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ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE APOIO À ESTRATÉGIA
NACIONAL PARA A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES CIGANAS (FAPE) 2015 E 2016

1. RETOMANDO OBJECTIVOS E GRELHA DE AVALIAÇÃO
1.1 Objetivos da avaliação
O processo subjacente à realização do Estudo de Avaliação Externa da Implementação do
Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (FAPE) 2015 e 2016, decorreu entre 27 de junho e 15 de setembro de 2017. As principais tarefas
realizadas foram as seguintes:
- Constituição da equipa do projeto.
- Reuniões internas de discussão da equipa com vista à estruturação de documentos de
trabalho.
- Recolha da documentação sobre o FAPE e sobre os projetos desenvolvidos.
- Análise da documentação recolhida.
- Realização de dois grupos de discussão com os projetos e respetiva análise dos seus
conteúdos.
- Conceção do questionário a ser aplicado às entidades gestoras de projetos FAPE.
- Lançamento do questionário.
- Construção de uma base de dados em SPSS.
- Introdução dos questionários validados.
- Contactos com todas as entidades gestoras de projetos FAPE com o objetivo de:
. esclarecer elementos de questionários incorretamente preenchidos;
. solicitar a colaboração de todas as entidades participantes no processo de avaliação.
- Análise dos questionários.
Inerente a esta avaliação do FAPE esteve a preocupação de que a mesma viesse a ter efeitos
na melhoria do Fundo em fases posteriores. Assim, a recolha de informação procurou respeitar
esse objetivo pelo que a equipa concebeu e implementou uma metodologia de avaliação que,
apesar dos condicionalismos impostos pelo curto prazo de execução do estudo, e pela
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respetiva calendarização, permitisse dar cumprimento a esse objetivo central. O que se
pretendeu com a avaliação foi identificar:
- Qual a articulação do FAPE com outras medidas de política nacionais e/ou locais? Qual a
coerência do FAPE com as orientações nacionais e, mais concretamente, com as orientações
da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC)?
- Como é avaliado o papel do Alto Comissariado para as Migrações (ACM) na monitorização e
acompanhamento dos projetos do FAPE?
- Qual a capacidade de concretização dos projetos e que transformações foram por estes
induzidas?

1.2 Grelha de avaliação
De um modo mais específico, e seguindo os critérios habituais de um processo da avaliação, o
Estudo de Avaliação Externa da Implementação do Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para
a Integração das Comunidades Ciganas (FAPE) - 2015 e 2016 foi orientado para responder às
seguintes questões-chave:
Critérios
Coerência

Pertinência

Sinergia

Execução

Participação

Questões-chave
Os objetivos dos projetos, e as atividades realizadas, são coerentes
com as orientações nacionais e, mais concretamente, com as
orientações da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades
Ciganas? A que Eixos e Dimensões da ENICC os projetos FAPE
respondem?
Os projetos dão resposta às prioridades definidas na ENICC? Os
projetos revelaram-se pertinentes para os contextos em que se
inserem e para os públicos abrangidos e respetivos problemas
identificados?
A utilização de recursos, por parte dos projetos FAPE, foi de molde a
potenciar outros recursos (nomeadamente a nível local) e/ou criar
novos recursos?
As ações / atividades previstas foram concretizadas? Que fatores
facilitadores e que dificuldades foram encontradas na implementação
das atividades? Que estratégias de superação de dificuldades foram
acionadas?
Os projetos identificam entidades parceiras? As entidades parceiras
foram efetivamente mobilizadas para os projetos? Que estratégias de
mobilização foram acionadas? Que dificuldades foram encontradas a
este nível e como foram superadas? Quais os fatores facilitadores da
promoção da participação de entidades parceiras?
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Adesão

Empowerment

Satisfação

Eficácia

Inovação

Igualdade
Acompanhamento

Os públicos a quem as ações / atividades se destinavam foram
efetivamente abrangidos? Que tipo de públicos foram efetivamente
abrangidos? Que desvios se identificam? Houve dificuldades na
adesão dos públicos-alvo? Que estratégias foram implementadas para
superar tais dificuldades? Quais as estratégias de comunicação com os
públicos-alvo mais eficazes?
Os públicos destinatários participaram ativamente na conceção e
implementação do projeto? O projeto convocou, mobilizou e reforçou
as competências de tomada de decisão dos/as utilizadores/as e
beneficiários/as finais? O projeto promoveu a autonomia e a
autorresponsabilização de utilizadores/as e beneficiários/as finais?
Qual a satisfação dos diversos atores em relação aos projetos
desenvolvidos? Quais as mais-valias de participação no projeto? As
mais-valias são reconhecidas e valorizadas por todas as pessoas e
entidades envolvidas?
Os resultados esperados foram alcançados? Que resultados não
previstos foram produzidos? Quais os fatores facilitadores da
obtenção de resultados? Que obstáculos surgiram e como foram
ultrapassados? Quais as transformações produzidas nas entidades /
organizações (gestoras e parceiras); nos públicos abrangidos; nas
comunidades e contextos locais; nos obstáculos a uma integração das
comunidades ciganas? Até que ponto os projetos promoveram o
combate à discriminação e a sensibilização da opinião pública?
Promoveram a formação sobre a cidadania e participação comunitária
ativa das comunidades ciganas? Promoveram a história e cultura
ciganas? Favoreceram integração das comunidades ciganas?
Qual a individualidade e o carácter distintivo dos projetos FAPE face a
outros? Qual o valor acrescentado dos projetos face a outras
respostas? Os projetos promovem e desenvolvem novas competências
nos/as utilizadores/as e beneficiários/as finais?
Foi respeitado, valorizado e promovido o princípio da igualdade de
género?
Qual a adequação dos instrumentos de monitorização e do
acompanhamento do FAPE realizado pelo ACM? Que outros
instrumentos poderiam ter sido usados? Que outro tipo de
acompanhamento poderia ter sido feito?
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2. O PROCESSO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO
2.1.

Recolha e análise documental

Durante a avaliação em curso foi realizada uma recolha da informação mais detalhada sobre os
projetos, graças à colaboração do Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas (NACI) / ACM, a
saber:
Documentação FAPE – 2015
Caderno de Encargos – Regulamento FAPE 2015
Caderno de Encargos - Grelha de Análise FAPE 2015
Caderno de Encargos - Estrutura de Custos FAPE 2015
Caderno de Encargos - Manual de Acompanhamento FAPE 2015
Candidaturas apresentadas pelos projetos aprovados
Matriz de avaliação dos projetos: Grelhas Individuais FAPE 2015
Relatórios das visitas de acompanhamento
Relatório Apresentado pela Entidade Gestora
Avaliação/Conclusão pelo ACM
Análise SWOT dos projetos do FAPE – ENICC 2015
Entrevistas realizadas no âmbito da avaliação dos projetos FAPE 2015
Guião de entrevistas OBCIG avaliação FAPE 2015
Guião de entrevistas projetos avaliação FAPE 2015
Fluxograma da avaliação OBCIG dos projetos FAPE 2015
Programa da sessão Coletiva de Lisboa, avaliação FAPE 2015
Produtos finais dos projetos: FAPE-0003 e FAPE-0020

Documentação FAPE – 2016
Caderno de Encargos – Regulamento FAPE 2016
Caderno de Encargos - Grelha de Análise FAPE 2016
Caderno de Encargos - Estrutura de Custos FAPE 2016
Caderno de Encargos - Manual de Acompanhamento FAPE 2016
Candidaturas apresentadas pelos projetos aprovados
Matriz de avaliação dos projetos
Relatórios das visitas de acompanhamento
Relatórios de avaliação Entidade Gestora
Relatórios de avaliação/Conclusão pelo ACM
Produtos finais dos projetos
Os documentos acima referidos foram analisados à luz das seguintes interrogações:


Os objetivos dos projetos, e as atividades realizadas, são coerentes com as orientações
nacionais e, mais concretamente, com as orientações da Estratégia Nacional para a
Integração das Comunidades Ciganas? A que Eixos e Dimensões da ENICC os projetos
FAPE respondem?
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Os projetos dão resposta às prioridades definidas na ENICC? Os projetos revelaram-se
pertinentes para os contextos em que se inserem e para os públicos abrangidos e
respetivos problemas identificados?



Os projetos identificam entidades parceiras? As entidades parceiras foram
efetivamente mobilizadas para os projetos?



Os públicos a quem as ações / atividades se destinavam foram efetivamente
abrangidos? Que tipo de públicos foram efetivamente abrangidos? Que desvios se
identificam?



Qual a individualidade e o carácter distintivo do projeto face a outros? Qual o valor
acrescentado do projeto face a outras respostas? Os projetos promovem e
desenvolvem novas competências nos públicos abrangidos?



Foi respeitado, valorizado e promovido o princípio da igualdade de género?

2.2.

Os focus groups

A 7 de julho de 2017, o CESIS enviou convite a todas as entidades gestoras de projetos FAPE
solicitando a sua participação nos focus groups, organizados da seguinte forma:

Data

Dia 17 de
segunda-feira

Local

julho,

Lisboa - Auditório do Centro
Nacional de Apoio à Integração
de Migrantes (CNAIM)
Rua Álvaro Coutinho n.º 14
1150-025 Lisboa

Horário

10h30-13h00
14h30-17h00

(junto ao metro dos Anjos e/ou
Intendente – linha verde)
Porto – Sala UNICER
Dia 18 de
terça-feira

julho,

Rua de D. Manuel II – Jardins do
Palácio de Cristal
4050-239 Porto
(próximo da estação de metro
Casa da Música e/ou Aliados)

10h30-13h00
14h30-17h00

Destinatários/as
Representantes das
entidades gestoras
e de entidades
parceiras
Pessoas que
beneficiaram dos
projetos

Representantes das
entidades gestoras e
de entidades parceiras

Pessoas que
beneficiaram dos
projetos

Para a organização destes focus groups a equipa de avaliação contou, uma vez mais, com a
colaboração do ACM que facilitou o acesso ao Auditório do Centro Nacional de Apoio à
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Integração de Migrantes e estabeleceu os contactos necessários com vista a providenciar uma
sala na cidade do Porto. Os convites partiram do CESIS mas foram também enviados pelo NACI
reforçando-se, assim, a importância destes encontros e a legitimidade da avaliação. O CESIS
enviou duas recordatórias, apelando à participação.

Ainda assim, podemos considerar que a participação não correspondeu ao esperado. No focus
group realizado em Lisboa estiveram presentes oito projetos (de 2015 e 2016), representados
por cinco entidades e sete pessoas. No Porto, participaram seis projetos, de cinco instituições,
e estiveram presentes seis elementos. Tanto no Porto, como em Lisboa, havia indicação de que
pelo menos um projeto se faria representar por alguns ou algumas dos/as seus/suas
beneficiários/as, o que acabou por não se concretizar.
Quatro entidades responderam dizendo que não podiam participar, dado o período de férias
da equipa.

2.3.

O questionário

Dando cumprimento aos termos da Proposta, no dia 26 de julho foi enviado a todas as
entidades um questionário para ser respondido via correio eletrónico.

O questionário foi elaborado procurando responder às seguintes questões de avaliação:


As ações / atividades previstas foram concretizadas? Que fatores facilitadores e que
dificuldades foram encontradas na implementação das atividades? Que estratégias de
superação de dificuldades foram acionadas?



As entidades parceiras foram efetivamente mobilizadas para os projetos? Que
estratégias de mobilização foram acionadas? Que dificuldades foram encontradas a
este nível e como foram superadas? Quais os fatores facilitadores da promoção da
participação de parceiros?



Os públicos destinatários participaram ativamente na conceção e implementação dos
projetos? Os projetos convocaram, mobilizaram e reforçaram as competências de
tomada de decisão dos públicos abrangidos? Os projetos promoveram a autonomia e a
autorresponsabilização dos públicos abrangidos?



Os resultados esperados foram alcançados? Que resultados não previstos foram
produzidos? Quais os fatores facilitadores da obtenção de resultados? Que obstáculos
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surgiram e como foram ultrapassados? Quais as transformações produzidas nas
entidades / organizações (gestoras e parceiras); nos públicos abrangidos; nas
comunidades e contextos locais; nos obstáculos a uma integração das comunidades
ciganas.


Qual a satisfação com o acompanhamento do ACM? Que outro tipo de
acompanhamento poderia ser feito?

O período de resposta ao questionário foi, inicialmente, estipulado entre o dia 26 de julho até
ao dia 4 de agosto. No entanto, devido ao período de férias, e consequente impossibilidade de
se obter um número suficiente de respostas, o período foi sendo prolongado até dia 4 de
setembro.
O questionário foi enviado por correio eletrónico para todas as entidades gestoras de Projetos,
considerando-se, no entanto, como unidade de resposta o projeto desenvolvido o que
significou que às entidades que desenvolveram mais do que um projeto foi solicitado o
preenchimento de dois questionários.
No total dos 32 questionários foram rececionados 25, sendo que apenas um dos questionários
é referente a dois projetos. Isto traduz-se numa taxa de resposta de 81% (7 projetos de 2015;
19 projetos de 2016). Importa referir que, durante a extensão do prazo inicial (de 4 de agosto a
4 de setembro), foram feitos diversos contactos via telefone e via email, junto das entidades
gestoras a apelar ao preenchimento do questionário. Na impossibilidade de conseguir
contactar algumas das entidades gestoras foi solicitada a colaboração do NACI que em muito
contribui para o maior número possível de questionários recebidos.
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3. O PROGRAMA – SUA FUNDAMENTAÇÃO E DESENHO

A construção de uma sociedade socialmente coesa e respeitadora da diversidade cultural é
uma das preocupações centrais da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades
Ciganas (ENICC).
Apesar do caráter cada vez mais plural das sociedades atuais e da interação “entre diferentes”
ser um pressuposto da vida em conjunto, tal diversidade é frequentemente um fator gerador
de tensões e de conflitos.
As relações entre a sociedade portuguesa maioritária e as comunidades ciganas portuguesas
ilustram bem as tensões que podem emergir. A noção do “outro”, do “diferente de nós”,
definido por atributos depreciativos, está ainda muito presente no discurso do senso comum
sobre as comunidades ciganas. Vários são os estudos que têm salientado que as principais
vítimas do racismo em Portugal são as “coletividades de ciganos portugueses espalhados um
pouco por todo o país, e que estas serão, provavelmente, vítimas de um racismo mais virulento
do que aquele que atinge outros grupos” (Mendes, M. et al, 2014:19).1
No Relatório do Comissário Europeu para os Direitos Humanos, elaborado na sequência da sua
visita a Portugal, em maio de 2012, salienta-se a sua preocupação em relação a este aspeto:
“he notes with concern that prejudices and stereotypes against the Roma seem to be
widespread in the everyday behaviour of members of Portuguese society and in the media that
often portray the Roma as abusing social benefits at the expense of other categories of the
population” (Report by Nils Muižnieks: 11).2

Apesar das comunidades ciganas estarem radicadas em Portugal há mais de quinhentos anos,
os preconceitos e estereótipos que recaem sobre estas comunidades têm contribuído, sem
dúvida, para a criação de complexos processos de discriminação e de exclusão que atiram uma
boa parte das pessoas e famílias ciganas para contextos de pobreza: “It has been widely
reported that Roma face various forms of discrimination in all spheres of life. They are
1

Mendes, M. et al, 2014, Estudo nacional sobre as comunidades ciganas, Estudos obCig, Lisboa,
ACM:19). Disponível em: http://www.poatfse.qren.pt/upload/docs/Documentos/estudo_ennic.pdf.
2
Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit
to Portugal, May 2012. Disponível em:
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage
=2134231&SecMode=1&DocId=1919090&Usage=2.
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confronted with particularly serious difficulties in the areas of housing, education and access to
employment, resulting in the persistence of their social exclusion and poverty” (Report by Nils
Muižnieks: 10).
Um inquérito realizado em 2011, pela Agência para os Direitos Fundamentais da União
Europeia (FRA), em 11 países da União Europeia, dá conta de que mais de 90% das pessoas
ciganas inquiridas em Portugal pertenciam a agregados familiares que se encontravam em
situação de pobreza. Neste mesmo estudo, Portugal, a par da Itália e França, é dos países onde
aquela percentagem é mais elevada.3 4
Por outro lado, no Segundo Inquérito sobre Minorias e Discriminação na União Europeia, 2016,
em média, 41% das pessoas ciganas inquiridas nos nove Estados-Membros sentiram-se
discriminadas, devido à sua origem cigana, pelo menos uma vez nos cinco anos anteriores em
pelo menos um domínio da sua vida quotidiana (na procura de emprego, no emprego, na
habitação, na saúde e na educação); aquela percentagem é de 71% no que diz respeito às
pessoas respondentes em Portugal. Pode ainda referir-se que, no total da população inquirida,
cerca de um/a em cada quatro ciganos/as (26%) referiu que o último incidente de
discriminação com base na sua origem cigana ocorreu nos 12 meses anteriores ao inquérito.
Uma vez mais, a percentagem para Portugal sobe para 47%.5
É reconhecido que esta discriminação tem por base, e é acentuada por, um forte
desconhecimento mútuo entre a sociedade maioritária e as comunidades ciganas: “a
comunidade geral ignora a cultura dos ciganos e estes ignoram os direitos e deveres que lhes
assistem enquanto cidadãos, vivendo num grande isolamento” (Bacelar de Vasconcelos, in
Montenegro, org., 1999).6
Tal como se escreve na Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas é, pois,
“fundamental que, da parte da maioria, surja o respeito pelas tradições e valores das
comunidades ciganas e que, da parte da minoria, haja uma conformação com os princípios e

3

FRA,European Union Agency for Fundamental Rights, 2012, The situation of Roma in 11 EU member
states, Luxembourg, Publications Office of the European Union. Disponível em:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf.
4
No estudo mais recente FRA, EU-MIDIS II 2016, não há informação sobre Portugal em relação a
“income poverty”.
5
FRA,European Union Agency for Fundamental Rights, 2016, Segundo Inquérito sobre Minorias e
Discriminação na União Europeia, Ciganos: resultados selecionados, Luxembourg, Publications Office of
the European Union. Disponível em: http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-romaselected-findings.
6
Montenegro, M.(Org.), 1999, Ciganos e Educação, Setúbal, ICE.
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deveres essenciais do Estado de Direito, que possa ser acompanhada do pleno gozo dos direitos
que a cidadania portuguesa lhes atribui” (ENICC, p:3).

3.1.

Objetivos do programa

Tendo em conta o que foi dito anteriormente, parece pertinente a existência de um programa
que vise, genericamente, o combate à discriminação e a promoção de um maior conhecimento
sobre a história e cultura cigana. O FAPE é o programa criado no sentido de dar cumprimento a
tal orientação mas cuja designação FAPE (Fundo de Apoio à Estratégia)7 pode gerar equívocos
em torno de uma abrangência que o FAPE não pretendeu ter. Com efeito, o FAPE “não existe
para financiar tudo o que está na Estratégia”, tal é esclarecido numa entrevista de um
elemento do GACI ao Observatório das Comunidades Ciganas: “Sabíamos que havia um
conjunto de um core de atividades realmente muito importantes e significativos a implementar
mas que isoladamente os organismos que tinham à responsabilidade essas metas podiam não
conseguir concretizá-los porque não tinham esse perfil, não tinham essa competência.
Nomeadamente, algumas ações que se entendia que era na sociedade civil que provavelmente
poderiam ter esse conjunto de competências e o conhecimento do terreno suficiente para as
poder implementar. E, portanto, o FAPE surge precisamente nessa sequência da sinalização de
algumas dessas metas que isoladamente só através dos parceiros responsáveis pelas
prioridades não era possível executá-las” (Entrevista do Obcig / GACI).8
Criado em janeiro de 2014, o FAPE é lançado pela primeira vez em janeiro de 2015, no âmbito
de uma prioridade específica da ENICC, a Prioridade 6 – “apoiar iniciativas/projetos de
organizações da sociedade civil e da academia”, criando condições de apoio a projetos
diversificados que permitissem a concretização de algumas das ações previstas na ENICC,
estruturando as suas ações do modo a:
- Promover o combate à discriminação e a sensibilização da opinião pública;
- Promover a formação sobre a cidadania e a participação comunitária ativa das comunidades
ciganas;
- Promover a história e cultura ciganas.9

7

Também referido neste documento como programa.
A transcrição destas entrevistas foi disponibilizada ao CESIS, para efeitos deste estudo de avaliação.
9
Formulação do Regulamento de 2016 que, em termos de conteúdo acrescenta, em relação a 2015, a
promoção da história e cultura ciganas.
8
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Por outro lado, no discurso do GACI sobre o FAPE acentua-se muito a importância do
programa como um instrumento de “envolvimento das comunidades ciganas em projetos de
intervenção social” e como um “mecanismo que nos permite trabalhar a capacitação das
associações ciganas” para que se tornem “associações mais robustas e consigam trazer
parceiros para as suas intervenções” (Entrevista do Obcig / GACI). Tal significa, pois, que o
FAPE tem implicitamente como seu objetivo a capacitação das associações ciganas.
Para além disso, escreve-se na ENICC, no âmbito da Prioridade 6, que a “articulação do Estado
com as organizações da sociedade civil e a Academia permitirá o cumprimento dos objetivos
previstos ao abrigo da Estratégia Nacional, pelo que importa criar condições e disponibilizar
recursos para a efetiva promoção social e integração das comunidades ciganas” (ENICC: 30), o
que leva ao entendimento de que os projetos promovidos ao abrigo do FAPE deveriam
também contribuir para a “efetiva promoção social e integração das comunidades ciganas”.
Assim sendo, pode dizer-se que os objetivos do programa, e suas estratégias, se desenham da
seguinte forma:
Estratégias e objetivos do FAPE

Participação
ativa das
comunidades
ciganas

Promover o
combate à
discriminação
ea
sensibilização
da opinião
pública

Promover
a
formação
sobre a
cidadania

Promover
a história e
cultura
ciganas

Capacitar
associações
ciganas

Apoio a
iniciativas/
projetos de
organizações
da sociedade
civil e da
academia

Promoção social e integração das comunidades ciganas
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3.2.

Estrutura do programa e perfil das entidades beneficiárias

Em ambas as edições se refere que os projetos apoiados não poderiam ter duração superior a
nove meses e que o ACM I.P. financia, por projeto, o máximo de cinco mil euros, numa taxa de
financiamento de 95%. Estes dois elementos configuram decisivamente o FAPE, e os projetos a
serem apoiados, pretendendo-se, como é evidente, que as entidades beneficiárias
apresentassem propostas realistas em função daqueles fatores estruturantes.
Mas será que a ambição que está subjacente ao FAPE – combater a discriminação de que são
ainda hoje alvo as comunidades ciganas e promover uma cidadania ativa dessas mesmas
comunidades – cabe em pequenos projetos de uma tão curta duração? Qual a verdadeira
capacidade de transformação social de projetos deste tipo? Estas foram interrogações
enunciadas pelas/os participantes nos grupos de discussão realizados no âmbito da presente
avaliação, às quais voltaremos mais tarde.
No regulamento de 2015 escreve-se que os projetos deverão enquadrar-se nas seguintes
tipologias de intervenção:
- Ações de formação/sensibilização com vista ao combate da discriminação das comunidades
ciganas e à promoção do diálogo intercultural entre estas e a sociedade maioritária.
- Ações de formação para a cidadania focalizadas no desenvolvimento de competências e na
participação comunitária.
- Ações de formação para o associativismo.
- Ações/Iniciativas de promoção de atividades económicas e empreendedoras.

A estas, o regulamento de 2016 acrescenta duas outras:
- Ações centradas na promoção da igualdade de género e/ou conciliação da vida profissional,
pessoal e familiar.
- Ações de formação para formadores ciganos na área da história e cultura ciganas,
associativismo e participação comunitária.
Analisando as candidaturas individuais, podemos dizer que a grande maioria dos projetos
inscreveu as suas ações na primeira tipologia de intervenção considerada - Ações de
formação/sensibilização com vista ao combate da discriminação das comunidades ciganas e à
promoção do diálogo intercultural entre estas e a sociedade maioritária – o que significa que,
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de facto, este é o grande “pano de fundo” de atuação dos projetos FAPE e do programa em si
mesmo. As tipologias que surgem em segundo lugar são as que se referem às ações /
atividades de promoção de atividades económicas e empreendedoras e às ações de promoção
da igualdade de género.
Projetos FAPE segundo a tipologia das ações10
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Legenda:
1 - Ações de formação/sensibilização com vista ao combate da discriminação das comunidades ciganas e à
promoção do diálogo intercultural entre estas e a sociedade maioritária.
2 - Ações de formação para a cidadania focalizadas no desenvolvimento de competências e na participação
comunitária.
3 - Ações de formação para o associativismo.
4 - Ações/Iniciativas de promoção de atividades económicas e empreendedoras.
5 - Ações centradas na promoção da igualdade de género e/ou conciliação da vida profissional, pessoal e familiar.
6 -Ações de formação para formadores ciganos na área da história e cultura ciganas, associativismo e participação
comunitária.

A maior parte dos projetos (15) inscreve-se em apenas uma das tipologias de ação referidas
mas nove identificam, em sede de candidatura, três ou mais tipologias o que logo leva a um
questionamento sobre a abrangência e ambição de tais projetos no quadro dos limites
impostos (de tempo e de financiamento) e à sua capacidade de concretização efetiva. Conduz
ainda a uma interrogação sobre que interpretação foi feita sobre a natureza das ações
propostas. Há, por exemplo, projetos que identificam uma determinada tipologia de ação mas
não contemplam atividades que efetivamente lhe correspondam (ou pelo menos tal não é
percetível no formulário de candidatura). Ainda que o enquadramento, ou incorreto
enquadramento, das atividades propostas nas tipologias de intervenção não seja, de acordo

10

De notar que um mesmo projeto pode inscrever-se em mais que uma tipologia de ação.
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com os Regulamentos, condição de exclusão,11 este é fator de incoerência interna o que, na
perspetiva da presente avaliação, dificilmente explica a sua aprovação de tais candidaturas.
Olhando de forma mais transversal as ações propostas em candidatura, podemos enunciar
quatro domínios de intervenção dos projetos FAPE que se entrecruzam nos públicos a quem se
destinam e nos seus objetivos: capacitação das comunidades ciganas; capacitação de
profissionais; promoção da participação e de uma cidadania ativa; desconstrução de
preconceitos e estereótipos.
Domínios de intervenção dos projetos FAPE

CAPACITAÇÃO
DE PESSOAS
CIGANAS

PARTICIPAÇÃO
/ CIDADANIA

CAPACITAÇÃO
DE
PROFISSIONAIS

COMBATE À
DISCRIMINAÇÃO
E AOS
ESTEREÓTIPOS

Nos termos do regulamento de 2015, as organizações beneficiárias do FAPE “são todas
entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, e que se proponham a intervir no
desenvolvimento das prioridades estabelecidas na Estratégia Nacional e que evidenciem
corresponder a uma vocação de intervenção junto das comunidades ciganas, dispondo de
competências específicas relevantes para as iniciativas propostas”. Ainda que o FAPE seja
(sub)entendido como um mecanismo de capacitação das associações ciganas, não há naquele
regulamento nenhuma referência específica às associações ciganas, enquanto potenciais
beneficiárias.12 No entanto, a participação de tais associações nas parcerias que devem levar a
cabo as ações propostas, seja como entidade gestora ou com outro tipo de papel e
11

As candidaturas são apreciadas de acordo com os critérios de apreciação definidos no Regulamento e
classificadas numa escala de 0 a 100 pontos. A classificação final é obtida através da soma da pontuação
resultante da aplicação dos critérios de apreciação que determina ou não a sua aprovação, sendo que a
mesma deverá ser igual ou superior a 50 pontos.
12
Claro que, tais como muitas outras entidades, as associações ciganas são consideradas entidades
beneficiárias na medida em que se constituam como entidades privadas sem fins lucrativos, conforme
disposto nos Regulamentos de 2015 e 2016.
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responsabilidades, afigura-se fundamental, já em 2015, quando se enuncia que os projetos
devem integrar um “grupo representativo das comunidades ciganas locais, que deverá
participar em todas as fases do projeto”, ou seja na “conceção, implementação e avaliação do
projeto” (Regulamento FAPE, 2015, Artigo 5º).
As tipologias de ação propostas são, como se viu, bastante abertas e abrangentes e o
formulário de candidatura é simples (não é pedido, por exemplo, qualquer diagnóstico que
fundamente as ações; não é solicitada quantificação de objetivos ou de públicos a abranger).13
Esta configuração do programa é também uma forma de apoiar entidades de menor dimensão
e com menos experiência: “os critérios são relativamente simples, eu diria que são os mínimos
possíveis, para que algumas associações logo à cabeça não estejam excluídas de apresentar
uma candidatura…”; “foi muito interessante ter entidades que há muito tempo estavam
arredadas de financiamentos, ou que nunca se sentiram capazes de apresentar propostas,
entrarem em contacto connosco. E algumas delas chegaram a concretizar a candidatura”
(Entrevista do Obcig / GACI).
No entanto, parece ser contraditório que um dos critérios de avaliação seja, precisamente, a
experiência e a capacidade da entidade para desenvolver projetos. Este critério assume uma
pontuação de 10 (num total de 100) no ano de 2015 e é revalorizada no ano seguinte,
atingindo 15 pontos.

No primeiro ano de execução do FAPE, a avaliação das candidaturas apresentadas atribui, a
todas as onze entidades, a pontuação máxima no critério “experiência e capacidade da
entidade”, ou seja, todas as entidades são pontuadas com 10. No ano seguinte, são quatro
(entre 21) as entidades que não alcançam, neste critério, a pontuação máxima de 15.

Assim, apesar do primeiro ano ter assumido, nos termos do próprio regulamento, um carácter
experimental, é na segunda edição que o FAPE cria condições para que entidades menos
experientes se iniciem na intervenção social e/ou numa intervenção com as comunidades
ciganas. Tal significará, certamente, que o programa em 2015 ganhou experiência para criar
novas oportunidades na segunda fase.

13

A quantificação de objetivos e a construção de indicadores foi feita posteriormente ao processo de
candidatura (Nº de ações; Nº de sessões; Nº de participantes; Nº de iniciativas; Nº de horas de
formação; Nº de entidades envolvidas). No entanto, verifica-se que nem sempre esta quantificação dos
indicadores é feita de forma sistemática pelas organizações no seu relatório de avaliação global.
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Por outro lado, a comparticipação exigida às entidades promotoras de projetos pode também
ser vista como um obstáculo à participação das organizações mais pequenas, com menos
capacidade financeira e menos mecanismos de negociação. Esta é uma questão avançada nas
entrevistas realizadas pelo Obcig, como se pode ilustrar: “E os 5% de comparticipação nacional
pode parecer… a comparticipação das entidades pode parecer um bocadinho mesquinho mas
25% é muito para nós.14 E então não vejo porque impor essa regra da entidade em
comparticipar com fundos próprios, quando somos uma pequena entidade sem fundos
próprios. Isso pode travar muita intervenção só por causa de trocos que são obrigados a
encontrar” (Entrevista do Obcig / Projeto).

Tendo em conta que houve entidades com projetos financiados nas duas edições, no total
foram 28 as organizações envolvidas neste programa. Em 2015, duas das entidades gestoras
eram organizações de pessoas ciganas; em 2016 passam a ser quatro o número de associações
de pessoas ciganas a promover projetos FAPE, duas das quais se iniciam na intervenção social.
Para além das associações ciganas, o perfil de entidades gestoras de projetos FAPE15 é
diversificado: IPSS, Associações de Desenvolvimento Local, associações de natureza vária,
Cáritas, Delegação da Cruz Vermelha, Cooperativa de Ensino Superior.

Esta diversidade deve ser considerada como positiva, assim como de grande interesse deve ser
entendida a oportunidade criada pelo FAPE para que entidades da sociedade civil, em geral, e
associações compostas por pessoas ciganas, em particular (estas também parte integrante da
sociedade civil), se encontrem ocupando uma mesma posição face a um financiamento, e à
gestão de projetos. No entanto, há quem sinta que uma questão de legitimidade se pode
colocar, no quadro de um programa com as características e objetivos do FAPE: “eu senti isso,
senti que se coloca em questão a legitimidade de quem não é cigano de intervir junto das
comunidades ciganas” (Participante do Grupo de Discussão 2).

Por outro lado, há quem considere as implicações de pessoas ciganas serem “interventoras”
em projetos que se dirigem às próprias comunidades ciganas:
“Estamos numa altura em que a própria comunidade cigana se avalia internamente, cumpre
ou não cumpre as regras, se cumpre é mais cigano se não cumpre é menos cigano, estamos
14

Esta é uma citação que carece de esclarecimento dado que a comparticipação solicitada aos projetos
foi, em ambas as fases, de 5%.
15
Entidades beneficiárias do FAPE, no regulamento de 2015.
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nesta fase interna de avaliação de comportamentos. O que é que acontece? Nem sempre é
elemento facilitador trazer para estas comunidades uma pessoa de outra comunidade…porque
se questiona ‘se ele não é tão cigano quanto eu’, porque ‘já o pai já não era bem cigano,
porque já andou na escola’…Há coisas positivas e coisas negativas depende da pessoa que
escolhemos e dos territórios onde trabalhamos” (Participante do Grupo de Discussão 2).

Ultrapassar esta questão impõe-se certamente no futuro, garantindo que, para além da
participação das comunidades ciganas dever ser algo de transversal, e efetivo, a todos os
projetos, as entidades gestoras revelem, de modo mais evidente, o conhecimento que têm e a
proximidade que conseguem estabelecer com as comunidades ciganas.

No

caso

das edições do

FAPE já realizadas, a

experiência de trabalho

das

entidades/associações não ciganas assenta, sobretudo, na sua participação em projetos do
Programa Escolhas, em iniciativas do Programa Romed, na coordenação de equipas de RSI e
em programas de desenvolvimento local, como é o caso dos Contratos Locais de
Desenvolvimento Social ou a Iniciativa Comunitária Equal. Mas, lendo os vários documentos
disponíveis, pode constatar-se que, de facto, poucas são as entidades que já tinham trabalho
específico com as comunidades ciganas numa lógica de projeto, de empowerment e de
fomento da participação. Por outro lado, ainda que sendo pequenos projetos de curta
duração, estas são iniciativas que lidam como uma temática particularmente delicada: a
desconstrução de preconceitos e de estereótipos, o que exige competências e conhecimentos
muito específicos. Tal como diz um dos relatórios de avaliação global do projeto: “O
amadorismo leva ao insucesso da ação, ao não cumprimento dos seus objetivos e pode mesmo
reforçar a discriminação e a propagação de discursos ciganófobos” (Relatório de Avaliação
Global de um projeto/2016).
Esta é, aliás, uma dimensão que preocupa também o NACI - há profissionais em relação aos
quais “há, ainda claramente, questões a trabalhar, sobretudo em matéria de discurso, em
matéria de representações…” (Entrevista do Obcig / NACI) e que merece particular atenção no
futuro.
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3.3.

Contextos de atuação dos projetos

Após análise e avaliação das candidaturas foram apoiados, em 2015, onze projetos; em 2016, o
FAPE promoveu vinte e um projetos.
Tomando como referência a descrição geral do projeto no formulário de candidatura, e a
morada da entidade gestora, pode dizer-se que os projetos apoiados se distribuíram pelo
território nacional do Norte ao Alentejo podendo daqui retirar-se alguns elementos para
reflexão.
Considerando as NUTS II, a região com maior número de projetos foi a região Norte, seguida
da região Centro. Não houve projetos promovidos por entidades sediadas na região Algarve e,
tanto quanto se consegue perceber pelas informações disponíveis, apenas o projeto “Não
engolimos sapos” terá realizado uma atividade em S. Brás de Alportel (périplo fotográfico).
Interessante é também referir a ausência de iniciativas em Lisboa, ainda que este seja o
concelho com maior número absoluto de pessoas ciganas, segundo dados do Estudo Nacional
sobre as Comunidades Ciganas (Mendes, M. et al., 2014). Aliás, olhando para os concelhos com
maior número absoluto e com maior número relativo de pessoas ciganas em apenas três deles
(Moura, Braga e Elvas) houve projetos FAPE.
Tal como esperado, e salvo algumas exceções de projetos que podemos considerar terem uma
abrangência nacional, ou pelo menos supraconcelhia, a maior parte das intervenções (e das
organizações que as promovem) tem um âmbito local, numa relação de proximidade com um
concelho, freguesia, bairro, contexto habitacional ou grupo de pessoas.

Esta dimensão territorial dos projetos teve certamente as suas vantagens ao nível da
construção de parcerias potencialmente mais coerentes; ao nível da promoção da participação
das comunidades ciganas e no estabelecimento de relações de proximidade e de confiança
entre pessoas ciganas e não ciganas. Mas será que os projetos se enquadram numa estratégia
já definida e contribuem para objetivos de desenvolvimento, já estabelecidos, para os
territórios em questão? Nada nos documentos analisados aponta nesse sentido.

Por outro lado, alguns dos produtos podem ter uma utilização que ultrapassa as fronteiras dos
territórios que os terão inspirado sem que o programa apresente uma estratégia, não só de
disseminação, mas sobretudo de promoção da sua apropriação (verificada que está a sua
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qualidade) por parte de outros agentes e outras entidades que não única e exclusivamente
aquelas que os criaram.

3.4.

A relação do FAPE com outros programas

A Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas estabelece as relações
devidas com os compromissos e metas do Portugal 2020, consignados, à época da sua
elaboração, no Plano Nacional de Reformas.
Por seu turno, o FAPE surge ancorado a uma prioridade específica da ENICC (Prioridade 6). No
entanto, a orientação dada nos regulamentos decorre que o FAPE, através dos seus projetos,
contribui também para o cumprimento de outras prioridades, tal como se sintetiza na figura
seguinte.
FAPE e a sua articulação com as prioridades ENICC

Prioridade 39
“Sensibilizar e
formar os
profissionais de
saúde para a
diversidade”
cultural”

Prioridade 40
“Criar e/ou
aprofundar (…)
proximidade
entre serviços
(…) e com. cig.”
comunidades
ciganas,
estabelecendo
pontes e
dinamizando
parcerias”

Prioridade 3
“Promover o
combate à
discriminação e
sensibilização da
opinião pública”

Prioridade 4
“Promover ações
de formação
sobre cidadania
junto das com.
ciganas”

Prioridade 5
“Incentivar à
participação das
comunidades
ciganas…”
Prioridade 6
“Apoiar
iniciativas de
organizações da
sociedade civil e
da academia”

Prioridade 30
“Promover um
maior
conhecimento
das
comunidades
ciganas”
Prioridade 24
”Promover a
formação de
agentes
educativos…”

Prioridade 16
“Reforçar a
qualificação das
capacidades
profissionais … “

Prioridade 7
”Valorização da
história e cultura
cigana”

Prioridade 9
”Investir em
estratégias de
empoderamento
das mulheres …”

21

Ou seja, o FAPE é, na realidade, um programa de natureza transversal à ENICC mais do que a
sua génese dá a entender e tal como a sua designação deixa perceber. Por outro lado, tendo
em conta que o Alto Comissariado para as Migrações se assume como a entidade
coordenadora da ENICC não parece fazer sentido distinguir entre “concorrer diretamente para
a concretização das metas e prioridades da ENICC, quando estas são da responsabilidade do
ACM I.P. e cujos dados podem alimentar a execução da mesma” e não contribuir diretamente
“pois são metas e/ou prioridades que são responsabilidade de outros intervenientes” (Relatório
da Visita de Acompanhamento Técnico).

Esta distinção, estabelecida na base de quem financia os projetos, não parece ser favorável a
uma coerência entre o FAPE e a ENICC criando, ao contrário, uma artificial delimitação entre
prioridades e medidas da Estratégia quando, na realidade, diferentes medidas e ações podem
contribuir para prioridades diferentes, tal como acontece com os projetos FAPE.

Sendo um programa que aposta, como já vimos, sobretudo em projetos de âmbito local, e que
define como princípio da sua atuação o estabelecimento de parcerias, haverá que garantir a
coerência dos projetos com o que está programado e/ou em curso nos territórios em causa.
Nunca é mencionada, contudo, a importância das iniciativas apoiadas revelarem a sua
coerência com o Diagnóstico Social dos concelhos em que atuam e com os respetivos Planos
de Desenvolvimento Local. Nunca é sequer referida a necessidade da intervenção apoiada
revelar a concordância da Rede Social, através de um parecer formalizado do respetivo
Conselho Local de Ação Social ou, pelo menos, da Comissão Social da Freguesia em que se
integra o território de intervenção do FAPE.
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4. A INTERVENÇÃO DO FAPE
4.1.

O cumprimento das atividades

Os relatórios das visitas de acompanhamento aos projetos e os relatórios de avaliação global
dos projetos dão conta, não de incumprimentos, mas de várias alterações ao que foi previsto
em sede de candidatura, o que, sendo normal nestes processos, pode constituir algum risco
em projetos de curta duração, como é o caso. No entanto, importará notar que um
ajustamento, perante o surgimento de dificuldades, é um ato de inteligência das instituições e
uma manifestação de interesse e responsabilidade.
De acordo com os dados do questionário aplicado no âmbito desta avaliação16 8 dos projetos
vão no sentido do cumprimento integral do que foi inicialmente programado; 20 afirmam que
nem todas as atividades previstas foram efetivamente concretizadas.

Independentemente da tipologia das ações em que se enquadraram, a quando da candidatura,
no seguimento dos resultados do questionário aplicado é possível dizer que:


Ações de sensibilização com vista ao combate da discriminação das comunidades
ciganas e à promoção do diálogo intercultural entre estas e a sociedade maioritária –
foram realizadas em, pelo menos, 17 projetos.



Ações de formação com vista ao combate da discriminação das comunidades ciganas e
à promoção do diálogo intercultural entre estas e a sociedade maioritária – foram
realizadas em, pelo menos, 10 projetos. A este nível importa ressaltar a grande
diferença entre a carga horária de atividades que são classificadas da mesma forma.
Isto é, há um projeto que apresenta 6 ações de formação para um total de 9horas; há
outro que desenvolve duas ações com uma duração de 15 horas /cada.



Ações de formação para a cidadania focalizadas no desenvolvimento de competências
e na participação comunitária – foram realizadas em, pelo menos, sete projetos.



Ações/Iniciativas de promoção de atividades económicas e empreendedoras – foram
realizadas em, pelo menos, cinco projetos.



Ações centradas na promoção da igualdade de género e/ou conciliação da vida
profissional, pessoal e familiar - foram realizadas em, pelo menos, cinco projetos.

16

Como já foi referido foram recebidos e validados 25 questionários o que corresponde a 26 projetos.
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Ainda no questionário, as principais razões para justificar desvios ao nível das atividades
realizadas são quatro:


projeto demasiado ambicioso para o tempo disponível (41%);



desinteresse por parte dos públicos destinatários em relação às atividades propostas
(41%);



dificuldades em gerir o próprio calendário do projeto, o que certamente se relaciona
com a primeira razão evocada (35%);



escassez de recursos (logísticos e financeiros) para a implementação das atividades
propostas (23%).17

Podemos afirmar que algumas destas questões podem estar relacionadas, em certos casos,
com uma certa inexperiência de gestão de projetos mas, para além disso, remetem para
dificuldades ao nível do próprio planeamento ou pode decorrer de uma vontade de ser
apresentado um projeto com uma boa relação custo-benefício, com vista à sua aprovação sem
que estejam garantidas as condições de exequibilidade. Note-se que, em 2016, o critério da
relação custo-benefício foi aquele onde os projetos tiveram uma pior pontuação – 90 face a
um máximo de 315 pontos.

Entre as razões anteriormente enunciadas, o desinteresse por parte dos públicos destinatários
em relação às atividades previstas merece também especial atenção. Cabe ponderar até que
ponto houve, ou não, uma participação desses públicos na conceção das propostas e quais
foram as estratégias de comunicação utilizadas pelos projetos.

4.2.

Adesão dos públicos

Também ao nível dos públicos abrangidos se verificaram alguns desvios. Uma vez mais, no
questionário aplicado, oito entidades afirmaram ter abrangido todos os públicos a quem as
atividades se destinavam; nove responderam “sim, na maior parte” e sete “sim, alguns”.18

Por outro lado, ao serem questionadas sobre o número de pessoas a serem abrangidas
aquando da elaboração da proposta e o número efetivamente abrangido, as entidades
gestoras que responderam dão, em geral, conta de um decréscimo face ao inicialmente
previsto.
17
18

De notar que esta questão era de resposta múltipla.
Houve uma não resposta a esta questão.

24

Parece haver uma coerência entre as razões que explicam desvios nas atividades e os motivos
enunciados para justificar que os públicos a que os projetos se destinavam não tenham sido
abrangidos tal como previsto. Assim, esses motivos foram:


Desconfiança por parte das comunidades ciganas em relação ao projeto e seus
objetivos (37,5%);



Desinteresse de profissionais / organizações em relação aos temas / objetivos centrais
do projeto (31%);



Desinteresse por parte das comunidades ciganas em relação às atividades propostas
(31%).

A questão do desinteresse e as resistências e desconfianças da população foram também
referidas nos grupos de discussão e, muito particularmente, no segundo grupo:
“Houve resistência das comunidades ciganas, apesar de já haver um conhecimento prévio do
projeto. Houve em alguns casos alguma desconfiança sobre aquilo que nós pretendíamos e que
poderíamos oferecer e dos usos que nós estávamos a fazer do projeto. Houve esse
questionamento: será que nos estamos a aproveitar da fragilidade destas comunidades? Houve
resistência das comunidades ciganas e por parte da comunicação social [público alvo] que não
estava disponível para falar sobre ciganos” (Participante do Grupo de Discussão 2).

Estas razões não podem deixar de questionar o modo como se promove, efetivamente, a
participação dos públicos sobretudo na fase inicial de planeamento das intervenções. Por
outro lado, tais razões não podem também deixar de fazer pensar sobre os tempos que os
projetos têm versus o tempo de que necessitariam para o seu desenvolvimento. Ainda que se
tenha, à partida, privilegiado entidades que já têm um relacionamento e uma proximidade
com as comunidades ciganas mesmo (algumas d)essas precisarão de tempo para despertar
interesse e gerar confiança em torno de novas propostas de trabalho conjunto, quer junto das
próprias comunidades, quer junto de profissionais.

Ou seja, tendo em conta o tema central de intervenção dos projetos FAPE – a desconstrução
de preconceitos e de estereótipos e o estabelecimento de um diálogo intercultural facilitador
da integração das comunidades ciganas, tema delicado que implica compromissos de parte a
parte e tempo para haver mudanças – estes parecem ser projetos em que o momento inicial
de conceção, de definição de ações e estabelecimento de objetivos deveria ser, em si mesmo,
uma etapa a ser considerada para financiamento.

25

Uma intervenção num dos grupos de discussão revela como as resistências se podem evitar/
eliminar quando há já um conhecimento prévio, quando há competências de comunicação por
parte das equipas e quando se consegue promover uma identificação com os objetivos
propostos:
“Existe resistência?…quando há conhecimento e quando há confiança, não resistem nada e até
participam e bastante. Em algumas atividades e em algumas circunstâncias com alguns
técnicos e técnicas não resistem nada. Há resistência ou não há nenhuma dependendo do
técnico, depende das circunstancias e depende do grau de motivação e do grau de cansaço.
Que motivações têm as pessoas em participar se no fundo não percebem que ganho têm com
isso?” (Participante do Grupo de Discussão 2).

Como fatores facilitadores da adesão das pessoas e grupos aos projetos, nos grupos de
discussão, são evocados:


O conhecimento anterior da população e a proximidade, em termos de
relacionamento, com a mesma (condições pré existentes para uma relação de
confiança) - “O que tornou possível o projeto foi o facto de já estarmos no terreno,
desde 2004, a realizar um projeto a que nos propusemos. Sem já estar no terreno era
completamente inviável, sem a relação de proximidade e confiança que já tínhamos
criado” (Participante do Grupo de Discussão 2).



A presença da equipa do projeto no local onde o mesmo se desenvolve.



O envolvimento de elementos da comunidade cigana - “O facto de sermos ciganas
pode fazer a diferença. É muito importante quando os projetos são promovidos por
associações ciganas ou quando as integram nas parcerias. No nosso caso isso fez a
diferença.” (Participante do Grupo de Discussão 1).

Ainda que sendo difícil uma contabilização rigorosa, com os elementos disponíveis, os
resultados questionário preenchido pelos projetos apontam para que as duas edições do
programa tenham permitido abranger cerca de seis mil pessoas. É curioso que, ao contrário
daquilo que é a tendência dos projetos de intervenção social, os projetos contabilizam um
maior número de mulheres do que de homens abrangidos, em particular no grupo
genericamente designado como “elementos da sociedade maioritária”.
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Tomando de novo os dados do questionário, e ao contrário do que a informação (ainda que na
maior parte dos casos, de natureza qualitativa) constante nos documentos existentes19 sobre
os projetos aponta, o maior número de pessoas abrangidas corresponde a elementos da
sociedade maioritária (cerca de quatro mil); seguem-se os elementos da comunidade cigana
(cerca de mil), profissionais de várias áreas e estudantes.

A figura seguinte procura ilustrar a diversidade dos públicos abrangidos e a sua hierarquização
tendo em conta o volume de pessoas abrangidas.

Tipologia dos públicos abrangidos pelos projetos

Outros

Jornalistas

Profissionais da ação social

Estudantes

Profissionais do setor educativo

Elementos das comunidades ciganas

Elementos da sociedade maioritária, em geral

Ainda em relação aos públicos e considerando, uma vez mais, as respostas aos questionários,
verifica-se, entre os projetos, a existência de uma grande variação no número de pessoas
abrangidas, sobretudo nos três grupos mais frequentes:
 Houve três projetos que afirmaram não ter abrangido elementos das comunidades
ciganas tendo voltado a sua ação para um trabalho junto de / com elementos da
sociedade maioritária e, em dois dos casos, construindo materiais que podem vir a ser
usados noutros contextos. Considerando os projetos que abrangeram pessoas ciganas
verifica-se uma enorme variação no número de pessoas efetivamente abrangidas. De

19

Relatório Final / FAPE; Relatório de Avaliação da Entidade Gestora.
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acordo com a contabilização feita pelas próprias entidades gestoras, regista-se um
máximo de 500 pessoas e um mínimo de três. O projeto em causa tinha como objetivo
a criação de oportunidades para que jovens ciganos de contextos socialmente
desfavorecidos reforçassem e revelassem as suas competências.
 Considerando os projetos que abrangeram pessoas da comunidade maioritária
verifica-se um número máximo de 1894 e um mínimo de 41 pessoas. Na medida em
que alguns destes projetos propuseram a realização de campanhas de desmistificação
de preconceitos e estereótipos pode dizer que tais campanhas tiveram uma
capacidade de mobilização e abrangência muito distinta, dependendo, muito
provavelmente, não única e exclusivamente do tipo de ações realizadas mas também
do contexto em que tais ações foram desenvolvidas.
 Dez projetos referem ter abrangido profissionais da área da educação podendo, no
entanto dizer-se que apenas três revelam, nos seus documentos, terem promovido
ações que decorrem de uma estratégia de trabalho com o setor da educação.
 Cinco projetos abrangeram profissionais de ação social mas apenas um apresenta,
através do tipo de ações realizadas, uma intervenção consequente nesta área.

4.3.

Participação

No Regulamento do FAPE 2015 a participação das comunidades ciganas surge como um dos
critérios de avaliação, com uma pontuação de 15 pontos. O Regulamento de 2016, porém,
torna esta questão mais clara. Para além de manter o critério de avaliação, e respetiva
pontuação, enuncia que “as parcerias devem integrar: grupo representativo das comunidades
ciganas locais de natureza formal – associações representativas das comunidades ciganas
legalmente constituídas; grupo representativo das comunidades ciganas locais de natureza
informal – grupo constituído por 3 (três) cidadãos ciganos, no mínimo” (Regulamento FAPE,
2016, Artigo 6º).
Analisando a participação de organizações ciganas nos projetos verifica-se que na segunda
edição do FAPE, há uma tendência para que a participação das comunidades ciganas se faça
por vias mais formais, através do envolvimento das suas organizações, mas na maioria dos
projetos continua a predominar a participação de grupos informais das diferentes
comunidades locais.
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Por outro lado, verifica-se uma lacuna na participação de associações ciganas nas parcerias dos
projetos que se situam na região Norte. Para os projetos que, nesta zona do país, integram
organizações de pessoas ciganas na composição das suas parcerias, tais organizações são de
outras zonas do país o que, de acordo com os próprios projetos, representou algumas
limitações ao funcionamento das mesmas.
Note-se que as candidaturas de 2015 obtiveram 150 de pontuação no critério “participação
das comunidades”, num máximo de 165. Em 2016 este critério foi avaliado menos
positivamente: 245, para um máximo de 315.
Sete das respostas aos questionários aplicados vão no sentido de uma participação muito ativa
dos públicos destinatários das atividades do projeto na fase inicial de conceção e seis referemse nos mesmos termos à participação na implementação das atividades.

Para a grande maioria (18) a participação dos públicos a quem o projeto se destinava foi muito
importante para o sucesso do mesmo: “O aspeto que consideramos mais positivo deste projeto
que agora termina foi a metodologia participativa que lhe deu origem. Assim, seria desejável
reunir estes e outros ativistas de grupos informais ciganos para encontros onde se discutiriam
outros tópicos, que poderiam ser abordados, usando uma metodologia de intervenção
comunitária” (Relatório da entidade gestora – Projeto de 2016).

Se o recurso a uma tal metodologia de trabalho pode estar (relativamente) assegurado quando
associações ciganas integram as parcerias, ou quando as equipas contemplam pessoas das
comunidades ciganas, outros projetos souberam fomentar uma dinâmica que colocou no
centro, inclusivamente dos próprios materiais produzidos, as pessoas ciganas, o seu modo de
ver a sociedade, as suas competências e saberes.

No entanto, do discurso de algumas das pessoas entrevistadas pelo Obcig, e da análise dos
relatórios de avaliação global, denota-se, com frequência, alguma confusão entre participação
no projeto e adesão às atividades do mesmo. Por exemplo, nas entrevistas realizadas aos
projetos de 2015 muito poucos são os que deram uma resposta concreta e coerente à
pergunta: Que tipo de participação existiu das Comunidades Locais?

Há, pois, que fomentar a noção de que a participação implica metodologias específicas em que
as próprias comunidades devem ser tidas como iguais, como elementos ativos das parcerias,
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desde a conceção à implementação e avaliação, discutindo ideias e dando contributos. É neste
sentido que aponta, aliás, o Regulamento do programa, para um processo participativo que
fomente a cidadania e o empowerment de pessoas e comunidades.

4.4.

Parceria

Como foi mencionado anteriormente, a não constituição do projeto em parceria é condição de
exclusão liminar de candidatura20, devendo, por regulamento, tais parcerias integrarem um
grupo representativo das comunidades ciganas locais, de caráter formal ou informal. No
regulamento, o critério relativo às parcerias é avaliado com 10 pontos, sendo que os projetos,
na generalidade, obtiveram uma boa pontuação neste critério, em ambos os anos (90, em
2015 para um máximo de 110; 195 em 2016, para um máximo de 210).

Não contabilizando duplamente as entidades gestoras de projetos que surgem como parceiras
de projetos promovidos por outras entidades, nem parceiros que surgem em diferentes
parcerias, nem tão pouco considerando os grupos informais de pessoas ciganas, contabilizouse um número de cerca de 50 entidades envolvidas nas parcerias FAPE.

Na composição destas parcerias ressalta-se a forte presença das autarquias (juntas de
freguesia ou câmaras municipais), o que pode representar um elemento muito positivo para o
futuro, dadas as responsabilidades destes órgãos na coordenação das redes locais de
intervenção e na definição de planos locais de desenvolvimento social, e reforça a importância
do estabelecimento de uma articulação e de uma coerência das intervenções com a Rede
Social. Os agrupamentos de escolas afiguram-se como os segundos parceiros mais frequentes.
No inquérito de avaliação aplicado, a maior parte das entidades refere que a composição da
parceria foi muito adequada (17); considera que foi muito bom o grau de adesão dos parceiros
ao projeto (14) e muito boa a participação das entidades parceiras na concretização do mesmo
(13). Outros documentos sobre os projetos ressaltam igualmente a importância das parcerias:
“a rede de parceiros de que a …. dispõe foi essencial” (Relatório do ACM – Projeto de 2016);
“de realçar ainda a importância da rede de parcerias que constitui uma grande mais-valia”;
20

De acordo com ambo os Regulamentos, "apenas são submetidas a apreciação as candidaturas que
cumpram os requisitos formais e as condições de acesso estabelecidos: a) Prazo de entrega; b) Limite de
financiamento; c) Duração do projeto; d) Instituição apta para assegurar a função de gestão, nos termos
do artigo 4.º; e) Apresentação do projeto em parceria, acompanhada do respetivo Acordo de Parceria,
nos termos do artigo 6.º. 2. As candidaturas que não cumpram um ou mais dos requisitos referidos no
número anterior são liminarmente excluídas."
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(Relatório do ACM – Projeto de 2016); “a reflexão conjunta com a rede de parceiros, cuja
colaboração foi de extrema importância” (Relatório de avaliação global da entidade gestora –
Projeto 2016-0040).
Apesar disso, dificuldades se colocaram - um quarto dos projetos que responderam ao
inquérito identificou tais dificuldades, algumas das quais remetem, novamente, para um
questionamento do momento prévio à apresentação das candidaturas e do modo como as
parcerias foram estabelecidas:


As entidades parceiras não se constituíram como elementos facilitadores de
aproximação às comunidades.



Diferentes conceções sobre o projeto.



Desinteresse de parceiros no decorrer do projeto.

O facto das parcerias não se terem estabelecido numa lógica de territorialização e de as
entidades parceiras se encontrarem sediadas em locais diferentes dificulta o trabalho em
conjunto. Tal é agravado pela inexistência de verbas que possibilitem a deslocação dos
elementos da equipa. Esta foi uma questão especificamente levantada no segundo grupo de
discussão: “Em termos de parceria [com a comunidade cigana] ela existiu formalmente mas em
termos da implementação do projeto ela não resultou. E não resultou por uma razão muito
clara, a maior parte destas pessoas não tem capacidade para custear as suas próprias
despesas, para deslocações. Diziam “somos entidades parceiras mas não temos dinheiro para
deslocações nem para pagar. Ficamos aqui num cenário de parcerias que é muito instrumental
porque de facto as pessoas não são parceiras na concretização” (Participante do Grupo de
Discussão 2).
Questionados sobre o que faria diferente no contexto das parcerias, os projetos respondentes
ao questionário disseram:


Melhorar a comunicação entre parceiros, sobretudo na fase inicial.



Envolver outros parceiros com intervenção direta nas comunidades ciganas.



Trabalhar com os parceiros antes do início do projeto, preparando o mesmo.



Redimensionar a rede de parceiros considerando aqueles que têm responsabilidades
atribuídas.



Introduzir mecanismos de coordenação mais eficazes das parcerias.



Definir mais claramente o contributo estratégico de cada parceiro.

31

4.5.

Inovação

Tanto no Regulamento de 2015 como no de 2016, a ambição do FAPE estabelece-se na
promoção de “projetos inovadores e experimentais que favorecessem a integração das
comunidades ciganas (…)” (Regulamento do FAPE 2016).21

A inovação, definida como a criação ou reconfiguração criativa de respostas, através da
inclusão de aspetos diferenciadores, quer ao nível da organização, metodologia, envolvimento
das comunidades, entre outros, por oposição a uma mera reprodução de respostas já
existentes “perde valor” de 2015 (15 pontos) para 2016 (10 pontos) mas ainda assim as
candidaturas apresentadas em 2016 estão mais longe de atingirem a pontuação máxima neste
critério (120 para um máximo de 165, em 2015; 135 para um máximo de 220, em 2016).

Olhando os projetos realizados, não parece haver dúvidas de que há potencial de inovação. No
questionário aplicado, 23 dos projetos auto classificaram-se como inovadores. Esta inovação
pode ser encontrada em três dimensões:


Em algumas das atividades realizadas. Refira-se apenas a título de exemplos: a
formação dirigida à comunidade cigana que tem como foco o seu relacionamento com
os órgãos de comunicação social; a produção de um programa de rádio; o facto de
uma campanha de sensibilização ter abordado estrategicamente um público específico
como são os/as comerciantes.



Em certas abordagens metodológicas, nomeadamente pelo envolvimento e
responsabilização daqueles/as que têm sido os chamados públicos alvo e por uma
certa inversão do papel dos profissionais:
o “Acho que é inovador (…) está a tentar-se fazer cada vez mais pelo trabalho
feito com os jovens e com o envolvimento e com o valorizar a opinião desses
jovens e não ser apenas as estruturas superiores a decidirem o que é que
fazem mas sim os próprios jovens a decidirem o que é que fazem e a fazê-lo,
depois, efetivamente na prática” (Entrevista do Obcig / Projeto);
o “Uma coisa inovadora na metodologia foi nós estarmos ao vosso dispor. Vocês
é que têm coisas para dizer, vocês é que têm coisas interessantes para mostrar,

21

Disponível em:
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/167771/Regulamento+FAPE_2016.pdf/2832c7a1-ddb249e2-b7f3-b7ed00645363.
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e nós apenas vos damos os meios para dar isso a conhecer. Isso é que deu bons
resultados” (Entrevista do Obcig / Projeto).
o

“Acho que foi inovador na medida em que, pela metodologia em si de tutoria e
acompanhamento de uma associação juvenil que já tem mais uns anos como
uma associação juvenil recém-criada, pelo menos não me recordo de ver essa
metodologia utilizada anteriormente” (Entrevista do Obcig / Projeto).

Por vezes a inovação surge pelo protagonismo inesperado de certas figuras, sendo este
também um elemento de distinção da metodologia adotada: “O facto de sermos mulheres
ciganas, formadoras, a dar formação, é muito inovador” (Entrevista do Obcig / Projeto).


Em alguns dos produtos criados, como seja, por exemplo a produção de um Kit
pedagógico que parte das referências culturais e identidades de um grupo de
alunos/as; a criação de materiais de sensibilização para hábitos de vida mais saudáveis
que ressaltam as competências performativas de um grupo de pessoas ciganas. Em
ambos os casos houve um envolvimento direto de pessoas e organizações ciganas na
criação de tais produtos.

Claro que se colocam dilemas na definição do que é, ou não é, inovador: a inovação
estabelece-se com a rotura de práticas institucionais instaladas? A inovação surge quando em
territórios onde “não há nada” (como refere uma das interlocutoras dos projetos) acontece
um projeto, independentemente da sua qualidade? A inovação tem lugar quando se rompe
com a normalidade dos quotidianos de pessoas em situação de exclusão criando-lhes
oportunidades para que se integrarem em atividades a que, de outro modo, não teriam
acesso? Em relação a esta última interrogação importa referir a importância de que essa
rutura dos quotidianos não seja forçada mas sim percebida como uma oportunidade que se dá
às pessoas para que também possam recusar aderir evitando-se que a inovação seja como que
imposta e crie dificuldades: “Dificuldade em mobilizar os/as jovens para a participação num
projeto tão inovador!” (Relatório da entidade gestora – Projeto de 2016).
Outro aspeto que nos parece importante ressaltar é o facto de o maior elemento de inovação
dos projetos FAPE e, como tal do programa, residir na participação das associações ciganas
como entidades gestoras e parceiras e na presença de grupos informais das comunidades na
composição das parcerias.
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Por outro lado, algumas das ações implementadas constituem-se como tertúlias de troca de
saberes e de experiências. A realização destas tertúlias, em si mesmo, já foi ensaiada noutros
projetos e a sua metodologia de implementação está devidamente descrita mas o que
continua a ser inovador é a existência de um programa que se oriente para um olhar
abrangente de um problema, que é a discriminação, e permita ver ambas as faces dessa
mesma questão: sociedade maioritária e comunidades ciganas. Trabalhar essas duas faces,
rompendo com a tendência de definição de “grupo alvo”, é uma mais-valia importante.

4.6.

Impactos e contributo para a prossecução dos objetivos da ENICC

A avaliação de resultados de um qualquer programa está muito dependente do modo como
foram definidos os objetivos, da forma como foram implementados os sistemas de registos
que facilitem um sistema de autoavaliação com carácter contínuo e da forma como estava
prevista a avaliação, incluindo os respetivos indicadores.
No programa em causa não dispomos de um sistema de registo uniformizado suficientemente
completo pelo que uma identificação e discussão sobre os impactos estão limitadas à partida.
Procurando, numa primeira fase, verificar até que ponto o FAPE dá cumprimento à prioridade
6, à qual procura responder diretamente, há que considerar que a meta geral é a “atribuição
de apoio financeiro a, pelo menos, oito iniciativas/projetos de organizações da sociedade civil e
da Academia, até 2020”, meta que foi amplamente ultrapassada com o financiamento dos
trinta e dois projetos.
No entanto, a questão que se impõe é a de saber como é que tais projetos contribuíram para
os objetivos enunciados ao nível do combate à discriminação, da capacitação de pessoas e
organizações da sociedade, da promoção social e integração das comunidades ciganas.
Quando se discutiu os impactos dos projetos, e o contributo dos mesmos para a prossecução
dos objetivos da ENICC, surgem algumas expressões que dão conta não única e exclusivamente
da dificuldade em conhecer e medir tais aspetos mas também da dificuldade em produzir
certas mudanças, no curto espaço de tempo disponível: “Fazer algum caminho”; “ensaio
importante”; “gota de água no oceano mas é assim que começam as coisas…” (Retirado do
documento de transcrição das entrevista do Obcig).
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Nas respostas ao questionário todos os projetos declararam ter contribuído para a
concretização dos objetivos da Estratégia: 11 disseram que esse contributo foi muito
relevante; 14 afirmaram-se como relevante, apenas.
Em seguida procura-se fazer uma relação entre os resultados identificados pelos projetos e os
objetivos do FAPE:


Promover o combate à discriminação e a sensibilização da opinião pública
o Foram dez os projetos que afirmam ter promovido a desconstrução de
estereótipos e preconceitos em relação às pessoas e comunidades ciganas.
o Um projeto refere ter promovido a desconstrução de estereótipos e
preconceitos das comunidades ciganas em relação às pessoas não ciganas.
o Cinco das iniciativas mencionam ter conseguido uma maior interação entre
comunidades ciganas e a sociedade envolvente.



Promover a formação sobre a cidadania

Entendendo a formação sobre a cidadania numa perspetiva ampla, onde se considera também
a capacitação das organizações para uma eficaz atuação no sentido da garantia do acesso de
todos os cidadãos e cidadãs aos direitos; considerando que a igualdade de género é uma
condição essencial de cidadania, pode dizer que alguns dos projetos contribuíram para a
promoção deste objetivo:
o Dez projetos promoveram a capacitação de pessoas ciganas.
o Oito projetos conduziram a uma maior capacitação de profissionais para
trabalho com pessoas / comunidades ciganas.
o Sete projetos criaram e disponibilizaram materiais de trabalho / intervenção
com as comunidades ciganas.
o Sete iniciativas concorreram para o empoderamento das mulheres ciganas.


Promover a história e cultura ciganas

Onze projetos desenvolveram ações produzindo um maior conhecimento da cultura cigana por
parte dos/as profissionais; sete afirmam ter promovido esse conhecimento junto da sociedade
em geral. As ações que podem ser consideradas neste domínio são, essencialmente, ações de
formação em relação às quais a avaliação realizada não permite conhecer cabalmente que
conhecimentos foram efetivamente adquiridos e que tipo de repercussões a participação
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nessas formações terá na prática dos/as profissionais. A este propósito ressalta-se um dos
casos em que tais preocupações foram tidas em conta: “Eu queria evidenciar a necessidade de
replicação… e a participação e interesses dos grupos e participantes durante toda a formação e
a boa aquisição dos conhecimentos ministrados durante a mesma formação, na qual foi
aplicado um questionário de avaliação com 16 perguntas relacionadas com a cultura cigana e
os resultados surpreenderam-nos pela positiva. O questionário de avaliação procurou também
medir a satisfação com a formação e o feedback obtido por profissionais docentes ou não
docentes e mediadoras que trabalham nessas escolas foi francamente positivo” (Entrevista do
Obcig / Projeto).


Capacitar associações ciganas

Apenas um projeto respondeu, no questionário, neste mesmo sentido. No entanto, podemos
considerar que todos os projetos promovidos por associações ciganas, ou aqueles onde as
associações ciganas tiveram efetivamente um papel ativo, contribuíam para a capacitação
contínua dessas organizações.
Da enunciação dos resultados identificados nos questionários fica no entanto, por esclarecer
qual o seu verdadeiro impacto na promoção social e integração das comunidades ciganas nos
próprios contextos de desenvolvimento dos projetos - “O FAPE em si não, os projetos FAPE são
o pontapé de saída, o FAPE não tem capacidade para gerar mudança, é um contributo para
isso mas depois tem que haver muito mais trabalho, de continuidade, de divulgação para que
as coisas efetivamente mudem” (Participante do Grupo de Discussão 1). Tal como refere
aquela participante, a natureza experimental (ou pontual) de algumas das iniciativas, o tempo
disponível e também a inexistência de instrumentos (e de recursos humanos) para avaliação
são fatores que inviabilizam um maior conhecimento a este nível.
Apesar dos constrangimentos que se possam enunciar em torno da avaliação de resultados, a
grande maioria das entidades que responderam ao questionário (24) afirmou-se satisfeita ou
muito satisfeita com o que foi atingido e identificam, inclusivamente, as mais-valias que o
trabalho desenvolvido lhes trouxe.
Entre os benefícios identificados pelas entidades na resposta ao questionário destacam-se
três:


Criação de novos produtos / novos materiais de trabalho.
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Maior proximidade com as comunidades ciganas.



Reforço da capacidade para a continuidade do trabalho desenvolvido.

No contexto do seu trabalho, as entidades reconhecem os fatores que facilitaram a obtenção
de resultados. Entre os apontados, são quatro os mais relevantes:


As competências da equipa do projeto e o seu envolvimento no projeto (10 projetos).



A qualidade de relacionamento entre a equipa do projeto e as entidades parceiras
(7 projetos).



A facilidade de relacionamento da equipa do projeto com as comunidades ciganas
(7 projetos).



A proximidade da entidade gestora com as comunidades ciganas (6 projetos).

Dos fatores anteriormente enunciados pode verificar-se a importância que é dada à equipa
técnica e suas competências, em geral tal como foi salientado também num dos grupos de
discussão: “A equipa de técnicos com experiência no terreno que foi providencial porque
conheciam o contexto e pessoas com conhecimento nas áreas de intervenção, género,
comunidades ciganas, questões étnicas, jornalismo, comunicação social, sem esta equipa teria
sido impossível obter os resultados que tivemos” (Participante do Grupo de Discussão 2).
Por outro lado, os projetos encontraram dois obstáculos maiores:


Insuficiência do apoio financeiro (17 projetos).



Curta duração do programa (11 respostas).

Tempo e financiamento foram também os dois grandes aspetos negativos vistos como
fragilidades do programa pelas/os participantes nos grupos de discussão de Lisboa e Porto:
- “O Programa FAPE, não nos dá, em termos e financeiros e em tempo, aquilo que é necessário
para concretizar um projeto. Entendendo um projeto como uma experiência que reproduz
resultados que, à partida, podem ser replicados, com as devidas adaptações. Parece que nós,
enquanto entidade, fomos um pouco usados para cumprir a Estratégia Nacional. Usados entre
aspas, não no mau sentido… fomos um meio que estava ali à mão para conseguir com poucos
recursos atingir os objetivos da Estratégia” (Participante do Grupo de Discussão 2).
- “O obstáculo foi o financiamento…aquilo foi um rebuçado! Fez-se muitas coisas, muitos
projetos mas os projetos eram coisas pontuais não tinham durabilidade, que mais tarde
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conseguíssemos ver frutos deles. Quem quisesse fazer uma coisa como deve de ser teria de
pedir, bater a outras portas e pedir financiamento” (Participante do Grupo de Discussão 1).
Em relação ao financiamento, ficou claro que há um certo sentimento de desvalorização do
trabalho desenvolvido, tendo sido mencionada sobejamente a taxa de esforço que pessoas e
entidades fizeram nos projetos, correspondendo a uma taxa de investimento superior ao
previsto. Em alguns casos o sentimento de desvalorização é profundo: “As equipas
trabalharam de graça. O valor utilizado para pagar os recursos humanos não chegou para
cobrir o trabalho, que foi de grande qualidade. Eu enquanto coordenadora sentia-me neste
dilema: de continuar o projeto tendo a noção de estar a explorar as pessoas que estavam a
trabalhar comigo e a mim própria. Fomos fazendo este balanço e decidimos que se o FAPE
voltasse com as mesmas condições não iriamos concorrer” (Participante do Grupo de Discussão
2).
Uma outra participante no primeiro grupo de discussão vai no mesmo sentido: “Relacionado
com o curto financiamento é importante referir que é necessário ter em conta os recursos
humanos necessários à implementação dos projetos. Não podemos promover a precaridade.
Não podemos estar a promover projetos sobre os direitos da comunidade cigana e, ao mesmo
tempo, dar uma martelada nos direitos laborais. É necessário haver coerência e isso deveria
estar refletido em qualquer projeto” (Participante do Grupo de Discussão 1).
Ainda na opinião de quem participou nos grupos de discussão estes dois fatores
(financiamento e tempo curto e delimitado) conduziram, por um lado, a uma mais modesta
capacidade de transformação da realidade social gerando, por outro, alguns efeitos perversos:
“Acho muito mal que não existe continuidade… Se estamos trabalhar com as pessoas e para as
pessoas, acho muito complexo estarmos a expô-las, a fazer com que participem, a canalizar
recursos para depois o processo ser interrompido. As pessoas até se sentem usadas. Faz-me
sentido, enquanto experiência, retirar alguma coisa para no futuro ser replicado” (Participante
do Grupo de Discussão 2).
4.7.

O acompanhamento

Todos os projetos que responderam ao questionário revelam satisfação com o
acompanhamento realizado pela equipa do ACM (14 manifestam-se mesmo muito
satisfeitos/as). Essa mesma satisfação foi expressa nos grupos de discussão realizados onde se
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ressaltou a disponibilidade da equipa (“nós chateávamos a [nome de pessoa] quase todos os
dias com perguntas…”) e a proximidade da mesma em relação aos projetos.
Nos grupos de discussão não houve sugestões relativas a eventuais alterações ao Manual de
Acompanhamento, que no questionário foi avaliado por todos/as os/as respondentes como
adequado ou muito adequado.
Por seu turno, as visitas de acompanhamento, também avaliadas positivamente pela quase
totalidade dos/as respondentes (apenas um projeto as considerou pouco adequadas) e foram
tidas como muito importantes e fomentadoras da tal proximidade entre projetos e entidade
financiadora: “As visitas foram estratégicas, foram de apoio e não de carácter inspetivo, serviu
para orientar e esclarecer” (Participante do Grupo de Discussão 1).
Como instrumentos ou mecanismos de acompanhamento, as entidades propõem: mais visitas;
menos carga burocrática, mais oportunidades para uma maior visibilidade dos projetos.
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5. RECOMENDAÇÕES PARA O FUTURO
A partir dos elementos constantes no presente relatório e das sugestões apontadas, quer no
questionário, quer pelas/os participantes nos grupos de discussão pode dizer que um
programa dirigido especificamente ao desenvolvimento de intervenções com e para as
comunidades ciganas é pertinente no quadro da sociedade portuguesa e pode ser,
efetivamente, um instrumento de promoção da cidadania e de empowerment das
comunidades ciganas.
Apesar disso algumas recomendações e elementos de reflexão podem ser avançados.


Refletir sobre a designação do Programa no sentido de desfazer equívocos sobre a sua
relação com a Estratégia e as suas prioridades.



Mais tempo para a execução e financiamento adequado para a realização de projetos
inovadores e consistentes do ponto de vista dos impactos gerados - “pode fazer-se
bem com pouco mas pode-se fazer melhor com mais” (Participante do Grupo de
Discussão 1).



Privilegiar projetos que na composição das suas parcerias e/ou equipas incluam
pessoas ciganas e/ou suas associações.



Criar instrumentos que, ainda que simples, possibilitem a recolha sistemática de alguns
indicadores de execução e de resultado.



Reforçar a capacitação das equipas dos projetos através de uma formação inicial ao
aprofundamento de conceitos e metodologias de intervenção para a desconstrução de
preconceitos e estereótipos relativos às comunidades ciganas.



Dar a conhecer aos projetos manuais e outros instrumentos formativos já existentes
em matéria de diversidade cultural e de intervenção com comunidades ciganas.



Garantir que a formação ministrada a profissionais sobre cultura cigana inclua a
participação de pessoas ciganas na qualidade de formadoras.



Garantir que os projetos, sobretudo os de âmbito local, são conhecidos e validados
pela Rede Social local e que concorrem de forma coerente para a concretização dos
Planos de Desenvolvimento Social.



Considerar como atividade elegível para financiamento a fase inicial de construção do
projeto e da sua parceria, fase essa em que a participação ativa dos públicos
destinatários deve ser assegurada.
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Proporcionar uma menor carga burocrática, em particular na vertente financeira
tornando dispensável pedidos de alteração de verbas até um certo montante, à
semelhança do que acontece com alguns financiamentos de programas da Comissão
Europeia.



Favorecer uma maior divulgação dos projetos e dos materiais criados.

A este propósito refira-se que mais de metade dos projetos referiu, no questionário, que
os seus produtos não são suficientemente conhecidos por outros projetos FAPE; não são
também suficientemente conhecidos por outras organizações que trabalham com
comunidades ciganas. Assim, com o objetivo de “criar uma comunidade FAPE”, ainda que
virtual, sugerem-se vários instrumentos: plataforma; base de dados.
 Assegurar que os produtos e materiais criados são do conhecimento das várias
entidades envolvidas diretamente na implementação da ENICC, criando condições
para a sua eventual divulgação e/ou apropriação por parte das mesmas.
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Anexo 1 – Guião Focus group Entidades
Dinamizadoras
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Estudo de Avaliação Externa da Implementação do
Fundo de Apoio à Estratégia para a Integração das
Comunidades Ciganas (FAPE) 2015 e 2016
Focus group – Entidades dinamizadoras dos
projetos (gestoras e parceiras)
A utilização de recursos, por parte dos projetos FAPE, foi de modo a potenciar outros recursos (nomeadamente
a nível local) e/ou criar novos recursos?

Na implementação das atividades e respetiva obtenção de resultados quais foram os fatores facilitadores
identificados? Ex:
Apoio técnico

Apoio financeiro

Apoio da comunidade

Envolvimento/participação de parceiros

Envolvimento/participação do público-alvo

1

Que obstáculos surgiram e como foram ultrapassados? Ex:
Apoio técnico

Apoio financeiro

Apoio da comunidade

Envolvimento/participação de parceiros

Envolvimento/participação do público-alvo

Duração do projeto

Quais as estratégias de comunicação a nível da parceria e a nível dos públicos-alvo mais eficazes?
Ao nível da parceria

Ao nível público-alvo

2

Que tipo de públicos foram efetivamente abrangidos?
Comunidade Cigana

Comunidade não Cigana

Que desvios se identificam?
Na concretização de atividades /ações (ex: não realizadas propostas e realizadas não propostas em
candidatura, atrasos)

Parceria (ex: Incumprimento do acordo de parceria)

Público alvo (não previstos)
Outros

Quais as transformações produzidas pelo projeto
nas entidades / organizações (gestoras e parceiras)

nos públicos abrangidos
Promoveram a formação sobre a cidadania e participação comunitária ativa das comunidades ciganas?
Favoreceram integração das comunidades ciganas?
Contribuíram para a diminuição de obstáculos a integração das comunidades ciganas?

nas comunidades e contextos locais
Até que ponto os projetos promoveram o combate à discriminação e sensibilização da opinião pública?
Promoveram a história e cultura ciganas?

3

Qual a satisfação dos diversos atores em relação aos projetos desenvolvidos?

Quais as mais-valias de participação no projeto?

As mais-valias são reconhecidas e valorizadas por todas as pessoas e entidades envolvidas?

Comentário da parceria à adequação da composição e ao modo de funcionamento da parceria
as expectativas foram de acordo ao esperado

o que fariam diferente em termos de composição e de funcionamento.

É possível identificar formas de gestão inovadoras resultantes da implementação do projeto, nomeadamente
ao nível da:
Mobilização de parceiros

Participação dos parceiros

Comunicação entre parceiros

4

É possível identificar formas de gestão inovadoras resultantes da implementação do projeto, nomeadamente
ao nível da:
Participação dos utilizadores e destinatários

Adesão dos utilizadores e destinatários

Comunicação com os utilizadores e destinatários

PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO

Qual é o nível de satisfação em relação ao acompanhamento realizado pelo ACM?

Como avalia os instrumentos de monitorização utilizados? Talvez fechar:, ,
visitas de acompanhamento

manual de acompanhamento

apoio do ACM/ GACI

5

Que outros instrumentos poderiam ter sido utilizados?

Que outro tipo de acompanhamento poderia ter sido feito?

Quais os pontos fortes do processo de acompanhamento?

Quais os pontos fracos do processo de acompanhamento?

6

Anexo 2 – Guião Focus group Entidades/Pessoas
Beneficiárias
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Estudo de Avaliação Externa da Implementação do
Fundo de Apoio à Estratégia para a Integração das
Comunidades Ciganas (FAPE) 2015 e 2016
Focus group – pessoas e entidades
diretamente beneficiárias dos projetos
A utilização de recursos, por parte dos projetos FAPE, foi de modo a potenciar outros recursos (nomeadamente
a nível local) e/ou criar novos recursos?

Qual a satisfação dos diversos atores em relação aos projetos desenvolvidos?

Quais as mais-valias de participação no projeto?

As mais-valias são reconhecidas e valorizadas por todas as pessoas e entidades envolvidas?

Anexo 3 - Questionário - Estudo de Avaliação
Externa da Implementação do Fundo de Apoio à
Estratégia para a Integração das Comunidades
Ciganas (FAPE)
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Estudo de Avaliação Externa da Implementação do
Fundo de Apoio à Estratégia para a Integração das
Comunidades Ciganas (FAPE) 2015 e 2016
Questionário
Por iniciativa do ACM – Alto Comissariado para as Migrações, o CESIS – Centro de Estudos para
a Intervenção Social, encontra-se a realizar um Estudo de Avaliação Externa da Implementação
do Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (FAPE)
2015 e 2016.
Neste âmbito, solicitamos a vossa colaboração para o preenchimento deste questionário que
apenas lhe tomará uns minutos. A sua resposta é muito importante.

O PROJETO E SUAS PARCERIAIS
1. Nome do projeto

2. Ano de candidatura
2015
2016

3. Por favor identifique os parceiros formais, identificados na candidatura:

4. Para além das entidades anteriormente mencionadas houve, no decorrer, do projeto outras entidades
relevantes para o projeto?
Sim

4.1. Se sim, Qual/Quais?

Não

1

A PARTICITAÇÃO DA PARCERIA
5. Em que medida é que a composição da parceria foi adequada, tendo vista a concretização dos
objetivos do projeto? (use uma escala de 1 a 4, em que 1 é Nada adequada 4 é Muito adequada)
1 Nada adequada

2

3

4 Muito adequada

6. Como avalia o grau de adesão dos parceiros aos objetivos do projeto? (use uma escala de 1 a 4, em
que 1 Fraco e 4 é Muito bom)
1 Fraco

2

3

4 Muito bom

7. Como avalia o grau de participação efetiva dos parceiros para a concretização dos objetivos do
projeto? (use uma escala de 1 a 4, em que 1 é Fraco e 4 é Muito bom)
1 Fraco

2

3

4 Muito bom

8. Houve dificuldades relacionadas com as parcerias?
Sim

Não

8.1. Se sim, por favor identifique as dificuldades encontradas nos seguintes domínios, no quadro
seguinte. Por favor, sinalize no máximo 3:
Alterações ao nível da composição das parcerias
As entidades da parceria não se constituíram como elementos facilitadores de aproximação às
comunidades
Incumprimento do acordo de parceria inicial
Indisponibilidade de verbas para facilitar a deslocação dos parceiros
Dificuldades de comunicação entre as entidades parceiras
Dificuldades ao nível da coordenação
Não reconhecimento da entidade promotora pelas outras entidades parceiras
Conceções diferentes sobre o projeto entre parceiros
Desinteresse de parceiros no decorrer do projeto
Outro. Qual?

9. Ao nível da parceria o que faria diferente?

2

OS PÚBLICOS DESTINATÁRIOS

10. Os públicos destinatários participaram ativamente na conceção do projeto? Por favor use uma
escala de 1 a 4, em que 1 é Não participaram e 4 é Participaram muito ativamente.
1 Não participaram

2

3

4 Participaram muito ativamente

11. Os públicos destinatários participaram ativamente na implementação do projeto? Por favor use
uma escala de 1 a 4, em que 1 Não participaram é 4 é Participaram muito ativamente.
1 Não participaram

2

3

4 Participaram muito ativamente

12. Como avalia a comunicação do projeto como os públicos destinatários? Por favor use uma escala
de 1 a 4, em que 1 é Nada positiva e 4 é Muito positiva.
1 Nada positiva

2

3

4 Muito positiva

13. Em que medida é que a participação dos públicos destinatários foi importante para o sucesso do
projeto? Por favor use uma escala de 1 a 4, em que 1 é Nada importante 4 é Muito importante.
1 Nada importante

2

3

4 Muito importante

14. O(s) público(s) a quem as atividades do projeto se destinava(m) foram/foi efetivamente
abrangido(s)?
Sim, todas ---» Passar à pergunta 16
Sim, a maior parte
Sim, algumas
Não

15. Que fatores concorreram para os desvios encontrados nos púbicos abrangidos? Por favor,
sinalize no máximo 3, no quadro seguinte:
Alterações ao nível da composição das parcerias
As entidades da parceria não se constituíram como elementos facilitadores de aproximação às
comunidades
O projeto teve dificuldade em comunicar os seus objetivos e atividades
Desconfiança por parte das comunidades ciganas em relação ao projeto e seus objetivos
Desinteresse de profissionais /organizações em relação aos temas /objetivos centrais do projeto
Desinteresse por parte das comunidades ciganas em relação às atividades propostas
Falta de recursos (logísticos/financeiros) para promover o transporte de pessoas às atividades
Falta de recursos (logísticos/financeiros) para promover a deslocação da equipa do projeto a
diferentes locais / organizações
Resistência das comunidades ciganas em se deslocarem para locais fora da sua área de
residência
Outro. Qual?
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16. Ainda em relação às pessoas, ou públicos destinatários, complete por favor o quadro seguinte
tendo em conta o que estava inicialmente previsto e o que foi efetivamente concretizado.
Tipo de públicos destinatários

Inicialmente previsto
Sinalize
com X:

Homens

Efetivamente abrangido

Mulheres

Homens

Mulheres

Quantifique: Quantifique: Quantifique: Quantifique:
Elementos das comunidades ciganas
Sociedade maioritária em geral
Profissionais de saúde
Profissionais de educação
Órgãos de polícia
Profissionais de ação social
Profissionais das autarquias
Jornalistas
Estudantes
Outro. Qual?

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES

17. As ações / atividades previstas foram efetivamente concretizadas?
Sim, todas ---» Saltar para a pergunta 19
Sim, a maior parte
Sim, algumas
Não

18. Que fatores concorreram para os desvios verificados ao nível da implementação das ações/atividades?
Por favor, sinalize no máximo 3:
Alterações ao nível da composição das parcerias
As entidades da parceria não se constituíram como elementos facilitadores da implementação do
projeto
O projeto era demasiado ambicioso para o tempo disponível
Dificuldades do projeto em gerir o seu próprio calendário
Houve necessidade de um maior investimento na mobilização dos públicos destinatários
Desinteresse por parte dos públicos destinatários em relação às atividades propostas
Escassez de recursos (logísticos/financeiros) para a implementação das ações/atividades
Outro. Qual?
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19. Por favor complete os dois quadros de indicadores sobre as ações/atividades do projeto e seus
produtos ou materiais, considerando o que estava inicialmente previsto e o que foi efetivamente
realizado.

19. a) Ações / Atividades do projeto
Ações de sensibilização com vista ao combate da discriminação das
comunidades ciganas e à promoção do diálogo intercultural entre estas e a
sociedade maioritária
Ações de formação com vista ao combate da discriminação das
comunidades ciganas e à promoção do diálogo intercultural entre estas e a
sociedade maioritária
Ações de formação para a cidadania focalizadas no desenvolvimento de
competências e na participação Comunitária

Ações de formação para o associativismo

Previsto

Realizado

(número)

(número)

(número)

(número)

(horas de
formação)
(número)

(horas de
formação)
(número)

(horas de
formação)
(número)

(horas de
formação)
(número)

(horas de
formação)

(horas de
formação)

Ações/Iniciativas de promoção de atividades económicas e
empreendedoras

(número)

(número)

Ações centradas na promoção da igualdade de género e/ou conciliação da
vida profissional, pessoal e familiar

(número)

(número)

(número)

(número)

Outra (s). Qual/quais?
(horas de
formação)

19. b) Produtos/materiais concebidos pelo
projeto

Previsto

Realizado

Kit pedagógico

(número)

(número)

Vídeos educativos

(número)

(número)

Campanha de sensibilização

(número)

(número)

Manual de formação

(número)

(número)

Protótipos de produtos artesanais

(número)

(número)

Materiais para Mostras e Exposições

(número)

(número)

Outro (s). Qual/Quais?

(número)

(número)

(horas de
formação)

Acesso (link, locais, etc.)

20. Na sua opinião, os produtos/materiais concebidos (Por favor sinalize sim ou não
consoante a sua opinião sobre as diferentes frases)

Sim

Não

Foram suficientemente divulgados
São suficientemente conhecidos pelas entidades parceiras
São suficientemente conhecidos pelos públicos abrangidos
São suficientemente conhecidos pelos outros projetos FAPE
São suficientemente conhecidos pelas organizações de pessoas ciganas
São suficientemente conhecidos pelas organizações que trabalham com comunidades ciganas,
em geral
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RESULTADOS/BALANÇO DO QUE FOI REALIZADO
21. Na sua opinião, os resultados que esperava alcançar com o projeto foram efetivamente
atingidos?
Sim, todos
Sim, a maior parte
Sim, alguns
Não

22. No quadro que se apresenta em seguida consta uma lista de possíveis resultados. Por favor assinale os
pertinentes para o projeto em questão. Sinalize no máximo 3:
Maior conhecimento da cultura cigana por parte de profissionais
Maior conhecimento da cultura cigana por parte da sociedade em geral
Maior conhecimento da sua cultura e/ou da sua história por parte das próprias comunidades ciganas
Maior interação entre comunidades ciganas e sociedade envolvente
Desconstrução de estereótipos e preconceitos da sociedade maioritária em relação às pessoas e
comunidades ciganas
Desconstrução de estereótipos e preconceitos das comunidades ciganas em relação às pessoas não
ciganas
Criação e disponibilização de materiais de trabalho / intervenção com as comunidades ciganas
Criação de novas respostas especificamente dirigidas às comunidades ciganas
Capacitação de pessoas ciganas
Capacitação de organizações de pessoas ciganas
Capacitação de profissionais para trabalho com pessoas/comunidades ciganas
Empoderamento de mulheres ciganas
Criação de novas associações ciganas
Criação de novos grupos de expressão artística (musica, dança, teatro, etc.)
Outros. Quais?

23. Considerando os 3 resultados que sinalizou em cima, por favor refira quais as ações do projeto que mais
contribuíram para a sua concretização.
Resultados

Identificação das ações que mais contribuíram para tais resultados

Resultado 1
Resultado 2
Resultado 3
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24. De entre os fatores constantes no quadro seguinte quais os que facilitaram a obtenção dos
resultados já mencionados?
Por favor, sinalize no máximo 3:
Apoio financeiro
Apoio técnico prestado pela equipa do ACM
A composição da parceria
O envolvimento das entidades da parceria
A qualidade do relacionamento entre a equipa do projeto e as entidades parceiras
As competências da equipa do projeto
O interesse e envolvimento da equipa técnica
A presença de pessoas ciganas na equipa do projeto
A proximidade da entidade gestora do projeto com comunidades ciganas
A existência de interlocutores nas comunidades ciganas às quais o projeto se dirigiu
A experiencia de trabalho anterior da equipa de projeto com comunidades ciganas
A facilidade de relacionamento entre a equipa do projeto e as comunidades ciganas
A experiência de trabalho anterior da equipa de projeto com profissionais de vários setores
A facilidade de relacionamento entre a equipa do projeto com profissionais de vários setores
O desenho do projeto e a pertinência dos seus objetivos
A mobilização/participação dos públicos destinatários do projeto
O interesse por parte dos públicos destinatários em relação às atividades propostas
Capacidade da parceria para identificar e mobilizar recursos complementares (logísticos/financeiros)
Capacidade para mobilizar trabalho voluntário
O facto do projeto FAPE vir na sequência direta de trabalho em curso na entidade
Abertura à mudança por parte das comunidades ciganas
Abertura à mudança por parte de profissionais e organizações
Outra. Qual?

25. Por outro lado, que obstáculos surgiram? Por favor, sinalize no máximo 3:
Insuficiente apoio financeiro
Insuficiente apoio técnico prestado pela equipa do ACM
A composição da parceria
O fraco envolvimento das entidades da parceria
A falta de competências da equipa do projeto
A falta de interesse e a falta de envolvimento da equipa técnica
A ausência de pessoas ciganas na equipa do projeto
A falta de proximidade da entidade promotora do projeto com comunidades ciganas
A ausência de interlocutores nas comunidades ciganas às quais o projeto se dirigiu
A falta experiência de trabalho anterior da equipa de projeto com comunidades ciganas
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A dificuldade de relacionamento entre a equipa do projeto e as comunidades ciganas
A falta experiencia de trabalho anterior da equipa de projeto com profissionais de vários setores
A dificuldade de relacionamento entre a equipa do projeto e as comunidades ciganas
A falta de experiencia de trabalho anterior da equipa de projeto com profissionais de vários setores
A dificuldade de relacionamento entre a equipa do projeto com profissionais de vários setores
O desenho do projeto e a falta de pertinência dos seus objetivos
A fraca mobilização/participação dos públicos destinatários do projeto
O desinteresse por parte dos públicos destinatários em relação às atividades propostas
A falta de capacidade da parceria para identificar e mobilizar recursos complementares
(logísticos/financeiros)
A falta de capacidade para mobilizar trabalho voluntário
O facto do projeto FAPE não vir na sequência direta de trabalho em curso na entidade
Incumprimento do acordo de parceria
Duração do projeto (demasiado curta)
Resistência à mudança por parte das comunidades ciganas
Resistência à mudança por parte de profissionais e organizações
Outro (s). Qual/Quais?

26. Em que medida a entidade se sente satisfeita com o projeto e os seus resultados? Por favor, use
uma escala de 1 a 4, em que 1 é Nada satisfeita 4 é Muito satisfeita.
1 Nada satisfeita

2

3

4 Muito satisfeita

27. Em que medida acha que os públicos destinatários se sentem satisfeitos com o projeto e os
seus resultados? Use uma escala de 1 a 4, em que 1 é Nada satisfeitos 4 é Muito satisfeitos.
1 Nada satisfeitos

2

3

4 Muito satisfeitos

28. Na sua opinião, qual foi a mais-valia que o projeto trouxe à sua organização? Por favor, sinalize no
máximo 3:
Maior divulgação do trabalho da organização
Maior reconhecimento da sua capacidade técnica
Abertura de novas áreas de intervenção / novas atividades
Maior proximidade com as comunidades ciganas locais
Criação de novos produtos / novos materiais de trabalho
Reforço da capacidade para a continuidade do trabalho desenvolvido
Aquisição e novos conhecimentos / novas competências
Reforço da capacidade de trabalho em parceria
Alargamento da rede de contactos
Maior capacidade de influência
Outro. Qual?
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29. Os aspetos que escreveu no relatório final do projeto, em relação as “expetativas futuras”, foram
já concretizadas?

Totalmente ---» passar para a pergunta 31
Em grande parte
Razoavelmente
Não foram concretizadas

30. O que faltou, ou ainda falta, para a sua efetiva concretização?
Apoio financeiro
Apoio técnico
Mobilizar parceiros/efetivar parcerias
Adesão/participação das comunidades ciganas
Adesão/participação das comunidades não ciganas
Compromisso político
Outro. Qual?

31. Considera que o seu projeto foi inovador?
Sim

Não

passar para a pergunta 33

32. Se sim, a que nível?
Estratégias utilizadas
Composição da parceria
Natureza do público-alvo/destinatários
Natureza das atividades
Produtos concebidos
Outro. Qual?

33. Na sua opinião, em que medida o projeto contribui para a prossecução dos objetivos da ENICC? Use
uma escala de 1 a 4, em que 1 é Nada relevante 4 é Muito relevante.
1 Nada relevante

2 Pouco relevante

3 Relevante

4 Muito relevante
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PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO

34. Qual é o nível de satisfação em relação ao acompanhamento realizado pelo ACM?
Nada satisfeita/o
Pouco satisfeita/o
Satisfeita/o
Muito satisfeita/o

35. Em que medida é que as expectativas face a esse acompanhamento foram de acordo ao esperado? Use
uma escala de 1 a 4, em que 1 é Não foram satisfeitas 4 é Totalmente satisfeitas.
1 Não foram satisfeitas

2 Razoavelmente te

3 Em grande parte

4 Totalmente satisfeitas

36. Como avalia os instrumentos de monitorização utilizados?
Manual de acompanhamento

Visitas de acompanhamento

Apoio do ACM

Nada adequados

Nada adequados

Nada adequados

Pouco adequados

Pouco adequados

Pouco adequados

Adequados

Adequados

Adequados

Muito adequados

Muito adequados

Muito adequados

37. Que outros instrumentos, ou mecanismos de acompanhamento, poderiam ter sido utilizados?

38. Em que medida é que o acompanhamento realizado pelo ACM foi importante para o sucesso do
projeto? (use uma escala de 1 a 4, em que 1 é Nada importante 4 é Muito importante)
1 Nada importante

2

3

4 Muito importante

39. Que sugestões faz para uma possível nova edição do FAPE?

Agradecemos a sua colaboração!
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