem com os moradores do bairro.
No ano 2012, a título de exemplo, foram acompanhados/encaminhados cinco casos
sociais.
Os itens relativos às atividades promovidas encontram-se entre os principais
benefícios trazidos pelo Gabinete da Manteigada.
Seguidamente, o gráfico da frequência de respostas dos inquiridos:
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Gráfico n.º 34

Benefícios da Existência do Gabinete da Manteigada
47

Proximidade à CMS

44

Apoio à População
19

Ocupação de Tempos Livres
14

Resolução de Casos Sociais
5

Benefícios (Outro)
4

Sair do Bairro/Conhecer outros locais
Reforçar as Relações de Vizinhança

2

No que se refere ao item Outros, os inquiridos referiram o “conhecimento” que a
Câmara Municipal de Setúbal tem do bairro e a “informação” prestada aos moradores.
A qualidade da limpeza no bairro e o curso de alfabetização estão, também, entre os
benefícios referidos.
Reforçar as Relações de Vizinhança é uma categoria residual. Poderá tal significar
que as ações com moradores não estão a surtir o feito desejado? Ou tão-somente que
os laços de vizinhança já eram sólidos? São hipóteses a analisar futuramente.
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4. SUGESTÕES E CRÍTICAS
Por último, foram pedidas sugestões e críticas aos moradores que, em seu entender,
poderiam contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pala
Autarquia, através do Gabinete da Manteigada. Contudo, apenas um número reduzido
de moradores inquiridos (35 em 97) apresentou sugestões, correspondendo a uma
taxa de respostas na ordem dos 36%. E as respostas revelam alguma dispersão:
Gráfico n.º 35

Gabinete das Manteigadas - Sugestões e Críticas
Não considera que haja nada a melhorar

1

Rapidez nas Respostas aos Pedidos

1

Pagamento da Renda da Casa

1

Ceder o Gabinete para as Reuniões de Jovens

1

Obras nos prédios

2

Criação de Equipamentos

2

RSI/Apoio Social

2

Reforço da Fiscalização

3

Gabinete Demasiado Centrado na Comunidade Cigana e Etnias

3

Atendimento (Horário e Acessibilidade)

3

Apoio/Saúde (Médico e Farmácia)

6

Actividades Crianças e Jovens

10

“Mais atividades para crianças e jovens” e “mais apoio na área da saúde” são as
principais sugestões apresentadas pelos moradores.
De acordo com as respostas sobressaem algumas críticas ao Gabinete da
Manteigada, considerando que o trabalho desenvolvido é demasiado centrado nos
problemas das minorias étnicas, com ênfase na comunidade cigana.
Alguns inquiridos sugerem que o Gabinete da Manteigada tenha um horário de
atendimento mais adequado à situação de quem trabalha.
Estamos, voltamos a frisar, perante um número de respostas baixo, menos de metade
dos moradores forneceram sugestões, pelo que qualquer processo de inferência
afigura-se complicado.
Os dados aqui apresentados são a título meramente indicativo, podendo fornecer
pistas para trabalhos futuros.
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CONCLUSÃO DA III PARTE
Desde a sua implementação (2001), o Gabinete da Manteigada constitui uma resposta
de apoio à comunidade, promovendo a intervenção e a articulação com os diferentes
atores locais. Tem passado por diversas fases de estruturação, tendo sempre em vista
a promoção de ações dirigidas à comunidade e adaptadas às necessidades detetadas.
A partir da dinamização de atividades de tempos livres e da educação informal,
dirigidas a crianças e jovens, foram criadas relações de confiança com as respetivas
famílias, no geral, e com a comunidade cigana, em particular, valorizando as
diferenças socioculturais existentes.
Os dados apresentados evidenciam o reconhecimento dos benefícios da existência de
um gabinete municipal no bairro, realçando o apoio prestado àquela população e o
reforço na proximidade à Câmara Municipal de Setúbal.
Apesar da reduzida utilização de algumas atividades promovidas pelo Gabinete da
Manteigada, tais como os convívios, os residentes recorrem àquele serviço quando
necessitam de encontrar resposta para algum problema específico e sugerem a
promoção de atividades para crianças e jovens (10% dos inquiridos, valor mais
elevado de respostas no item sugestões e críticas apresentam esta proposta).
Aquando da aplicação dos questionários, muitos moradores especificaram a
necessidade de atividades de ocupação de tempos livres direcionadas a adolescentes.
Os dados apontam também para a necessidade de se refletir sobre a pertinência e
formato das ações desenvolvidas. As críticas referentes a um “trabalho demasiado
centrado na comunidade cigana” reforçam, por um lado, a evidência de uma relação
de confiança construída com aquela comunidade e, por outro, a necessidade de serem
trabalhadas estratégias que promovam a inclusão e participação das pessoas ciganas
na vida comunitária do bairro.
Contudo, o funcionamento corrente desta resposta da Autarquia tem vindo a sofrer
alguns constrangimentos, decorrentes da falta de recursos humanos (equipa técnica),
insuficientes para assegurar a regularidade das ações, e de alguma indefinição sobre
a forma de funcionamento.
Esta “quebra” no funcionamento regular do Gabinete da Manteigada poderá ter como
consequências um afastamento por parte da população/quebra na relação de
proximidade entre moradores e técnicos da Autarquia, bem como nas relações de
confiança (defraudar de expetativas criadas).
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IV PARTE
ANÁLISE COMPARATIVA 2000/2012
Dedicamos o presente capítulo à análise comparativa entre os dados obtidos no
relatório de estágio curricular “Bairro Social das Manteigadas – Que integração: um
desafio ao realojamento” (Martins, 2000) e os que foram obtidos através da aplicação
de questionário, no ano 2012, e que sustentam o presente documento.
Desde já se alerta para a existência de limitações à análise comparativa, na medida
em que o presente relatório não pretendeu ser uma atualização do anterior e, como
tal, colocou questões diferentes e incidiu sobre aspectos considerados relevantes (ex.
avaliar o trabalho o impacto e pertinência do gabinete municipal existente naquele
território).
Enquanto o relatório anterior se centrava nas questões do realojamento, o presente
incinde a sua análise nas representações sociais dos moradores; no posicionamento e
perspetivas destes acerca das condições habitacionais e da qualidade de vida no
bairro.
Para além desta diferença de contexto social, há ainda a apontar variações ao nível do
número de inquiridos e o facto de se terem registado novos realojamentos, bem como
a saída de famílias do bairro.

1. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR GÉNERO
Ao nível da distribuição por género, há a registar a redução percentual do peso da
população masculina. Neste domínio, a população do bairro é hoje mais
desequilibrada.
Tabela 49

2012
Indivíduos p/ Género

2000

Frequência

%

Frequência

%

Masculino

148

45,1

148

49

Feminino

180

54,9

152

51

Total

328

100

300

100
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2. ESTRUTURA ETÁRIA
Os dados não revelam mudanças substanciais na estrutura etária da população entre
os anos de 2000 e 2012.
Tabela 50

2000
Escalões etários

2012

Total
indivíduos

Escalões etários

Total
indivíduos

0 aos 25 anos

161

0 aos 24 anos

163

26 aos 64 anos

115

25 aos 64 anos

134

≥ 65 anos

25

≥ 65 anos

25

3. SITUAÇÃO FACE AO TRABALHO
A situação face ao trabalho continua refletir a imagem de uma população
profundamente carenciada: número elevado de desempregados e fraca integração dos
moradores no mercado de trabalho. Em 2012, o peso da população empregada
diminui, para um valor que deveremos considerar demasiado baixo, atendendo ao
facto de estarmos perante uma população demograficamente jovem; e cujo peso dos
reformados é diminuto (baixa em relação a 2000).
Tabela 51

2012

2000

%

%

Empregados

13,1

17,7

Desempregados

38

41

Reformados

8,4

11

Situação face ao trabalho
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Gráfico 48

Reformados

Desempregados

Empregados

2000

2012

4. NÍVEL DE ENSINO
No que se refere às habilitações literárias, regista-se o aumento do número de
indivíduos nas três categorias superiores da escala. Esse aumento é mais significativo
entre os indivíduos com o secundário completo, cuja percentagem em 2012 mais do
que duplica face a 2000, ano do primeiro inquérito.
Regista-se, igualmente, a subida da percentagem de habitantes do bairro com o
segundo e terceiro ciclos do ensino básico e há a registar, em 2012, dois moradores
que completaram o ensino superior.
Estes resultados poderão refletir diversos aspetos que importa aqui equacionar. Por
um lado, o investimento do Estado central e agentes locais na valorização e
sensibilização para a importância da educação. Por outro lado, o reconhecimento da
sua importância, por parte da população (crianças, jovens e famílias). Por último,
refira-se que prestações sociais como o RSI têm como condição a escolaridade das
crianças e jovens, procurando contrariar fenómenos de abandono e absentismo
escolar, pomovendo o sucesso e continuidade dos estudos.
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Tabela 52

2012
Habilitações Literárias
Nenhum
Básico 1
Básico 2
Básico 3
Secundário
Superior
Total

2000

Frequência

%

Frequência

%

63
88
40
45
40
2
278

22,7
31,7
14,4
16,2
14,4
0,7
100

59
90
18
22
6
0
195

30,3
46,2
9,2
11,3
3,1
0,0
100,0

Gráfico 49

Habilitações Literárias

Nenhum

Básico 1

Básico 2
2012

Básico 3

Secundário

Superior

2000
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5. PERTENÇA ÉTNICA/CULTURAL
Tabela 53

Pertença Étnica/Cultural

2012
%

2000
%

Lusa
Africana
Cigana
Outra
Total

48
30
22
0,3
100

51
30
17
1,3
100

Sobre a composição étnica do bairro da Manteigada, não se registaram mudanças
profundas no período considerado entre 2000 e 2012. Há, contudo, a realçar o
crescimento demográfico da comunidade cigana, cujo peso passa de 17 para 22% do
total da população do bairro, em 2012.
Quanto à comunidade lusa, maioritária no bairro, vê o seu peso decrescer, mas de
forma pouco significativa.
Gráfico 50

Pertença Étnica/Cultural
Lusa

Africana

2012
2000

Cigana

Outra
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6. HABITAÇÃO
Os níveis de satisfação face às condições habitacionais parecem atenuar-se em
relação ao ano 2000. Com efeito, as percentagens obtidas em todas as categorias da
pergunta “O que mais gosta na sua casa?” decrescem, face às de 2000. Esse
decréscimo é mais pronunciado no indicador “Gosta da casa toda”, cujas respostas
caem para 17% em 2012.
Importa frisar que leituras comparativas entre 2012 e 2000, não devem perder de vista
o facto da população inquirida não ter sido, necessariamente, a mesma. Com efeito,
durante o período que medeia os dois inquéritos, ocorreram novos realojamentos e
famílias mais antigas deixaram de residir no bairro.
Tabela 54

2012

2000

%

%

Gosta da casa toda

17,8

40

Sala

8,5

13

Quartos

7,6

11

Cozinha

6,8

10

Outras

2,5

5

Não responde

28

3

O que mais gosta na sua casa?

Em todo o caso, os níveis de satisfação são globalmente positivos quer em 2012, quer
em 2000, como podemos observar pela tabela seguinte.
Tabela 55

2012

2000

%

%

Gosta muito

20,6

72

Gosta

61,9

23

Gosta pouco/Não gosta

17,5

5

Total

100

100,0

Satisfação face à habitação
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Sendo a percentagem de moradores “satisfeitos” ou “muito satisfeitos”, superior no
ano 2000, tal poderá ficar a dever-se ao contexto de realojamento que então se
operava. A larga maioria das famílias realojadas provinha de bairros degradados (de
barracas ou de outro tipo de construções precárias/clandestinas) e de áreas marcadas
pela falta de saneamento básico, para um bairro dotado de condições condignas de
alojamento. “O conforto que estas pessoas dispunham em suas casas, assim como
água canalizada e electricidade eram aspectos que estas pessoas davam bastante
importância, visto nas suas antigas habitações não as terem” (Martins, 2000, p. 50)
Tabela 56

Aspetos negativos da habitação/ causa mais referida pelos
inquiridos

2012

2000

%

%

Dimensão das divisões

15,7

18

Em relação aos aspetos negativos mencionados pelos inquiridos, emerge a questão
das áreas e do número de divisões da casa o que, a nosso ver, não pode ser
dissociado da dimensão dos agregados familiares.
Destacam-se ainda os problemas de infiltrações nas habitações, a que aludiram
muitas das famílias inquiridas. Já no ano 2000, a situação de humidade/infiltrações era
identificada por um número considerável de moradores: “36% das habitações têm tido
problemas a nível de infiltrações e por vezes se torna bem visível pelas manchas de
humidade que as paredes apresentam.” (Martins, 2000, p.48)
Porém, em 2012 decresce a percentagem de inquiridos a indicar problemas de
infiltrações em casa. Lançamos a hipótese desse decréscimo estar relacionado com
uma maior eficácia dos serviços municipais na resposta às queixas/pedidos dos
moradores ou, pelo contrário, de algum conformismo face às dificuldades de resolução
de alguns problemas.
Tabela 57

Famílias com problemas de infiltrações em casa

2012

2000

%

%

19,6

36
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7. BAIRRO
O maior sentimento de insatisfação dos moradores, evidenciado pelas respostas
obtidas, continua a relacionar-se com as deficiências/carências em matéria de
equipamentos de comércio e de lazer e, também, da oferta de transportes públicos.

7.1.

SATISFAÇÃO FACE AO BAIRRO
Tabela 58

2012

2000

%

%

Satisfação Bairro

Muito
Muito Muito
Bom Mau
Bom
Mau Bom

Bom

Mau

Muito
Mau

Ambiente Humano
/Sossego e tranquilidade

5,2

23,7 27,8

9,3

30,3

50,0

9,2

10,5

Recolha do Lixo

7,2

52,6

9,3

3,1

56,6

19,7

13,2

10,5

Limpeza

4,1

54,6 12,4

3,1

35,5

17,1

30,3

17,1

Transportes Públicos

1,0

16,5 34,0

26,8

13,2

30,3

19,7

36,8

Equipamentos Escolares

8,3

37,5 31,3

4,2

5,2

34,2

22,4

38,2

Equipamentos de Lazer

0,0

0,0

47,1

47,1

3,9

26,3

10,5

59,2

Equipamentos Comerciais

0,0

0,0

44,9

47,2

1,2

5,3

5,3

88,2

Em relação ao bairro, os indicadores da Limpeza e Recolha do Lixo mantem
apreciação positiva por parte da maioria dos inquiridos (reduz-se, de 2000 para 2012,
a percentagem de moradores a avaliar de forma negativa estes itens). Pode concluirse que há uma melhoria na avaliação dos indicadores da limpeza e higiene urbana,
mas degrada-se a imagem que os moradores têm do ambiente humano e das regras
de civismo no bairro.
“Os varredores municipais são vistos com regularidade a limpar o bairro, e alguns
moradores reconhecem o seu serviço, mas devido à falta de cuidado de alguns
moradores o bairro encontra-se a nível de limpeza muito descuidado.” (Martins, 2000)
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Permanece a insatisfação quanto a um conjunto de serviços e equipamentos
percecionados como indissociáveis da qualidade de vida. “O aspecto mais negativo
apontado pelos moradores é a inexistência de comércio local, nomeadamente no
sector alimentar, que é prioritário. Apenas existe um mini-mercado nas Manteigadas
onde os preços são pouco acessíveis. As deslocações aos super-mercados da cidade
também se tornam dispendiosas, pois as tarifas dos autocarros são consideradas
caras.” (Martins, 2000)
Já sobre o Ambiente Humano/Sossego e tranquilidade, há uma depreciação das
respostas positivas e um aumento da percentagem de moradores a considerar “mau”
ou “muito mau” o ambiente do bairro.
No que respeita às questões do civismo, manifesta-se algum mal-estar, patente nas
respostas dos moradores em 2012.
Atenua-se, de 2000 para 2012, o sentimento negativo face às carências de
equipamentos escolares: mais de 50% de respostas negativas (Mau/Muito Mau) em
2000, para pouco mais de 35% no inquérito de 2012.

7.2.

RELAÇÕES DE VIZINHANÇA

Ao debruçarmo-nos sobre as relações de vizinhança, verificamos não haver diferenças
de monta na apreciação global dos vizinhos em 2012 e 2000. Com efeito, os
moradores inquiridos fazem, maioritariamente, uma apreciação positiva dos seus
vizinhos. Importa, porém, realçar que na resposta à pergunta em causa, os moradores
se referiram às pessoas com quem compartilhavam o piso ou o andar de um prédio e
não à vizinhança do bairro em geral. Quanto a esta última, o sentimento dos
moradores poderá não ser tão positivo, a avaliar pelas respostas à pergunta Ambiente
Humano/Sossego e Tranquilidade. É uma assunção que, porém, carece de
aprofundamento.
Por último, a amizade era uma componente forte relações de vizinhança em 2000;
esse traço esbateu-se um pouco em 2012.
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Tabela 59

Relações de Vizinhança
Gosta/Gosta Muito

2012

2000

%
54,2

%
51,3

Gráfico 51

Relações de Vizinhança - Gosta/Gosta muito

2012
2000

Tabela 60

Relações de Vizinhança
Convívio/amizade

7.3.

2012

2000

%
34,4

%
76,3

ACESSIBILIDADES

“Apesar de existirem autocarros com muita afluência durante os dias de semana em
relação ao período nocturno e fins-de-semana, os transportes escasseiam, além disso
os preços praticados são altos.” (Martins, 2000, p. 51) Esta necessidade detetada em
2000 mantém-se em 2012, evidenciada na percentagem de moradores que referiram
este constrangimento. A localização geográfica do bairro e o facto de muitas famílias
não possuírem transporte próprio ou recursos económicos suficientes para assegurar
custos de transportes públicos faz acrescer o isolamento do território e dificulta o
rápido/cómodo acesso a bens e serviços.

75

RELATÓRIO SOCIODEMOGRÁFICO DO BAIRRO DA MANTEIGADA/2012

7.4.

EQUIPAMENTOS SOCIOCULTURAIS, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Na questão do uso e fruição de equipamentos de lazer existentes na envolvente do
bairro, deu-se uma evolução apreciável entre os anos de 2000 e 2012.
Se antes os moradores não recorriam, ou só o faziam residualmente, a equipamentos
municipais tais como as piscinas ou o pavilhão desportivo da Manteigada, em 2012
essa realidade alterou-se profundamente, passando a registar taxas de utilização
acima dos 40%, no caso das piscinas, e quase 70%, no caso do pavilhão.
Trata-se de uma mudança assinável, imagem do processo de integração das famílias
deste bairro de habitação social no espaço residencial envolvente e para o qual não
deve ter sido alheio o trabalho desenvolvido por várias entidades junto da população.
Gráfico 52

Usa

Não Usa

Usa

Ano 2000

Não Usa
Ano 2012

Pavilhão

Piscinas

Tabela 61

Utilização de Equipamentos/Lazer
Pavilhão Municipal
Piscinas Municipais das Manteigadas

Ano 2000
%
Usa
Não Usa
0,0
100,0
7,0
93,0

Ano 2012
%
Usa
Não Usa
30,2
69,8
43,8
56,2

Não obstante esta evolução significativa, no que concerne à utilização de
equipamentos desportivos municipais, a população do bairro da Manteigada continua
a referir a ausência de espaços de lazer, mantendo-se a situação detada em 2000
“além dos espaços públicos do Bairro, os moradores dizem não terem mais nenhum
local onde possam passar o tempo” (Martins, 2000, p.52). O presente relatório, no
capítulo dedicado às questões de ocupação de tempos livres e associativismo, reforça
esta reflexão e identifica esta necessidade.
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Ainda a este propósito, e especificamente no que concerne a equipamentos de lazer
para crianças, refira-se a construção do parque infantil, no âmbito da intervenção do
Programa RUBE que veio, de algum modo, suprimir uma necessidade detetada em
2000: “Outrora as crianças tiveram um parque infantil no Bairro mas devido às
intempéries este foi destruído.” (Martins, 2000, p. 52)

7.5.

O QUE MUDARIA NO BAIRRO 2000/2012?

Através da análise dos gráficos seguintes, procuraremos contrapor os aspetos que os
moradores gostariam de mudar no bairro.
Gráfico 53

O que mudaria no bairro 2000/2012

O que mudaria no bairro? (2012)
NR

O que mudaria no bairro? (2000)
36

Comércio

15

Comportamento dos Moradores

Não sabe

11

14

Segurança/Policiamento/Fiscalização

Outras

10

Farmácia

9

Exclusão da Etnia Cigana do Bairro

8

Outro

4

Imagem/Reparação dos Prédios

4

Limpeza

3

Transportes

3

Posto Médico

2

Associações Convívio

2

6

Construía o bairro noutro local

7,8

Criar infraesstruturas de apoio

23,6

Mudaria a vizinhança cigana…

17

Mantinha o bairro mais limpo
As cores dos prédio são feias
Não mudaria nada

7,8
4
22,8

Em ambos os casos, o maior índice de respostas incide nas categorias “não sabe”,
“não responde” ou simplesmente “não mudaria nada”, podendo ser indicador de
alguma passividade, desinteresse, conformismo, ausência de análise crítica ou
revelador de pouca mobilização para o exercício da participação.
O segundo aspeto mais referenciado, quer em 2000, quer em 2012, tem a ver com
infraestruturas de apoio, respetivamente: 23,6% e 31% em 2012 (se agregarmos os
itens transportes; farmácia; comércio; associações/convívio).
Em terceiro lugar, surge o comportamento dos moradores (14% das respostas)
relativamente ao ano 2012. No ano 2000 este item não era sequer identificado,
evidenciando uma significativa evolução negativa.
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Já a limpeza do bairro regista uma evolução positiva: 7,8% em 2000 e 3% em 2012.
Ainda que não seja referenciada em 2000, a segurança/policiamento/fiscalização é um
aspeto a considerar em 2012, referido por 10% dos moradores inquiridos, surgindo
entre os principais aspetos a mudar.
A imagem do bairro é outra preocupação que os moradores evidenciam nos dois
períodos em análise. As cores dos prédios são feias, referem 4% dos inquiridos em
2000 e a imagem/reparação dos prédios, corresponde a igual percentagem em 2012.
Por último, um aspeto identificado recai sobre a comunidade cigana. Em 2012, as
respostas obtidas revelam que 8% dos inquiridos consideram a exclusão da etnia
cigana do bairro (obtendo um valor percentual superior a aspetos como a
imagem/reparação dos prédios, limpeza, transportes, posto médico). No ano 2000,
obtém-se igualmente uma apreciação negativa face àquela comunidade: 17% das
respostas obtidas referem que a vizinhança cigana deveria ser mudada para outro
local.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alfredo Bruto da Costa considera a existência de cinco sistemas sociais básicos
(Costa, 1998):
1. Social – Enquanto conjunto de sistemas em que uma pessoa se encontra inserida.
Estes sistemas podem ser:


Imediatos e restritos: família, vizinhança.



Intermédios: pequena empresa, associação desportiva e cultural; grupo de
amigos, comunidade cultural.



Amplos: comunidade local, mercado de trabalho (enquanto local e factor de
socialização e integração social), comunidade política.

2. Económico – Enquanto mecanismos geradores de recursos, mercado de bens e
serviços, sistema de poupanças.
3. Institucional – Enquanto sistemas prestadores de serviços (sistema de saúde,
educativo, justiça e, em alguns casos, de habitação) e enquanto instituições
diretamente relacionadas com os direitos cívicos e políticos (sistema burocrático e
instituições ligadas à participação política).
4. Territorial – Incide sobre situações em que a exclusão não respeita apenas às
pessoas e às famílias, mas a todo um território.
5. Referências Simbólicas – Esta será a dimensão mais subjetiva da exclusão e diz
respeito ao conjunto de «perdas» que o excluído sofre e que agravam a sua
permanência na situação de exclusão, no campo das referências.
Optámos por iniciar este capítulo com esta breve apresentação na medida em que,
considerando estes sistemas sociais básicos essenciais ao pleno exercício da
cidadania importará aferir se os moradores do bairro da Manteigada se encontram
privados de um ou mais destes sistemas.
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Quanto ao sistema social, os dados aqui apresentados mostram-nos que, ao nível
imediato e restrito, existe uma maioria de inquiridos que revela insatisfação com
diversos aspetos da vida social do bairro decorrendo, sobretudo, de questões
associadas à falta de civismo e de segurança (relações de vizinhança). A nível
intermédio, é notória a fraca adesão/participação em movimento associativo, cultural e
mesmo desportivo, bem como a inexistência destes sistemas no território. Por último,
ao nível amplo, a exclusão do mercado de trabalho de um elevado número de
moradores do bairro da Manteigada vai condicionar a sua socialização e integração
social plena dos indivíduos desempregados e das respetivas famílias.
Quanto ao sistema económico, a elevada taxa de desemprego registada, acarreta
óbvias implicações na obtenção de recursos, poupanças e acesso a bens e serviços,
além de ter implicações a outros níveis, como já vimos.
A rutura precoce com o sistema educativo e as baixas habilitações literárias vêm
contribuir para a precária ou inexistente inserção no mercado de trabalho, perpetuando
situações de desocupação, exclusão laboral, em suma, a exclusão do sistema
económico.
Considerando o sistema institucional enquanto sistemas prestadores de serviços
(sistema de saúde, educativo, justiça e, em alguns casos, de habitação), não se pode
considerar que os moradores do bairro da Manteigada se encontrem excluídos dos
mesmos. Mas enquanto instituições diretamente relacionadas com os direitos cívicos e
políticos, se considerarmos a quase total ausência de entidades e instituições a intervir
no território, poderá considerar-se a existência de um deficit de inclusão no sistema
institucional. Além da Autarquia e da intervenção do projeto CLPManteigadas-E5G
(ainda que apresente um peso diminuto na referência pelos inquiridos), poderá dizerse que o bairro da Manteigada se encontra desprovido de forte representação
institucional, sobretudo quando comparado com outros que possuem diversas
entidades sediadas e a desenvolver ações no território em prol da comunidade (ex.:
bairro da Bela Vista).
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Neste ponto importa salientar a apreciação extremamente positiva que os moradores
inquiridos (96,3%) fazem sobre os benefícios da existência do Gabinete da
Manteigada, referindo que esse equipamento lhe permite uma maior proximidade aos
serviços do município e contribui para o sentimento de apoio às suas necessidades.
Face a este aspeto, deverá ser mantida e reforçada a intervenção da Autarquia neste
território e pensadas estratégias de intervenção adequadas às necessidades e
problemáticas identificadas.
Sistema territorial. O bairro da Manteigada, à semelhança de outros territórios
periféricos é alvo de um estigma territorial que recai, inevitavelmente, sobre as
pessoas que nele residem e que dele têm plena consciência (e que muitas, acabam
por interiorizar e agir em conformidade com o estigma de que são alvo, num
verdadeiro efeito de Pigmaleão). Este aspeto influirá, certamente, na fraca apreciação
de satisfação face ao bairro.
Ainda ao nível territorial, a condição periférica do bairro da Manteigada, é agravada
pela ausência de equipamentos socioculturais de comércio e de serviços básicos, bem
como na dificuldade nas acessibilidades. “As condições de vida das famílias
dificilmente podem melhorar se não se tomarem medidas que promovam o progresso
de todo o espaço, nos domínios da habitação, dos equipamentos sociais, das
acessibilidades, e até de actividades económicas.” (Bruto da Costa, 1998, p. 16)
No campo das referências simbólicas, sendo a dimensão mais subjetiva da
exclusão, não é certamente alheia e inexistente ao território e aos moradores do bairro
da Manteigada. Decorrendo da reflexão expressa neste documento, e apoiando-nos
em alguns dados apresentados, pode considerar-se a existência de uma série de
perdas a este nível, nomeadamente, perda de identidade social, de autoestima e de
autoconfiança, de perspetivas de futuro, da capacidade de iniciativa, de sentimento de
pertença à sociedade. Tentaremos ilustrar esta questão com alguns exemplos.
Se considerarmos a vertente social do emprego e o papel que este sistema
desempenha na vida das pessoas, facilmente se depreende que a par da perda
económica (rendimentos), lhe acresce uma perda de identidade social (basta recordar
que

o

nome

e

a

profissão

constituem

dos

principais

elementos

de

identificação/apresentação/afirmação social de um indivíduo). Quando privados do
acesso a uma série de bens e serviços, consequência do desemprego, também
facilmente se pode depreender uma quebra no sentimento de autoestima e
autoconfiança, face à privação desses bens e serviços, bem como face à
perspetivação do futuro. Igualmente, o desemprego pode acarretar uma quebra no
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estabelecimento de laços e relações de sociabilidade e convivialidade. A este respeito,
recorde-se a existência de uma elevada taxa de desemprego no território e um
rendimento per capita de 118,90€.
Sentimentos de pertença, autoestima e de identidade também podem estar igualmente
postos em causa através da relação social que se estabelece com o território. A
apreciação negativa que alguns moradores fazem sobre o bairro reflete-se em
algumas das suas respostas, mais concretamente, nas que se referem a certos
aspetos sociais e estruturais (equipamentos, serviços, transportes), aliados à má
imagem do bairro.
A localização geográfica e periférica do bairro, afastada do centro urbano, aliada à
questão das fracas acessibilidades e rede de transportes que não dá resposta às
necessidades da população (acrescida dos preços que lhe são inerentes e que
acarretam custos a uma população com fragilizada a nível económico), além de
contribuir para uma evidente perda na qualidade de vida das pessoas, poderá
comportar uma mensagem mais subliminar e simbólica de guetização do território e
das pessoas que nele residem. Conforme referido atrás, a imagem negativa do bairro,
o estigma territorial acaba por recair sobre aqueles que nele residem e esse aspeto
reveste-se de um peso simbólico que não pode ser menosprezado.
Se a habitação em si, não apresenta uma apreciação negativa, essa apreciação
altera-se quando se trata de avaliar o bairro e evidencia-se na elevada taxa (55,9%) de
respondentes que não tem interesse em comprar a casa em que habita.
A elevada taxa de respostas “não sabe/não responde” face à questão O que mudaria
no bairro? poderá traduzir apenas indiferença ou desinteresse (o que por si só,
constitui um importante tópico de análise simbólica). Mas poderá ser mais do que isso.
Poderá ser representativo de passividade decorrente de quem perdeu capacidade de
iniciativa ou de perspetivas de futuro? De quem não está acostumado a exercer os
seus direitos de cidadania ou consciente do conceito de cidadania?
Consideramos que estes fatores não podem deixar de ser considerados quando se
pretende aferir o impacto psicossocial que têm nas pessoas que habitam o território e
que, diariamente, com eles se confrontam. Perdas que condicionam e se repercutem
em diversos aspetos da vida das pessoas e se tornam evidentes através das suas
formas de pensar, sentir e agir e que se tornam determinantes nas suas relações
sociais. Todo o indivíduo que é rejeitado de um certo universo simbólico de
representações e transacções sociais tende a ser um excluído.
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Importa reforçar a forma como estes sistemas sociais básicos se interligam, se
influenciam e determinam o maior ou menor grau de exclusão a que um indivíduo ou
território está sujeito. “Um exemplo expressivo de sobreposição de domínios é o do
desemprego, que, como se assinalou, por um lado, acarreta perda de rendimentos
normais (domínio económico), por outro lado afecta as relações sociais (domínio
social) e, por outro, ainda, atinge o excluído na sua identidade social (referências
simbólicas).” (Bruto da Costa, 1998, p. 17)
Ideia semelhante é defendida por Martine Xiberras quando refere que “O insucesso
numa esfera do social não conduz à exclusão. Mas multiplica a má sorte de um revés
noutras esferas, por proximidade. (…) Ora, a acumulação de insucessos, ou a
acumulação de deficiências, torna-se uma causa certa de exclusão social.” (Xiberras,
1993)
Em suma, quantas mais perdas e quebras nos laços sociais forem registadas e maior
o tempo de permanência em situação de exclusão, maior a probabilidade de levar a
novas perdas potenciando um ciclo vicioso.
A exclusão de um maior ou menor número de sistemas sociais básicos determinará a
condição de pobreza de que um sujeito será alvo. Uma resposta possível para
contrariar esta tendência será através do empoderamento das pessoas residentes no
bairro da Manteigada, acrescentando à noção de sistemas sociais básicos, as de
poder e de cidadania. Ou seja, promovendo o real e efetivo exercício de cidadania
através da participação na transformação das suas vidas e do território onde residem,
visando a melhoria das suas condições sociais. “O pobre pode ser definido como
alguém totalmente destituído de poder. Daí que o combate à pobreza implique, além
do mais, a devolução do poder ao pobre. Refiro-me ao poder em todas as suas
formas: poder político, económico, social, cultural, de influência, de pressão social,
etc.” (Bruto da Costa, 1998, p. 30)
Rute Martins (2000) identificava a «participação» das pessoas como um elemento
chave a considerar no processo de realojamento: “Na tentativa de obviar a ausência
do sentimento de pertença em relação ao bairro, talvez as populações devessem ter
participado ou ser ouvidas, no que se refere à localização do bairro, à vizinhança e ao
piso do edifício onde poderiam vir a residir (neste sentido, os moradores do bairro não
tiveram qualquer tipo de acompanhamento na sua integração ao meio, na fase anterior
ao realojamento propriamente dito).” (Martins, 2000)
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Estes aspetos deverão ser equacionados e constituir linhas orientadoras de
intervenções a implementar no território, pois indo de encontro às preocupações e
necessidades sentidas pelos residentes, têm maior probabilidade de assegurar a
eficácia nas intervenções. Será uma forma da população sentir que a sua opinião é
considerada, que têm um papel ativo na transformação positiva do local onde reside
baseada na gestão das suas próprias necessidades, recursos e aptidões.
Outro aspeto que devemos considerar, tem a ver com os diferentes tipos de exclusão
registados no território da Manteigada.
A par da exclusão de tipo económico, enquanto privação múltipla decorrente da falta
de recursos (más condições de vida, baixos níveis de instrução e qualificação
profissional, emprego precário, atividades no domínio da economia informal) e de
exclusão de tipo social, no domínio das relações sociais (limitada ou fraca rede
social) e da vida comunitária (escassez de instalações comunitárias, baixos níveis de
participação cívica, etc.), podendo ser sobrepostas ou decorrente da anterior, no bairro
da Manteigada, verifica-se, igualmente, a existência de exclusão política, na aceção
de Giddens (2001), considerando que a participação política ativa está diretamente
dependente do acesso a recursos, informação e oportunidades necessárias para o
fazer retomando, aqui, a noção de empoderamento da população.
Por último, regista-se situações de exclusão de tipo cultural. Esta surge facilmente
identificada para com a apreciação negativa que é feita pelos inquiridos relativamente
à comunidade cigana residente naquele território. Recorde-se que quando
confrontados diretamente com a questão “O que mudaria no bairro?”, 8% os inquiridos
em 2012 referem a exclusão da etnia cigana do bairro; e no ano 2000 uma resposta
semelhante (Mudaria a vizinhança cigana para outro local) é identificada por 17% dos
inquiridos. Acresce a esta análise a crítica efetuada à intervenção do Gabinete da
Manteigada: 3% dos inquiridos considera que aquele está demasiado centrado na
comunidade cigana. Consideramos estes indicadores são bastante significativos e a
ter em consideração na intervenção que deve ser efetuada: por um lado, junto da
comunidade cigana, enquanto minoria alvo de estigmatização e exclusão; por outro,
junto quer da comunidade cigana, quer da restante população, promovendo ações de
aceitação da diferença e da relação intercultural.
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De acordo com o Conselho da Europa, a comunidade cigana (que representa cerca de
0,49% da população nacional portuguesa, equivalendo a 52.000 indivíduos)2 é
considerada a minoria étnica mais estigmatizada na cidade de Setúbal3. Este facto,
aliado à reflexão atrás mencionada, não pode deixar de ser considerada na
intervenção junto deste segmento da população residente no bairro da Manteigada.

2

Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the Secretary
General of the Council of Europe for Roma Issues, in, http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma
3

“One of the challenges shared with many other European cities refers to the situation of Roma,
the most discriminated of all minorities. (…) The most stigmatized group in Setúbal, as in many
other European cities, are the Roma, many of them Portuguese but also some from Eastern
European countries.” in, Intercultural Cities Programme - City of Setúbal visit report Council of
Europe.
“Some 10 - 12 million Roma people are estimated to live in Europe, present in each country.
They are amongst the most deprived of all communities, facing daily discrimination and racial
insults, living in extreme poverty and exclusion from the normal life that other people take for
granted – going to school, seeing the doctor, applying for a job or having decent housing. “, in
http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma
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RECOMENDAÇÕES
 Mobilizar o envolvimento de entidades através do estabelecimento ou sensibilização
de redes de parcerias já existentes (sediadas ou não no bairro da Manteigada);
 Reforçar as ações do Programa Nosso Bairro, Nossa Cidade no território da
Manteigada, nomeadamente através de ações específicas de revitalização da
imagem do bairro (ex.: arranjos exteriores), organização de moradores e promoção
do associativismo juvenil;
 Desenvolver ações de promoção do diálogo intercultural (articulação com o
Gabinete do Imigrante e Minorias Étnicas);
 Desenvolver ações que promovam a aceitação e inclusão da comunidade cigana,
reforçando as suas competências de participação democrática;
 Promover ações de reforço da participação e do exercício da cidadania, envolvendo
moradores no processo de tomada de decisão sobre as mesmas;
 Desenvolver programas para o emprego e inserção profissional da população,
sobretudo para a população mais jovem;
 Analisar (com a Divisão de Educação) as situações de abandono/absentismo
escolares, promovendo medidas para o sucesso educativo;
 Continuar a promover ações de sensibilização ou de negociação com as entidades
competentes, com o objetivo de encontrar alternativas e soluções para resolução da
questão das acessibilidades (horários/regularidade dos transportes públicos; preços
especiais para passes de moradores);
 Envolver o Estado central na resposta à satisfação das necessidades identificadas
como, aliás, é enfatizado no relatório produzido pelo Conselho da Europa quando se
refere a intervenções nestes territórios. 4

4

“The city alone cannot carry out structural reforms which are necessary but should prioritize
the design of a coherent plan, adding pressure on the government and getting support from
other institutions and agencies to find a real long-term solution to the ghettoization and of these
neighbourhoods”, in, Intercultural Cities Programme - City of Setúbal visit report Council of
.
Europe

86

RELATÓRIO SOCIODEMOGRÁFICO DO BAIRRO DA MANTEIGADA/2012

BIBLIOGRAFIA
 COSTA, Alfredo Bruto da, Exclusões Sociais, colecção Fundação Mário Soares,
Gradiva Publicações Lda., Lisboa, 1ª Edição, Maio de 1998
 GIDDENS, Anthony, Sociologia, edição Fundação Calouste Gulbenkian, 4ª
Edição, Lisboa, 2004 (versão original, 2001)
 XIBERRAS, Martine, As Teorias da Exclusão Social – Para Uma Construção do
Imaginário do Desvio, Instituto Piaget, Lisboa, edição original de 1993

OUTRAS FONTES DOCUMENTAIS
 Câmara Municipal de Setúbal, Documentos oficiais produzidos pela Divisão de
Habitação e pela Divisão de Inclusão Social
 Censos 2011
 Document prepared by the Support Team of the Special Representative of the
Secretary

General

of

the

Council

of

Europe

for

Roma

Issues,

in,

http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma
 MARTINS, Rute da Silva Alves, Bairro Social das Manteigadas – Que integração:
um desafio ao realojamento – relatório de estágio curricular no 4º ano do curso de
Política Social da Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas, 2000
 Relatório Intercultural Cities Programme - City of Setúbal visit report Council of
Europe, 2013

87

RELATÓRIO SOCIODEMOGRÁFICO DO BAIRRO DA MANTEIGADA/2012

ANEXO I
Código Quest.: _________
QUESTIONÁRIO- BAIRRO DA MANTEIGADA
1 – Caracterização do Agregado Familiar
1.1. Composição do Agregado Familiar
Sujeito

Género Idade

Nacionalidade

Hab. Lit.

Profissão

Situação
Profissional

Pertença
ÉtnicaCultural

A (Inquirido)
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1. M

1. Portuguesa

1. Nenhum

1. Empregado

2. F

2. Cabo-Verdiana

2. Básico 1

2. Desempregado 2. Africana

1. Lusa

3. Angolana

3. Básico 2

3. Reformado

3. Cigana

4. Guineense

4. Básico 3

4. Estudante

4. Outra

5. Moçambicana

5. Secundário

5. Doméstico

6. São Tomense

6. Superior

6. Outra

7. Brasileira

7. Técnico Prof.

7. NS/NR

8. Europa Leste

8. Outros

9. União Europeia
10. Outras

1.2. Rendimento Mensal Bruto do Agregado:


Inferior a 500€





Entre 500€ e 1.000€





Entre 1.000€ e 1.500€





Entre 1.500€ e 2.000€





Maior que 2.000€





Não Sabe /Não Responde
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2 – Saúde e Bem-Estar
2.1. Em caso de doença dirige-se a:


Hospital





Centro de Saúde





Outro

 Qual? _______________________

2.2. O agregado possui Médico de Família? Sim 

Não 

2.3. Há algum caso de doença crónica no agregado?
Sim



Não



Não Sabe /Não Responde

Qual? ______________________________



2.4. Há algum caso de deficiência no agregado?
Sim 

Qual? __________________________________

Não 
3 – Caracterização/Satisfação Residencial
3.1. Há quanto tempo reside nesta casa? ____________________
3.2. Gosta da casa onde habita?
Gosta muito
Gosta
razoavelmente
Gosta pouco
Não Gosta
3.3. Identifique três coisas que gosta na sua habitação.
a) _____________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________
c)_____________________________________________________________________
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3. 4. Identifique três coisas que não gosta na sua habitação.
a) _____________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________
c)_____________________________________________________________________
3.5. Tem algum pedido dirigido à Autarquia? Sim 

Não 

3.6. Se sim, Qual?


Pedido de habitação



Pedido de transferência de Habitação



Pedido de obra

 Qual? ___________



Outra

 Qual? ___________




3.7. Efectuou alguma alteração/obra na habitação?
Sim 

Qual? __________________________________

Não 
3.8. Q? Sim 

Não 

3.5. Gostaria de comprar a casa onde habita? Sim 

Não 
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4 – Relações de Vizinhança
4.1. Conhece todos os vizinhos que moram no seu prédio? Sim  Não 
4.2. Que tipo de relação mantém com os seus vizinhos?


Ajuda Mútua





Amizade





Só se cumprimentam





Nenhuma





Outra

 Qual? ___________

5 – Opinião sobre o Bairro e Zona Envolvente
5.1. Há quanto tempo reside no Bairro da Manteigada? ______________________
5.2. Onde residia anteriormente? __________________________________________
5.3. Gosta do bairro onde habita?
Gosta muito
Gosta
razoavelmente
Gosta pouco
Não gosta
5.4. Identifique os principais aspectos positivos do bairro.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.5. Identifique os principais aspectos negativos do bairro.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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5.6. Infra-estruturas

Muito Bom

Bom

Razoável

Mau

Muito Mau

 Iluminação











 Esgotos











 Canalização











 Recolha de lixos











5.7. Meio Ambiente

Muito Bom

Bom

Razoável

Mau

Muito Mau

 Sossego/Tranquilidade











 Limpeza de pavimento











 Zonas ajardinadas











 Fumos e cheiros











Muito Bom

Bom

Razoável

Mau

Muito Mau









































Muito Bom

Bom

Razoável

Mau

Muito Mau

 Sociais











 Culturais











 Comerciais











5.8. Caracterização da
Localização
 Proximidade da Escola
 Proximidade do local de
trabalho
 Acesso a transportes
públicos
 Segurança
5.9. Equipamentos
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5.10. Que aspectos mudaria no bairro?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6 – Recursos/Serviços
6.1. Das seguintes respostas indique as que conhece/usa
Não Conhece

Conhece/Não Usa

Conhece/Usa

Gabinete da Manteigada
Escolhas/CLPM
Pavilhão Desportivo
Piscinas Municipais
Outras
6.2. Como ocupa os tempos livres no bairro?


Ler





Fazer Desporto





Conversar com os amigos





Ver televisão





Outras

 Quais ______________________________

6.3. Utilizam equipamentos/serviços fora do bairro? Sim 

Não 

Se Sim, Qual? _______________________________________________________________
6.4. Que equipamentos/serviços considera que fazem falta no bairro?


Café





Supermercado





Farmácia





Esquadra da Polícia





Parque Infantil





Transportes





Outros

 Quais? __________________________________
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6.5. Pertence a alguma associação desportiva, cultural ou outra?
Sim  Não 
Se sim, qual? ____________________________________________________________

7 – Opinião sobre o Gabinete da Manteigada
7.1. Tem conhecimento da existência de um Gabinete da CM no Bairro?
Sim  Não 
7.1.1. Se Sim, como teve conhecimento da sua existência?


Vizinhos





Jornais





Folhetos





Técnicos CMS·





Outros Técnicos





Outros

 Quais? _______________________________________

7.2. Qual a sua opinião sobre o trabalho desenvolvido pelo Gabinete da
Manteigada?
Não Conhece

Conhece/Não Usa

Conhece/Usa

Escolinha
Atendimentos
Convívios Comunitários
Passeios
Acções de Sensibilização
7.3. A instalação do Gabinete no bairro trouxe benefícios aos moradores?
Sim  Não 


Proximidade à Autarquia





Mais apoio à população





Resolução de casos sociais/habitacionais





Ocupação de tempos livres dos jovens





Conhecer outros locais (sair do bairro)





Reforçar relações de vizinhança





Outras

 Quais? ________________
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_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7.4. Quer deixar alguma sugestão de actividade/iniciativa ou melhoria do
serviço prestado?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Obrigado pela sua colaboração!

Data
______/______/______

Técnico
____________________
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