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Francisco

BRANCO*

Os ciganos eo RMG: direitos sociais
e direito adiferens:a **
Este artigo privilegia a questlio da construriio multicuLturaL da
iguaLdade e da diferenra eLegendo como ca::;o exempLar da problemdtica

p6s- moderna da compatibifizarfio clos direitos sociais e dos direitos cufturais, a administrariio do Rendimento Jv/inimo Garantido em Portugal a
popularao de etnia cigana. A tese deftndida e a de que o universalismo
antidiftrencialista que caracteriza a geJtiio das pollticas sociais do Welfore
State se constitui como um obJtaculo a compreensiio das prdticas sociais
dos beneficidrios do RMG de etnia cigana fundadas, essenciaLmente,
numa din!imica de resistencia cuLturaL

A populac;ao cigana, o seu modo de vida e disposic;6es na relac;ao com
os servic;os sociais, cruza-se em varios pianos corn o programa RMG
em Portugal, parecendo mesmo em alguns foruns que ela constitui uma
parte maior. Do ponto de visra da efectivac;ao dos direitos de cidadania,
estamos sem d(ivida face a uma questao particularmente sens!vel e com
*Profe ssor Associ ado do ISSSL, Doucorado em Serviyo Social {Polfticas Socia is e Movimemos Sociais).
** 0 presente artigo tem por base um con junto de dados emplricos recolhidos no ambim
de um escudo de caso desenvolvido segundo a ideia de observat6rio {Hamel, 1997). No esrudo
concretizado, a escolha de LagtTr Pequeno como observat6rio do RMG em Portugal foi presidida
por cricerios de relevancia do caso face <lo fen6meno em escudo (cf. Branco, 2001) . Do mesmo
modo o presence rexro constiwi uma versao revista e ampliada, produzida com base numa
das dimensoes de analise privilegiadas no trabalho de invesriga~ao "A Face Lunar dos Direiros
Sociais- Virrualidades e Limices do RMG como Direito de Cidadania em Porrugal" {Tese de
Douroramento em Servi<;o Social- PUC/SP. Abril 2001) .
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significativa co1nplexidade. 0 equacionamento da questao da popula<;ao
cigana no ambito do RMG e porventura paradigmatica duma problemarica p6s-moderna dos direitos sociais, no sentido que sintetiza, hoje, duas
geraq6es de direiros: a dos direitOS SOCJais, ulti1n0 patamar da trilogia dos
direitos segundo Marshall(1992), e ados direitos culturais, p6s-materialistas, condensados aqui na questao do direito a diferenqa e articulados a
uma concepqao multicultural dos direitos humanos.
Para enquadrarmos a questao da dialectica direitos sociais-direitos
culturais, importa situar de urn a forma sucinta, a concepc;ao de pol.fticas
sociais em que se filia a acqao do Estado Social (Welfare State). Beveridge, visando ultrapassar pollticas focalistas e pontuais de erradicaqao da
pobreza e esquemas parcelares de seguros sociais, propoe urn modelo de
protecc;ao social assente numa nova concepc;ao de risco social e do papel
do Estado assente em tres dom{nios essenciais: i) um sistema de seguranra
social, eixo central do seu modelo, com o objectivo de .libertar o homem
da necessidade e garantir uma seguranc;a de rendimentos; ii) urn serviro
nacional de saude; iii) uma organizar!io nacional do emprego.
Segundo a concepc;ao de Beveridge trara-se de urn sistema de politicas
sociais : i) universal, abrangendo toda a populaqao independentemente do
seu estatuto e ou rendimento; ii) unificado, porque baseado numa cotiza<;ao social unica; iii) uniforme, desenvolvendo a sua intervenc;ao na base
de servic;os e prestaq6es sociais uniformes para todos os beneficia.rios; iv)
centralizado, sustentado por uma administrac;ao t.'rnica e central. 1
Assitn> a implantac;ao e generalizac;ao do Welfare State apoiou-se no
plano conceptual num modelo de sistemas publicos nacionais de serviros
socais inspirados nas propostas do Relat6rio Beveridge de 1942 . Como
refere Rosanvallon (( publicado em 1942, Seguranra Social e Serviros Afins
(Social Insurance and Allied Services), serviu de base para construir o sistema briranico mas inspirou muito mais largamente todas as reformas
realizadas nos principais pa1ses depois da segunda guerra mundial. Foi o
primeiro documento a exprimir os grandes prindpios da constituic;a.o___dg__
Estado-providencia moderno'' (Rosanvallon, 1984: 115).
A concep<;ao de Beveridge assenta no prindpio da responsabiiizaqao
e interven<;ao publicas, isto e na ideia de sociaiiza<;ao dos riscos sociais
e satisfac;ao das necessidades socialmenre reconhecidas, numa orienta<;ao
redistributiva dos rendimentos e numa perspectiva universalista que rnaINTERVI!N<;:,\o SociAL, 27. 2003
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terializa, no plano conceptuaL uma ruptura essencial com uma 16gica
de segregas:ao e estigmatizas:ao e que se traduz, para utilizar as pr6prias
palavras do Relata rio Beveridge (( [n] urn direito sem prova de falta de
recursos".
No enranto, a par de uma conceps:ao assente nos prindpios da responsabilidade e interven<_;ao publicas, ambito universalista de acs:ao e orientac;ao redistributiva dos rendiment¢>s, coexiste urn modelo centralizado e
uniformizado de presrac;6es e servis:os sociais suportado na ideia de uma
providencia central niveladora como urn dos vectores essenciais da construc;ao da igualdade (de oportunidades). Estamos pois em presenc;a, como
Boaventura Santos assinala, de urn dispositivo de lura contra a desigualdade e a exclusao, proprio da modernidade, assente no principia do universalismo que, paradoxalmente, pode assutnir duas fm·mas aparenremente
c-Jntradit6rias: o universalismo antidiferencialista que opera pela negaflio das

diferenras e o universalismo diferencialista que opera peia absolutizafdo das
diferenfas (Santos, 1999: 6). Neste senrido, a projecto beveridgeano, independente do seus meritos igualirarios, assenra claramente na concepc;ao
dominante de universalismo antidiferencialista, que nega as diferenc;as e
inferioza pelo excesso de semelhanc;as. Nesta logica, a cidadania politica
e concebida como justificando a negac;ao das especificidade culturais, da
necessidades e das aspirac;6es vinculadas a particularismos, regionais,
etnicos, raciais ou religiosos, operando a gesrao da exclusao por via da
assimilac;ao apoiada numa ampla polltica cultural orientada para a homogeneizac;ao e a homogeneidade (Santos, 1999).
Ora como Boaventura Santos sustenta, a construc;ao da igualdade e
da diferenc;a, tera de alicerc;ar-se, numa articula<;ao pos-moderna e multicultural das polfticas de igualdade e de identidade, naquilo que designa
como novo imperative categ6rico: Temos o direito a ser iguais sempre que

a diferenfa nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a
igualdade nos descaracteriza. (Santos) 1999: 45). Do mesmo modo, para
uma construs:ao multicultural dos direitos humanos assume nuclear imporrancia urn dd.logo intercultural que privilegie, no interior de uma determinada cultura, a versao que consagra um mais amplo reconhecimento
do outro (Santos, 1997).
E pois a luz dos operadores da igualdade e da exdusao na modernidade e dos imperarivos de uma concepc;ao p6s-moderna e multicultural
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da igualdade da diferen<;a que impona analisar a gesrao social da minoria
cigana no quadro do rendimento mfnirno garantido como polltica de
protec<;ao e inser<;ao social.

1. Populac;ao cigana: etnicizac;ao do RMG?
Com alguma frequencia, o discurso publico sobre o RMG ocupa-se da
popula<;ao cigana regra geral demonizando esre grupo etnico como autor
de todas fraudes, como actor de todas as estrategias de flexibiliza<;ao das
nor mas legais, o qual pela sua conduta persistente e combativa retiraria
os maiores proveitos da sua aplica<;ao. Cabe entao perguntar se, como sugere o discurso em variadas circunstancias constru{do sobre a popula<;ao
cigana, por parceiros das CLA, tecnicos, meios de comunica<;ao social e
os pr6prios benefici<trios de outras perten<;as etnicas, ocorred. em Portugal, e no ambito do RMG, urn fen6meno de etnicizafiio invertida. Isto e,
perguntar se tern lugar uma discrimina<;ao posiriva em favor deste grupo
etnico, COITIO resuJtante de Uffi aproveitamento ilegftimo, que tecnicos e
adminisrrac;ao social sao incapazes de controlar.
Num primeiro plano, as taxas de indeferimento do requerimento do
direito ao RMG por motivo de rendimentos superiores ao estabelecido na
lei nao apresentam desvios muito significativos entre os diferentes grupos
(cf. Quadro em anexo).
Noutro plano, a distribuic;ao dos processos em que se registou a cessa<;ao do direito ao RMG mostra que a taxa de cancelamento, embora
inferior nos titulares de etnia cigana, apresenta pequenas varia<;6es entre os
grupos considerados, conforme se pode verificar no Quadro em anexo.
Igualmente, a analise dos dados dos processes RMG (cf. Quadro em
anexo) mostra que a situac;ao dos diferenres agruparnentos no que se refere
a situa<;ao dos programas de inserc;ao nao revela mais uma vez diferenc;as
sensfveis relativamente a taxa dos programas de inser<;ao assinados e nao
assinados.
Uma analise estadstica dos processos sociais em Lagar Pequeno em
func;ao dos agrupamentos que se podem definir, de modo aproximado,
numa base de perten<;a etnica, no universo dos requerentes e titulares,
nao permite assim sustentar empiricamente esta tese pois, com base
INTERVEN<;:AO SOCIAL, 27, 1.003
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nestes indicadores (taxas de indeferimento, assinatura de programas de
inserc;ao e cessacrao do direito ao RMG), bern como pela consideracrao de
outros eletnentos como os acordos complementares aprovados e o tempo
de usufruto do direito ao RMG (cf. Quadro em anexo), observa-se uma
distribuicrao equivalence entre OS varios grupos. A abordagem qualitativa
dos processos sociais que foi utilizada na pesquisa sugere ao contrario
a imporrancia de se analisar em que medida e de que modo rem sido
equacionada na pd.tica do RMG em Lagar Pequeno a quesrao do direito
adiferen<;a.

2.

Popula~ao

cigana: a dialectica direitos sociais - direitos culturais

A experiencia do programa RMG em Lagar Pequeno e fortemente
marcada pela dialectica direitos sociais - direitos culturais em torno da
populac;ao cigana. Os tecnicos e parceiros sociais representados na CLA
experimentam em geral uma particular dificuldade em lidar com estes
requerentes e titulares do RMG. Uma enorme ambiguidade envolve o
posicionamento destes actores face aos direitos culturais da populac;ao
cigana. Estes cidadaos portugueses tern, por via da sua pertenc;a etnica,
o direito a ver reconhecidas pela comunidade as suas tradi<;6es culturais,
as suas actividades tradicionais? Ou, pelo contd.rio, devido a sua condic;ao de nacionais estao obrigados a observancia das n01·mas e leis gerais
do pa{s ? E uma resposta afirmativa a esta t'iltima questao implica que
as perspectivas de inser<;ao social e economica destes cidadaos, quando
em situa<;ao de exclusao, tern que seguir os mesmos padr6es de respostas
institucionalizas no quadro dos sistemas nacionais de ensino, forma<;ao
profissional e emprego, por exemplo?
0 ponto de vista maiorirario sustenta, em nome do prindpio da igualdade de tratamento, que a populacrao cigana tern exactamente os tnesmos
direitos que os demais cidadaos, ou talvez mais exactamente as mesmas
obriga<;6es, admitindo apenas o reconhecimento dos direitos culturais da
populac;ao cigana em termos de uma procura de maior adequa<;ao das
actividades de inser<;ao, uma inserrao medida, como- e usual dizer-se no
jargao tecnico a prop6sito das politicas de inserc;ao, como se ilustra no
depoimento de alguns tecnicos.

a

INTERVEN<;:AO

SociAL,

17, 1003

126 j

Francisco Branco

Vou-me reportar aquela nossa preocupariio constante, ... com os ciganos. 0 haver estas formaroes a dizer sao uma rara diferente, que temos
que respeitar e nlio sei que. Nos temos muita dificuldade em saber se temos que respeitar aquilo que especifico. . . ou se temos que continuar, ate
para que nao haja compararoes e comentd rios em termos da comunidade
onde estlio inseridos, do tipo mas aqueles nlio obrigam a fozer coisas que
nos obrigam a nos. Eu nlio sou muito permissiva, sou bastante radical, se
eles requerem os seus direitos devem cumprir as sua obrigaroes igualmente
aos outros. . . Se querem os direitos tem que cumprir com as obrigaroes e
se isto nlio dd vamos pensar tal e qual como com as outras pessoas o que
I que pode dar.

e

(Tecnico- Enrrevista 1)

Nesta l6gica, a dialectica direitos sociais - direitos culturais emerge em
torno da actividade econ6mica da popula~ao cigana e da sua disposi<;ao
face a escolaridade, estando igualmente presente, de forma mais latente
ou manifesta, a problematica da condi~ao fetninina nas comunidades
crganas.
2.1. Actividade independente, direito

a insers;ao economica e direitos

culturais
A questao da actividade econ6mica da populayao cigana polariza-se
sobretudo em torno da questao dos rendimentos auferidos na tradicional
actividade de venda ambulante, ponto fulcral da conB.itualidade que op6e
tecnicos e representantes da CLA aos candidates e titulares com esta pertenya etnica.
Os tecnicos consideram, como regra, que os rendimentos declarados
por estes requerentes e titulares nao correspondem a realidade, sendo inferiores ao que efectivamente auferem, e deploram nao existirem meios
eficazes de controlo, considerando mesmo que a propria Inspecc,;:ao da
Seguranya Social tern sido incapaz de comprovar esta situa~ao. Na explicayao dos tecnicos, a pouca valorizac,;:ao dos bens materiais pelos cidadaos
ciganos e as condic,;:6es materiais de vida, designadamente de habitayao,
em que muitos vivem, dificulta a objectivayao da sua condic,;:ao econ6mica
face aos limiares fixados pelo RMG. 0 mecanisme legal que, nestas con!t-:TURVBN<;AO SOCIAL, 27, 100}
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dic;oes e utilizado, a declarac;ao sob compromisso de honra e considerado
desajustado face as disposi<;oes e valores culturais destes titulares e requerentes do RMG . Os tecnicos e parceiros queixam-se ainda da ausencia
de directivas nacionais e normas juddicas que permitam estabelecer rendimentos convencionais da actividade de venda ambulante a semelhan<;a
do que foi adoptado em Lagar Pequeno no pedodo do Projecto Piloto, em
que foi estipulado o salario minimo nacional com remunerac;ao de base
dos requerentes que exercessem uma actividade por conta propria.
Os titulares e requerentes de etnia cigana invocam por seu turno a
precariedade da sua actividade economica, a incerteza e irregularidade
dos rendimentos, a crise que se abate sobre a venda ambulante devido,
quer a mutac;oes ocorridas no ambito do sector do comercio, quer a sua
deslocac;ao dos mercados de levante onde habitualmente vendem para
zonas perifericas.
As dificuldades de considera<_;ao objecriva dos rendimentos da actividade de venda ambulance, dado o seu cadcter nao formal e a pressao
exercida por estes cidadaos, dec01Tente da sua qualidade de minoria activa
e de alguma forma explorando em seu proveito a representac;ao social dos
ciganos como minoria violenta, dao Iugar em grande medida a urn deslo-

camento da conjlitualidade da prova de recursos para o terreno dos programas
de inser~lio, onde tern lugar urn numero considedvel de cancdamentos
(Branco: 2001). 0 campo da conflitualidade e agora prevalenternente
cultural e joga-se em torno da reconversao das actividades tradicionais
cigana, do papel da mulher, da educac;ao das crianc;as.
Face as dificuldades experimentadas no domfnio das actividades rradicionais, muitas pessoas com esta penenc;a etnica procuram no RMG) nao
uma via para a inserc;ao social e economica, mas urn complemento social
de rendimentos, cuja titularidade procuram obter e manter ernpenhadamente e que permite sobre(viver) mantendo a sua actividade tradicional
de comercio ambulante. Neste, como em muitos outros dom1nios, a disposic;ao dos ciganos funda-se sobretudo num des!gnio de resistencia cultural. E a esta luz que ganha igualmente mais clara significac;ao a atitude
pragmatica que adoptam face a exigencia de celebrac;ao dos acordos de
inserc;ao. Ainda que resistindo) e procurando flexibilizar a sua aplicac;ao,
declaram-se em ultima insrancia dispostos a fazer qualquer coisa. A conota<;ao das actividades de inserc;ao e sobretudo a de uma contrapartida e so,
lNTERVE N<;AO SOCIAL , 'L], 2- 00J
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muito raramente, eentendida como uma oportunidade, uma via para urn
percurso diferenre de vida. A expressao de u1na das ritulares do RMG de
etnia cigana ea esre proposito claramenre ilustrativa: cca Escola [ao marido}
da-lhe nervos e chega a casa e bate nos filhos. Se e para isso que vem efa
fazer qualquer coisa, para a costura ... !, (sublinhado nosso).
Os tecnicos e parceiros sociais revelam especial dificuldade na inrerprera~ao destas disposi~6es numa perspectiva sociologica e cultural e ren-

dem a atribuir uma significa<;ao moral aos comportamentos e atitudes da
popula<;ao cigana., classificando par exemplo como subsidiodependencia
o facto de estes pretenderem beneficiar do RMG em simultineo com o
exerdcio da sua actividade tradicional de venda ambulance.

A prdtica profissional dos ciganos t! a venda ambulante, s6 que, e
aque!a questiio, preferem a venda ambu!ante, a venda ambu!ante niio
dd, mas tambem n!io querem afterar. Sao subsidio-dependentes querem
continuar a receber o Rendimento Minimo e continuar a exercer a venda
ambufante
(Tccnico - Entrevisra 2)

Sem prejufzo de com a popula<;ao cigana poderem ocorrer processos de
desq ualifica<;ao social que conduzem a dependencia dos servi<;os sociais,
semelhantes aos assinalados em estudos sobre a assistencia social, a chave
interpretariva da subsidiodependencia apresenta-se aqui como claramente
redutora ao nao considerar a disrancia que afasta situa~6es de destitui<;ao
social e de resistencia cultural.
Como o Grupo de Trabalho para a Igualdade e Inser~ao dos Ciganos 2
assinala, baseando-se em alguns dos poucos estudos realizados, nao severifica em Portugal a existencia de uma etnocfasse mas sim de varios estratos
sociais ciganos que comungam, porventura com n{veis de participa<;ao
diferentes, uma mesma etnicidade, reconhecendo -sea necessidade de proceder a urn estudo socioecon6mico de ambito nacional das comunidades
ciganas (ACIME, 1997). Esta orienta<;ao afigura-se de grande imponancia para urn mais aprofundado e objectivo conhecimento da condi~ao
econ6mica destes cidadaos e dos problemas e perspectivas que se suscitam
face as suas actividades tradicionais. Enquanto tal nao se concretiza, as
INTERVENyAO SOCIAL,
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representay6es sociais sobre os ciganos e o conhecimento baseado no senso
comum dao Iugar a urn forte clima de suspeiyao relativamente aos rendimentos dos requerentes e titulares de etnia cigana.
Refira-se, no entanto, que a comprova<;ao de rendimentos nao e, nem
no quadro dos beneficiaries do RMG, nem de urn modo mais gerat urn
exclusivo da popula<;ao cigana, antes esra em regra associada a economia informal ou actividade independente (Branco, 2001) , assUinindo,
embora, neste grupo contornos particulares em face das estrategias e
mecanismos de defesa que alguns indiv{duos e fam£lias desta minoria
adoptam. A reclamayao e reformula<;ao, por vezes frequente, de declaray6es de rendimentos da venda ambulante ou ajudas familiares, bern como
a gestao da composi<;ao familiar e das relay6es conjugais (com variay6es
sens{veis no tempo) sao efectivamente percepdveis na analise dos proces~JS sociais (Branco, 2001), mas nao e possivel sustentar empiricamente

a sua generaliza~ao. Deve assinalar-se a este proposito que as raxas de
indeferimento do direito ao RMG por rendimentos superiores ao limiar
legalmente estabelecido, etnbora seja, neste grupo etnico, inferior a media, nao apresenta valores que se afastem de modo marcante dos demais
agrupamentos considerados (cf. Quadro em anexo).
- Pessoas que pertencem ao povo cigano dizem com alguma frequencia que as coisas estao dificeis, que a actividade da venda ja nao e
o que era, que muiras vezes ha dificuldade em ganharem o suficiente
para viver. Mas voces, se conversam sobre isso, nao pensam num outro
jeito de ...
- Mas a vida de um cigano sempre assim. . . eles mesmo que niio
sejam da pra~a, eles tern que arranjar uma maneira de venda ... 0 cigano,
ao menos o homem, eu falo do homem, o trabalho nao estd dedicado ao
cigano, isso que eu quero chegar, pronto . ..
-Mas acham que fazer venda nao e trabalhar, e isso?
- E traba!ho ... averse entende, e traba!ho, mas nao e trabaiho ... E
por conta propria . .. niio e o cigano estar ali por conta de outro, pronto . ..
0 cigano fica logo sem importancia nenhuma, fica logo sem valor.. . Olhe
eu sei. . . eu se fosse a dar a minha opiniiio, eu digo que isso niio estava
bem> que estd errado ... e a venda tambem niio estd nada boa> continua
a niio estar nada boa> e hd-de ser sempre assim, a gente sabe que quem

e

e
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tem um emprego certo, tem um ordenado certo .. ., mas a lei do cigano nao
permite, 0 que eque quer que lhe diga?
-Mas ... no fundo nao haveria outras formas de manter a actividade por conta propria e a vend a, por forma a tornar as coisas mais
favoraveis para voces? Por exemplo, eu tive conhecimento que ha urn
ou outro caso em que abriram uma pequena loja ... onde vendem calc;ado.
- Sim, sim ... E a gente se tivesse possibilidades ... quem nos arranjasse, ou comprar... e onde eque vamos buscar... para montar essa loja .. .
a casa, para fazer obras ... para aquilo que for indicado para vender.. .
veja ld.
Amalia, 32 anos, uniao de facto, 2 filhos, domesrica, 1. 0 ciclo-Entrevisra Tirulares 12

Este depoimento de uma titular de etnia cigana sintetiza algumas das
principais quest6es que estao em jogo quanta aactividade econ6mica dos
ciganos. Como declara, o trabalho nao estd dedicado ao cigano. A venda
sim. 0 cigano trabalhar por conta de ourrem fica logo sem importancia
nenhuma, fica logo sem valor... Amalia confessa nao ver grande futuro
neste caminho. A venda continua a nao estar nada boa, e hd-de ser sempre
asszm.
A disposic;ao para o exerdcio de urn trabalho assalariado por parte
da populac;ao cigana e muito reduzida, mormente entre os homens e as
gerac;6es mais velhas. Os jovens, ainda que expressando resistencia por via
das tradic;6es ciganas, revelam maior apetencia para o exerdcio de novas
actividades, tendencia que estad. a observar-se de urn modo geral nas
comunidades ciganas residentes em meios urbanos em diferentes pontos
do pafs. 3
Sao mais os jovens que jd estlio a tentar levar a vida de outra maneira,
jd pensam de forma diferente. Por exemplo, em Lisboa hd muitas mo~as
que estao a tirar corte e costura. Tenho uma tia que tirou um curso de
auxiliar de educarao, outra estd a traba!har num cofegio, mas sao moras
de 20, 25 anos, porque os outros ciganos de idade levam a mesma vida
que !evavam, na venda. Conhe~o tambem um moro com vinte e poucos
anos que tem uma !oja de roupas, outra tem uma sapataria. Sao tudo
jovens que estiio a tentar levar uma vida diferente e a deixar as tradiroes
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mais para trds das costas, a serem mais valentes e a seguirem em /rente,
isso e muito bom /
Olga, 29 anos, famflia monoparemal, 2 filhos menores, uabalhadora dos Servic;os Pessoais e Domesticos, 1. 0 ciclo incomplete - Entrevisra Titulares 19

Assim, como sublinha o Grupo de Trabalho para a Igualdade e Inser<;ao dos Ciganos, so com uma acriio estrategica concertada a vdrios niveis de
intervenriio se poderd ultrapassar o actual panorama, intervindo junto deste
grupo de forma especializada por forma a prepard-los para novas perspectivas
de integrariio social, econ6mica e cultural, com respeito pela sua identidade
pr~pria 4 (ACIME, 1988: 8). A cria<;ao de actividades de pequeno comercia nao ambulante, a forma<;ao profissional especialmente para os mais
jovens, em areas com significado face as tradi<;6es ciganas, como por
exemplo, a constrw;ao de guitarras, a confec<;ao de roupas, a condu<;ao
e medinica autom6vel, StHgem como algumas das novas perspectivas de
insen;ao econ6mica para estes cidadaos. Trata-se de processos exigentes e
complexos, quer pela quase ausencia de recursos institucionais espedficos
e orientados para este fim, quer pela discrimina<;ao social e obsd.culos
que enfrentam no acesso ao mercado formal (celebra<;ao de contratos de
arrendamento, acesso ao credito bancario, etc.).
Em Lagar Pequeno, os programas de inser<;ao na area do emprego
e fonna<;ao profissional rem privilegiado as ac<;6es de regulariza<;ao da
acrividade econ6mica junto das Financ;as e Seguran<;a Social, de modo a
equiparar os ciganos a trabalhadores independentes, e as actividades designadas de reviralizac;ao da venda ambulante. As acrividades de formac;ao
profissional tern, no conjunto destes titulares, uma reduzida expressao.
Trata-se de uma orienta<;ao que se tern revelado pouco efi.caz. A legaliza<;ao da actividade de venda ambulante nao rem sido concretizada
pelos titulares com esta perten<;a etnica que invocam nao ter condi<;ao
econ6mica para pagar com regularidade as contribui<;oes para a Seguran<;a
Social e rem estado na base da cessa<;ao do direito ao RMG num numero
significativo de processos. Alguns titulares referem igualmente que face os
baixos rendimentos que auferem, os descontos obrigat6rios para o regime
de trabalhadores independentes da Seguran<;a Social nao sao no imediato
vantajosos. Estes encargos representam 25,4 o/o do salario mfnimo no
caso do esquema obrigat6rio, protegendo os cidadaos nas eventualidades
INTERVENC(AO SOCIAL, 27, 2003
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de maternidade, paternidade e adopyao, invalidez, velhice e morte, nao
conferindo no entanto nesta modalidade o direito a prestay6es sociais
por encargos familiares, designadamente o subs!dio familiar a crianyas
e jovens. Este aspecto e muito valorizado pelas famllias ciganas ate pelo
numero elevado de filhos que em regra tern, mas s6 e garantido pelo
esquerna alargado implicando entao uma quotizac;ao de 32 o/o do salario
m!nimo. Sendo proprio da cultura cigana uma valorizac;ao do presente, a
protecyao na velhice tende a ser desvalorizado nesta contabilidade das vantagens relarivas. Sendo problematica do ponto de vista da protecyao social
dos cidadaos esta disposiyao remete, como alias para cidadaos de outros
grupos etnicos, nao s6 para a necessidade de urn trabalho de informac;ao
e formac;ao sobre os direitos e responsabilidade de cidadania como para
a imporrancia de uma melhoria de rendimentos familiares que reduza a
incidencia dos encargos com a seguranya social.

As actividades de revitaliza<;-ao da venda ambulante, que integram
com frequencia os programas de inserc;ao dos titulares ou beneficia.rios
deste grupo etnico, nao tern tido igualmente regra geral urn impacto significative. 0 seu caracter e de urn modo geral pouco preciso apontando
para a obrigac;ao dos cidadaos subscrirores se empenharem na melhoria
da rentabilidade da sua actividade atraves do investimento de parte dos
rendimentos que auferem por via do RMG na aquisic;ao de mercadorias
ou na candidatura a bancas de venda em mercados municipais. 0 apoio
social no ambito do RMG e neste caso relativamente limitado, centrando-se em acc;6es de informayao e orientayao.
Observa-se neste processo uma circularidade pouco virtuosa. A venda
ambulance nao possibilita para muitos dos agregados familiares ciganos
urn rendimento convenience, mas a ideia da sua revitalizac;ao nos termos convencionais nao se revela eficaz, ate porque algumas das vias que
poderiam potenciar esta reviraliza<;-ao nao estao a funcionar. Nao existe
gualquer discriminac;ao positiva na atribui<;ao de bancas nos mercados
municipais. Nao sao concedidos apoios economicos espedficos para este
fim no ambito do RMG. Os Acordos de Inserc;ao destinados a aquisic;ao
de mercadorias nao sao em regra aprovados.
A criac;ao de novas actividades de comercio nao ambulante, como pequenas lojas de venda de roupa, sapatos, retrosaria ou bijuteria> nao tern
igualmente ocorrido, etnbora haja nalguns cidadaos titulares apetencia e
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disposi<;ao para esse fitn. Como no caso de Amalia, ja citado, de Isidro,
mas nao s6.

- E ainda

urn homein relativamente novo ... Como

e que ve ...

0

seu futuro?
- (risos) Isso e uma boa pergunta ... uma boa pergunta ... uma pergunta que eu nem sei responder... Como isto estd, nem sei ... como isto
anda} nfio sei, palavra de honra ...
-Mas como e que pensa que pode dar urn jeito a sua vida?
-Eu digo-Lhe uma coisa, se eu tivesse dinheiro para empatar num
negocio, eu tinha a minha vida, eu tinha futuro porque ideias niio me
foLtam} basta que eu fui criado muito mal, portanto ideias ndo me foltam
para o negocio ... foltam-me e verbas, que niio tenho ...
- Se tivesse apoios para isso gosrava de abrir urn a loja, e isso?
- Sim,
isso adorava... era o meu sonho. Isso era o meu sonho,
era ...
- E em que?
- Roupas... que i o que eu estou mais dentro disso ...
- E acha que isso e uma coisa rna is ou menos imposs!vel para si?
-Impossfvel nfio i, desde que eu tivesse verbas, alguem que me
apoiasse, n!io era . .. porque a minha muLher concorreu ai para uma loja . ..
que eles estfio ai com 4 ou 5 lojas. A minha muLher concorreu ... sea minha muLher tivesse sorte era uma alegria ... as vezes estamos a folar disso
em casa . .. e costume o casaL estar a folar disso em casa, em nfio contrariar
esse sonho ... a gente diz: pode ser que sim} olha ... pode ser que tenhamos
sorte, mas eu niio sei . ..

e

Isidro, 38 anos, casado, familia nuclear com 2 fllhos menores, vendedor ambulanre,
analfabeto - Emrevista Tiwlares 8

Apesar de iniciativas positivas mas isoladas que neste sentido que tern
sido tomadas por alguns parceiros, regista-se na interven<;ao da CLA
em Lagar Pequeno a ausencia de um plano local de interven(fio para a
inc!usfio da popula(iio cigana, onde estas vertentes estejam efectivamente
articuladas, com iniciativas e meios necessaries e com o envolvimento
das pr6prias comunidades ciganas. A orienta<;ao predominante das ac<;6es
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para a inclusao sociaL neste dom{nio, esta quase exclusivamente baseada
numa interven<;ao individualizada, centrada como se referiu na legalizac.;:ao
e revitalizac.;:ao da venda ambulante como actividade independente, 5 que
se pauta por uma visao uniformizadora da condic_;:ao de cidadania mas
que nao funda o direito a inser<;ao econ6mica com respeito pelo direito
a diferen<;a.

2.2. Condi<;ao da mulher cigana, direito

a diferen<;a e igualdade

Uma faceta particularmente sensivel da inclusao social deste grupo etnico e o da condi<;ao da mulher cigana, quer no plano geral da promoc;ao
da igualdade de direitos das mulheres com esta pertenc;a etnica, quer de
uma fonna mais espedfica no plano do direito a educac.;:ao e do direito
parricipac;ao econ6mica.
Na tradic.;:ao cigana as mulheres nao tern acesso escolaridade basica
e nao lhes cabe trabalhar para alem da ajuda ao marido nas acrividades
rradicionais de venda e comercio ambulance, da ocupac;ao das tarefas
domesticas e dos cuidados aos filhos. Trara-se de uma norma de grupo
que visara proteger a fun<;ao da mulher enquanro garante da reproduc;ao
das famllias ciganas no interior do grupo etnico. Pelas normas grupais
esd assim vedada a mulher qualquer parricipa<;ao econ61nica exterior ao
controle do grupo etnico mesmo que se salde numa redu<;ao das fontes
de rendimento familiar e iniba de forma irremedicivel a autonomiza<;ao
econ6mica feminina conforme ao padrao social dominante. Em Lagar
Pequeno, fruro do condicionalismo de alguns projectos de inrervenc.;:ao
social e do programa RMG, regista-se uma ligeira fl.exibilizac.;:ao desta
norma nomeadamente face as gerac.;:6es mais novas sendo tolerado o exerdcio de trabalhado assalariado com duas condicionantes. Tratar-se de
alguma forma de contrapartida exigida por programas de apoio social.
Desenvolver-se essa actividade no ambito territorial da propria comunidade, permitindo desta forma urn apertado controle do grupo sobre a vida
e conduta das jovens e mulheres ciganas.
Esta realidade nao envolve a ausencia de consciencia por parte de
algumas mulheres ciganas dos problemas e custos sociais desra tradic.;:ao,
das Leis que estao assim feitas desde o inlcio. No caso de Amalia existe)
como vimos, uma n{tida consciencia dos limites da venda ambulante que

a
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continua a nao estar nada boa e hd-de ser sempre assim, e aJguma abertura
face a urn emprego certo, com urn ordenado certo mas, como expressa
resignadamente, a lei do cigano nao o permite.

- A minha assistente jd me arranjou um emprego e eu jd lhe disse:
{{Se o emprego for aqui ou naquela escola tudo bem"porque a nossa lei nao
permite que a cigana vd trabalhar fora ... porque depois as pessoas veem
passar: ':Ah, aquela rapariga sozinha, mas para onde ird, para onde vai,
para onde nao vai? ". E depois uma pessoa fica logo sem vaLor nenhum por
uma coisa sem necessidade ... e isso [... ]
- Mas essas regras em alguns aspectos nao acabam por complicar
bastante a vida das pr6prias pessoas ciganas ...

- Ah, sim as vezes complicam ...
nao

Se as mulheres nao podem trabalhar fora da zona onde vivem,
e diffcil ter outras condis:6es de vida ...

- E a gente pensando bem ... Se eu tiver um empregozinho, sei que i
uma coisas certa, sei que e um ordenado certo, pensando bem ate que me
dava jeito . .. mas que a lei cigana concordasse... Agora, eu fazer uma coisa
as escondidas, e depois amanha virem a saber e depois eu comero a encher
a cabera as pessoas ... nao, nlio ... niio que depois nos somos maftratadas ...
pefos nossos de casa .. .
Amalia, 32 anos, uniao de facco, 2 filhos, domestica, 1. 0 ciclo- Enrrevisra Titulares 12

Este depoimento revela com enorme dareza, por urn lado, os limites
da flexibilizac;ao das normas do grupo face ao trabalho feminine e as suas
consequencias potenciais em termos de violencia sabre as mulheres e, por
outro lado, a imporrancia que assumem programas como o RMG na
promoc;ao de oportunidades de insers:ao econ6mica e social das mulheres
ciganas mesmo que dentro dos limites impastos pela sua cultura. Em
Lagar Pequeno, emergem, por vezes, nas reunioes regulares de trabalho
da CLA ou em momentos formais de avaliac;ao, perspectivas quanta a
iniciativas que deveriam ser romadas neste ambito, mas tres anos e meio
apos o in!cio do Projecto Pilato do RMG apenas acc;oes pontuais, individualizadas, tiveram lugar.
!NTERVEN<;:A.o SoCIAL, 27, 2003
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Urn percurso no sentido da auronomiza<;ao economica destas mulheres so ocorre normalmente por urn processo de ruptura com a condi<;ao
cultural cigana, como testemunha a trajecr6ria de Olga titular do RMG
em Lagar Pequeno e entrevistada no ambito deste trabalho.

Eu falo por mim, pela minha vida. Tem sido muito comp!icada, na
altura ta!vez se eu niio recebesse o rendimento minimo custava-me mais
a arranjar emprego ....
Atraves das Assistentes Sociais, tambem me abriram muito a mente,
porque eu tinha uma mente muito fechada, e eu ca!hando ia para a
venda e calhando niio ia traba!har. E acho que atraves do rendimento
minimo .. .. Disseram-me vai receber mas chegando uma certa altura sese
arranjar emprego vai trabalhar e deixa de receber ou recebe menos, e eu
comecei: - ai doutora, mas eu sou cigana o que eque vao dizer mas, aos
poucos, foram-me convencendo para estudar e para trabafhar e eu comecei
a compreender que a vida era assim ... Que tinha dois filhos, e que jd era
maior de idade e que niio tinha que olhar ao que os outros dissessem e
ao que o meu pai dissesse, porque eu e que tenho que dar a alimentafiiO
aos meus jilhos, eu e que tenho que !utar por eles. . . E entiio comecei a
abrir a minha mente e a compreender que a vida e assim e eu acho que
o rendimento minimo abriu-me a minha mente, porque hoje em dia se
niio houvesse rendimento minimo, hoje eu ainda estava sem trabalhar,
calhando andava a vender, estava debaixo de um toldo a vender, niio
punha os meus jifhos a estudar.
Estou a Lutar para que deem uma casa, estou a traba!har, modifiquei a
minha maneira de vestir, a minha maneira de pensar, estou diferente, n!io
sou a mesma pessoa e acho que foi o rendimento mfnimo, digo eu que
modificou (risos). jd nao Ligo ao que os ciganos dizem, passo por eles e efes
criticam- me porque estou a trabafhar, porque eu mudei a minha maneira
de vestir e criticam-me porque estou a lutar pela vida e jd niio penso em
fozer a vida cigana, quero levar uma vida normal como as outras pessoas
e o rendimento minimo ajudou-me muito a isso.

e

Olga, 29 anos, famflia monoparencal, 2 lllhos menores, crabalhadora dos Servi<;:os Pes~
soais e Oomesticos, 1. 0 ciclo incomplero- Emrevista Titulares 19
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Venda Ambulante
(10 anos)
e pedodo sem ocupac;ao

~
POC
(12 meses)

Desemprego
(10 meses)

Trabalho temporario
(3 meses)

~
POC
(6 meses)
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Como se pode verificar, segundo o
proprio testemunho desta titular, o RMG
desempenhou urn imponante papel na
promoc;ao dos direitos humanos e viabilizac;ao do percurso de autonomizac;ao desta
mulher, com vislveis reflexes a n1vel pesseal, educative e profissional, no seu modo
de vida de urn modo mais geral. Quanta
ao processo de inserc;ao economica, no
caso de Olga, o RMG possibilitou ate
agora, depois do seu passado de 10 a nos de
venda ambulante seguido de um perlodo
de desocupac;:ao apos a ruptura conjugal,
iniciar urn percurso profissional novo na
area dos servic;os pessoais. Num prirneiro
momenta, atraves de urn POC de 12 rneses num Lar de ]ovens a que se seguiu urn
perfodo de desemprego interrompido com
urn trabalho temporario como auxiliar
numa escola de crianc;:as deficientes auditivas. Mais recentemente, por via de urn
novo POC com a durac;ao de 6 meses,
exerce func;:6es de auxiliar numa creche.

Figura I: Trajecr6ria profissional Olga como Titular RMG

Como a maioria dos titulares apoiados na sua traject6ria de inserc;ao
econoinica, o RMG nao proporcionou uma integrac;ao estavel no mercado
de trabalho, mas somente uma sucessao de quasi-empregos nao superando
assim a precariedade. Tal nao impede, no entanto, esta cidada de valorizar
positivamente esta sua trajectoria no sentido da integrac;ao no mercado de
trabalho face a sua condic;ao etnica e percurso de vida.
Neste caso da minoria etnica cigana em de Lagar Pequeno, prograrnas
sociais como o RMG mostram alguma apetencia por processes como o
da titular Olga, que quer levar uma vida normaL como as· outras pessoas,
mas nao rem revelado suficiente competencia politica e estrategica para
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equacionar iniciativas para a inclusao social daqueles que se querem manter diferentes.

2.3. Mulheres ciganas e direito a educacrao
A outra face da auto-exclusao do mercado de trabalho a que as comunidades ciganas sujeitam as mulheres e a do acesso educa<;ao. Na tradis:ao
cigana, as mulheres nao frequentam a escola, ou frequenram-na apenas
ace ao in{cio da puberdade.
E, no entanto, eles movem-se, dir-se-ia parafraseando Gallileu, pois
este e um dominio onde, apesar da ancestralidade das tradi<;6es ciganas, se
registam significativas altera<;6es. Hoje, a julgar pela experiencia de Lagar
Pequeno, esti relativamente ultrapassado o obsraculo cultural ao acesso
escolaridade das mulheres ciganas, ou, pelo menos, ao 1. 0 ciclo do ensino
basico. Esta e uma area onde a experiencia de discrimina<;ao das gera<;6es
mais velhas e os programas educativos e sociais tern vindo, apesar de todos
os limites, a desempenhar um papel importante.

a

a

-

Portanto, a vida da sua filha pode serum pouco ...

-

Diferente.

-]a nao ha tantas resistencias da parte do povo cigano em rela<;ao
ao estudo das mulheres?

-Nao, nao. Porque antigamente a gente niio ia, nao podiamos ir
a esco!a e agora, hoje, a minha filha jd estd na esco!a, jd tem, jd faz a
4. a classe, enquanto eu antigamente tambem nunca sabia o que era uma
escola, chorava para ir para escola e nunca tive oportunidade. Por isso, eu
digo: hei-de dar aos meus jilhos aquilo que eu nunca tive.
- E depois da

4.a, ela vai continuar a estudar?

-Sim. Depois dai e que vamos a ver, porque e!a, pronto, ela diz
que queria ser professora, gostava de ser professora, efa tem sempre aque!a
manta.
Fernanda, 37 anos, casada, 2 filhos menores, domescica,
lares 15

~n~lfabera-

Enrrevista Tim-

- Nao, nao... Eu sou cigano, mas eu acho que nlio quero que o
futuro da minha filha seja igual ao meu e seja o das minhas irmas. . . um
futuro muito antigo ... Eu quero que a minha fi!ha daqui amanha tire
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um curso como deve ser e nao precise de andar na pra~a, andar ao sol e
estd a perceber? Que tire um curso como deve de ser, tenha um
emprego como deve de ser, tenha o ordenado dela ... Aquilo que eu espero
para o meu filho tambem.

a chuva,

Isidro, 38 anos, casado, familia nuclear com 2 filhos menores, vendedor ambulante,
analfabero- Encrevisra Tirulares 8

A abertura revelada par Isidro no que se refere a escolarizac;:ao da filha
para alem do 1.0 ciclo do ensino basico nao e no enranto generalizada,
como se pode comprovar pdo depoimento de Fernanda onde e manifesta
a inceneza quanta a concretizac;:ao da mania da sua filha de ser professora.
Abre-se aqui utn imporrante espac;:o para os programas educarivos e sociais. A formac;:ao de mediadores ciganos e a sua integrac;:ao nas escolas do
ensino basico podem contribuir para a ampliac;:ao das oportunidades das
jovens (e jovens) de etnia cigana e para o seu sucesso educativo no ambiro
dos programas normais da escola publica, ao mesmo tempo que abrem
uma outra via para o trabalho das mulheres ciganas, designadamente. Em
Lagar Pequeno esta e uma orientac;:ao que
agora se perspectiva.
Refira-se a este proposito que uma outra via de inserc;:ao de mulheres
ciganas no mercado de trabalho passa, nesta linha da mediac;:ao culturaL
pela sua formac;ao e integrac;:ao em equipamentos de infancia de modo a
esrabelecer urn clima de confianc;:a que leve este grupo etnico a colocar as
crianc;:as ciganas ao cuidado destes servic;:os sociais.
0 processo de mudanc;:a que se observa nesre dominio e as suas condicionantes conferem grande centralidade a Educac;:ao de Adultos, ao
chamado ensino recorrenre e de segunda oportunidade, que pode, nas
actuais circunsrancias, ser uma das vias privilegiadas de continuac;:ao dos
estudos das jovens ciganas. Programas ajustados ao perfil cultural e aspirac;6es desta comunidade e que combinem as componentes de ensino e
formac;:ao profissional podem exercer urn papel importante. Neste area de
intervenc;:ao para a inclusao social, a experiencia de Lagar Pequeno tem-se
limitado ao funcionamento de cursos de ensino recorrente na sua componenre de ensino, os quais, na sua configurac;:ao actual, se ajustam mal,
a uma pedagogia de projecto que permita atender aos particularismos e
especificidades locais, culturais e etnicas (Branco, 2001).

so
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3. Conclusao
Com base na analise ensaiada pode inferir-se que em Lagar Pequeno
a administrac;ao do RMG se processa essencialmente segundo os mecanismos de gestao da desigualdade e da exdusao pr6prias da modernidade
capitalista. Na verdade na administrac;ao social do direito ao RMG, quer
na sua vertente de presrac;ao social quer na sua dimensao de direiro a
inserc;ao, esra presence uma articulac;ao de mecanis1nos de desigualdade e
de exclusao caracter{sticos das formas de hierarquizac;ao hibrida como o
racismo, uma vez que tende a acontecer, sem preju{zo de eventuais aproveitamentos do estatuto de minoria «perigosa" pelos beneficiaries ciganos,
uma discriminac;ao negativa baseada em criterios etnicos.
Por ourro lado, o processo de passagem de uma hierarquizac;ao baseada
na exclusao para uma assente na desigualdade, como caracteristicainente
ocorreu com as mulheres nas sociedades de mercado atraves da sua entrada no mercado de trabalho, s6 muito excepcionalmente rem lugar com
OS proceSSOS tendenteS a inserc;ao economica das COffillnidades ciganas,
uma vez que o universalismo antidiferencialista e homogeneizador constitui urn poderoso obsracuJo a procura de vias de integrac;ao apoiadas na
diferen<;a nao inferiorizadora das actividades econ6micas independentes
dos ciganos .
.E no ambito da quesrao do direito aeducas:ao das novas gerac;oes que
se podem observar os sinais mais significativos de uma dinamica intercultural que, apoiando-se nas aspirac;6es dos pr6prios jovens ciganos, sobretudo do sexo feminino, mas tambetn da auto-reflexao e revisao de vida
de alguns grupos de ciganos adultos que tendem a considerar a educa<;ao
como urn instrumento de progresso e integrac;ao social, potencia uma
lenta compatibilizac;ao do direito a educac;ao com os valores ancestrais da
culrura cigana, sem que no entanto se nao possam omitir as tendencias
assimilacionistas presences na imposic;ao de padr6es de educac;ao aos ciganos adulros na ausencia de qualquer dialogo intercultural efectivo.
Em suma, e sem prejuizo de algumas dimens6es posirivas assinaladas,
pode afirmar-se que, em Lagar Pequeno, sao reduzidas as vias aberras para
uma sfntese positiva entre o direito social ao RMG e a lei dos ciganos, parque limitadas sao na verdade as iniciativas para a inclusao social daqueles
que se querem manter diferentes!
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Notas
1

0 Plano Beveridge, Lisboa, Edirorial Seculo, sf daca, Rosanvallon (sf d: 115) e F. Maia (1990).

1

Grupo criado no ambiro do Alro Comissariado para a [migra<;:ao e Minorias Ernicas.

3

Esce fen6meno e designadamenre assinalado pelo Grupo Sina, criado no ambiro da Rede Europeia Anripobreza (Porrugal) (cf. P1tblico, lO de Ourubro de 2000).

~ Sub! i nhado nosso.

s Refira-se a auscncia de quaisquer candidaturas no ambito do programa FAINA - Fundo de
Apoio a Insers;ao em Novas Acrividades destinado a apoiar beneficiarios do RMG, que nao
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escando em condi<;oes de aceder aos programas inscitucionais na area do emprego revelem
interesse e capacidades pessoais para criar uma acrividade de auro-ernprego. Criado em Secembro de 1997, esre Fundo cern regisrado urn numero reduzido numero de candidaturas na sua
maioria no enranco na area da venda ambulance e comercio (cf. IDS , 2000) .
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Anexo
Quadro: Indicadores dos processos RMG segundo agrupamentos etnicos

Cancel ado
% Situa~ao

Situa\ao
dos processos

%Agn1pamento etnico
Deferido

%Situa~ao

N.o

N.•

31
17)

47
26,9
47,5
52
32,3
52,0
100
47
30,9
47,5

53,4
27

25
16,4
43,1
5
29,4

97
55,4
54,2
82
50,9
45,3
181
80
62,6

44,7
11

152
100
45,2
17
100

% Situ~ao

16,6
28,7
13,6
10,9
12,6

99
19,2
20,3
34,1
15,0
43,2

179
64,2
31,6
52,3
12,7
44,1

%Agrupamcnto etnico

24,1

48,5

27,4

33,0

%Situa~ao

22,0
22,4
14,0
12,1

28,8
17,2
42,0
21,2

49,2
!6,2
44,0
12,3

100

%Agrupamento etnlco
Total (a)

%Situa~ao
%Agrupamento etnico

%Situa~ao
%Agrupamento etnico

%Agruparnento etnico
%Situa~ao
%Agrupamento etnico

8,6

28
17,0
48,3

58

Fome: Processos Sociais dos Requerentes e Tirulares RMG, Jul. 96- Dez. 99
Noc-a: (a) Indui processos cuja siruac;:ao dos Programas de Inserc;:ao nao e conhecida
INTERVEN<;:i\o SocrAL, 17, 1003

175
100
52,1
161
100
47,9
336

165
100
49,1
336
100
28,1
100
13,1
100

% Situa~ao

19-24 meses

N."

TOTAL

64,7
6,1
87
52,7
48,6

Nao assinado

13-18 meses

nacionais

5,9
1,0
50
30,3
50,5

%Agrupamento etnico

7-12 meses

cigana

16,8

Isento

Tempo de pennanencia

PAI.OP

49,1
55

% Situa~ao

Acordos comptemen tares aprovados

Outros
Titularcs

%Agrupamento etnico

%Agrupamento etnico

Cancela men to por
renclimentos superiores

Titulares
etnia

% Situ~ao

Total
A<isinado

Programas
de Inser<;ao

Tim lares
africanos

5,1

17,6
100
14,9

