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Comunicado de Imprensa FRA/PNUD 

Viena/Bratislava, 23 de maio de 2012 

Novos inquéritos revelam a persistência da exclusão generalizada 

dos Ciganos 

Muitos Ciganos continuam a ser vítimas de discriminação e exclusão social 

em toda a União Europeia (UE), de acordo com um novo relatório publicado 

conjuntamente pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

(FRA) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A 

situação dos Ciganos é, em média, pior do que a dos não Ciganos que vivem 

na sua proximidade. O relatório tem como base dois inquéritos sobre a 

situação socioeconómica dos Ciganos e dos não Ciganos residentes em áreas 

próximas em 11 Estados-Membros da UE e em países europeus vizinhos. 

“Os resultados destes inquéritos mostram um quadro sombrio da situação atual dos 
Ciganos em todos os 11 Estados-Membros da UE inquiridos”, afirma Morten 

Kjaerum, Diretor da FRA, que prossegue: “A discriminação e a hostilidade contra os 
Ciganos persistem. Os resultados demonstram a necessidade de medidas rápidas e 
eficazes, em especial para melhorar a educação dos Ciganos. É esta a chave para 
libertar o futuro potencial dos Ciganos e que dotará os jovens desta minoria das 
competências de que necessitam para sair do ciclo vicioso da discriminação, 
exclusão e pobreza”.  
 

O relatório revela que nos 11 Estados-Membros abrangidos pelo inquérito e onde 

vive a esmagadora maioria dos cidadãos Ciganos da UE, a situação destes nas 

áreas do emprego, da educação, da habitação e da saúde é em média pior do que a 

situação dos não Ciganos que vivem perto deles. Os Ciganos continuam a ser alvo 

de discriminação e têm um conhecimento insuficiente dos direitos que lhes são 

garantidos pela legislação da UE.  

 

Algumas conclusões importantes: 

• apenas 15% dos jovens Ciganos adultos inquiridos concluíram o ensino 

secundário geral ou profissional, em comparação com mais de 70% da 

maioria da população vizinha;  

• em média, menos de 30% dos Ciganos inquiridos têm emprego remunerado; 

• cerca de 45% dos Ciganos inquiridos vivem em habitações que não possuem 

pelo menos uma das seguintes comodidades básicas: cozinha, casa de 

banho, chuveiro ou banheira no interior da habitação, ou eletricidade; 
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• em média, cerca de 40% dos Ciganos inquiridos pertencem a agregados 

familiares em que alguém foi dormir com fome pelo menos uma vez no último 

mês por falta de meios para adquirir alimentos. 

 

“A parceria estabelecida entre quatro organizações internacionais [FRA, PNUD, 
Banco Mundial e Comissão Europeia] durante a realização da presente investigação 
transmite uma mensagem forte: os desafios com que a comunidade Cigana se 
confronta são tão graves que requerem uma resposta concertada. A presente 
publicação constitui um exemplo de que tal abordagem conjunta e concertada é 
possível e produz resultados”, afirma Andrey Ivanov, Conselheiro Político Sénior do 
PNUD para o Desenvolvimento Humano e a inclusão dos Ciganos. 
 
Os inquéritos documentaram a situação no terreno. Os resultados fornecem aos 
decisores políticos as provas necessárias à conceção de respostas políticas 
eficazes para abordar a situação, e contribuíram para a elaboração da Comunicação 
da Comissão sobre os Ciganos que será igualmente apresentada em Bruxelas em 
23 de maio de 2012. 
 
The report: The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance.  

Press release and media memo – EN and other EU languages. 

Also available in FR and DE .   

 
Notas aos editores: 
 

• Os inquéritos da FRA e do PNUD abrangeram um total de 22 203 pessoas 
Ciganas e não Ciganas, fornecendo informações sobre 84 287 membros de 
agregados familiares residentes na Bulgária, Eslováquia, Espanha, França, 
Grécia, Hungria, Itália, Polónia, Portugal, República Checa e Roménia. Foram 
efetuadas entrevistas cara a cara em casa de inquiridos Ciganos e não 
Ciganos que vivem próximos uns dos outros e partilham, por isso, condições 
semelhantes no que respeita às infraestruturas e ao mercado de trabalho.  

• Este relatório apresenta os primeiros resultados dos inquéritos obtidos a 
partir da análise de uma pequena parte dos dados disponíveis, os quais 
serão posteriormente publicados em relatórios temáticos. Estes inquéritos e 
outros a realizar no futuro fornecerão aos decisores políticos as provas 
necessárias à conceção de políticas eficazes, e serviram de base à 
Comunicação da Comissão Europeia de abril de 2011 sobre um quadro 
europeu para as estratégias nacionais de integração dos Ciganos até 2020. 
Nessa Comunicação, a Comissão solicita à FRA que continue a acompanhar 
a situação e colabore com os Estados-Membros da UE no desenvolvimento 
de métodos de monitorização eficazes que possam aferir os progressos 
realizados ao longo do tempo em termos comparativos.  
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• Ambos os inquéritos utilizaram um questionário com uma base comum. 

• O inquérito da FRA centrou-se em questões relacionadas com os direitos 
humanos, como a discriminação e o conhecimento dos direitos. A FRA 
realizará dois outros inquéritos nos próximos anos até 2020, a fim de 
identificar tendências ao longo do tempo em diversos países. 

• O inquérito do PNUD/Banco Mundial/Comissão Europeia procedeu a uma 
análise mais aprofundada da situação socioeconómica dos Ciganos nos 
países da UE e nos países terceiros do sudeste europeu selecionados. O 
inquérito fornece linhas de base para as novas estratégias de integração dos 
Ciganos e permite analisar a dinâmica dos processos de inclusão dos 
Ciganos em comparação com 2004, data em que o PNUD levou a efeito um 
inquérito semelhante. O trabalho realizado pelo PNUD em parceria com o 
Banco Mundial foi financiado pela Direção-Geral da Política Regional da 
Comissão Europeia, bem como por recursos essenciais do PNUD e do Fundo 
Fiduciário Nórdico no Banco Mundial. 

• Os Estados-Membros da UE têm desenvolvido estratégias nacionais em prol 
da integração dos Ciganos. As autoridades locais devem cooperar com os 
Ciganos e os não Ciganos nas respetivas comunidades, a fim de executar 
esses planos, gerando confiança, desenvolvendo a coesão social e 
combatendo a discriminação e a hostilidade contra os Ciganos.  

 
 

Para mais informações, contate: 
 
Na FRA: Blanca Tapia, Porta-voz 
media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 
 
No PNUD: 
Zoran Stevanovic, Conselheiro para as Comunicações Regionais 
Zoran.stevanovic@undp.org 
Tel: +42 1 908 729 846 
 
 

 


