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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O presente relatório apresenta os resultados do processo de Mapeamento de Rumores 

existentes no concelho de Santa Maria da Feira, decorrido entre 2016 e 2018. Este processo foi 

constituído por três fases: 1) inquérito por questionário inicial; 2) grupos focais de auscultação 

das comunidades; 3) inquérito por questionário de validação de resultados. No contexto deste 

relatório é dado particular destaque aos resultados da terceira fase pelo facto de reunir em si 

informações e refletor as conclusões das fases de mapeamento anteriores. 

Estas iniciativas de Mapeamento dos Rumores existentes no concelho de Santa Maria da Feira 

foram desenvolvidas no âmbito do projeto Feira Sem Preconceito: unida pela diversidade. Este 

projeto é promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira em parceria com a Rosto 

Solidário e o apoio da Rede Portuguesa das Cidades Interculturais do Conselho da Europa. Este 

projeto tem como finalidade afirmar Santa Maria da Feira como um município intercultural, um 

lugar de encontro, de partilha de ideias e de defesa dos valores da diversidade, da inclusão e da 

tolerância.  

Mais do que o mapeamento de rumores, este projeto contempla o desenho e implementação 

de ações de sensibilização com vista à transformação social numa perspetiva de inclusão e 

celebração da diversidade nas comunidades do concelho de Santa Maria da Feira. Precisamente 

nesse sentido, os resultados obtidos neste processo de mapeamento de rumores, informam as 

ações de sensibilização desenvolvidas no sentido de contribuir para a finalidade do projeto, bem 

como outras que possam ser promovidas fora do âmbito do projeto. 

O quadro conceptual que sustenta todo o projeto e este processo de mapeamento de rumores 

em particular corresponde ao proposto pelo Conselho da Europa nas suas orientações sobre 

Campanhas Anti-Rumor (Conselho da Europa, 2015; Barderi, 2017). Neste contexto, o 

entendimento de rumor é partilhado pelo Conselho da Europa e pelas entidades promotoras do 

projeto Feira Sem Preconceito. 

Um rumor é uma afirmação sobre determinadas pessoas, grupos ou acontecimentos que se 

espalhem de pessoas para pessoa sem que se tenha verificado a sua veracidade. Um rumor 

é considerado credível não por que haja provas, mas porque algumas pessoas acreditam 

nele (Conselho da Europa, 2015). 

Tal como já foi referido, o processo de mapeamento foi desenvolvido de acordo com três fases 

de recolha de dados descritas abaixo. 

1. Inquérito por questionário inicial 
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O mapeamento teve início com um inquérito por questionário aplicado presencialmente junto 

da comunidade escolar do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe. Aplicado no ano letivo 

2016/2017, este questionário permitiu recolher contributo de 92 pessoas inquiridas, 

particularmente professores e professoras. 

Como se pode perceber do relatório de apresentação de resultados (ver anexo 1) este 

questionário permitiu recolher informação e formulação de rumores sobretudo sobre 

comunidades de etnia cigana. Os rumores identificados relativamente a pessoas desta etnia 

dizem respeito a: formas de subsistência, educação e cultura, higiene, relação com a 

comunidade e criminalidade. 

2. Sessões presenciais de auscultação das comunidades; 

No final de 2016 e no início de 2017, foram realizadas duas sessões de auscultação comunitárias 

sobre rumores. A primeira destas sessões designada “Diversidade: desafios e conquistas”, cujo 

plano de sessão e resultados podem ser consultados no anexo 2, foi realizada no CREM - Centro 

de Recursos Educativos Municipal (CREM), localizado na Vila de Lobão em Santa Maria da Feira. 

A sessão, com uma duração de três horas e meia contou com a presença de cerca de 20 jovens, 

oriundos de 13 freguesias do concelho de Santa Maria da Feira e uma jovem de São João da 

Madeira. Nesta sessão foram identificados rumores sobre estas mesmas freguesias 

relativamente a determinados grupos sociais, tais como: idosos, jovens, pessoas de etnia cigana, 

moradores e moradoras de bairros sociais, jovens, etc.  

Por sua vez, a segunda sessão, com uma duração de duas horas, foi realizada na Escola Básica 

de Argoncilhe e contou com a presença de 17 pessoas, entre as quais elementos da comunidade 

escolar: professores e professoras, assistentes operacionais, educadores de infância, membros 

da associação de encarregados de educação; e elementos de órgãos de gestão governamental 

e equipas técnicas de organizações com respostas sociais locais: membros de junta de freguesia 

e da câmara municipal, assistentes sociais, psicólogas, educadoras sociais. 

  

Figuras 1 e 2. Sessão de auscultação realizada na EB de Argoncilhe 
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Nesta segunda sessão foram identificadas perceções, boatos, rumores sobre vários grupos 

sociais, sobretudo beneficiários e beneficiárias do rendimento social de inserção, pessoas de 

etnia cigana, jovens em risco de marginalização. 

Em qualquer uma das sessões a informação foi recolhida de forma livre, sem obedecer a 

categorias exatas e estanques de determinados grupos sociais. Esta organização foi feita à 

posteriori e no sentido de facilitar a sistematização de resultados.  

 

3. Inquérito por questionário de validação de resultados. 

Tal como foi referido, a terceira fase do mapeamento contemplou a aplicação de um outro 

inquérito por questionário. Ao contrário das iniciativas implementadas nas fases anteriores, os 

objetivos deste questionário foram, por um lado, devolver à comunidade uma primeira 

sistematização de informação recolhida no âmbito do processo de mapeamento, e, por outro 

lado, validar essa mesma informação junto de um maior número de pessoas. Assim, 

procuraram-se validar as ideias, entendimentos, perceções, expressões e comportamentos 

relativos a determinados grupos sociais e minorias étnicas residentes no concelho e que possam 

contribuir para a discriminação desses mesmos grupos.    

Este inquérito por questionário, disponível no anexo 1, é constituído por 4 secções: a primeira 

secção referente aos dados demográficos do ou da respondente, constituída por sete perguntas; 

a segunda secção referente à caracterização institucional – aplicável apenas nos casos em que a 

resposta ao questionário representa um coletivo; a terceira secção referente à identificação e 

caracterização dos rumores, na qual se apresentaram 13 formulações de rumores perante os 

quais os e as inquiridos tinham que classificar o seu nível de concordância; finalmente, a quarta 

secção referente à manifestação de interesse em tomar conhecimento do resultado do 

questionário, bem como em participar em ações de sensibilização decorrentes do projeto Feira 

Sem Preconceito. 

O questionário foi disponibilizado on-

line entre dezembro de 2017 e janeiro 

de 2018. O objetivo de ter sido 

disponibilizado on-line era de ampliar o 

universo de pessoas que tivessem 

acesso ao mesmo, ultrapassando 

barreiras geográficas ou limitações da 

capacidade de distribuição presencial. 
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Além disso, esta forma de resposta permite salvaguardar a privacidade da pessoa inquirida. 

 Pela sua natureza, o questionário foi direcionado a pessoas, individuais e coletivas, com origem 

em, com morada ou a desenvolver atividade profissional em qualquer uma das freguesias do 

concelho de Santa Maria da Feira. 

Foram recolhidas 215 respostas ao questionário, das quais apenas 213 foram consideradas 

válidas, estas incluem respostas individuais ou coletivas, ou seja, ora respostas submetidas por 

representantes institucionais, ora respostas submetidas após discussão e validação do seu 

conteúdo com os membros de uma determinada instituição, associação ou coletividade formal 

ou informal.  
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APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Caracterização geral das pessoas inquiridas 

Tal como foi referido, reuniram-se 213 respostas ao presente inquérito por questionário válidas. 

Do conjunto total de pessoas que responderam, 147 são do género feminino, 65 do género 

masculino – além de uma resposta em branco.  

Do ponto de vista da idade, a maioria das pessoas inquiridas encontrava-se, à data de resposta 

do questionário, na faixa etária entre os 10 e os 14 anos, com 86 respostas, seguida da faixa 

etária entre os 15 e os 19 anos, com 37 respostas. O número de respostas nas faixas etárias 

entre os 20 e os 54 anos (agrupados em intervalos de 4 anos) é bastante equilibrado com cerca 

de 10 a 15 respostas por intervalo. Além disso, foram recolhidas 6 respostas de pessoas com 

mais de 55 anos, inclusive. 

No que respeita à residência das pessoas inquiridas, como se pode ler na figura 1, o concelho 

de Santa Maria da Feira é aquele com maior representação, com uma percentagem esmagadora 

de respostas de 83% correspondente a 177 pessoas inquiridas. O perfil destas pessoas pode ser 

melhor compreendido aquando da caracterização da profissão das pessoas inquiridas. 

Decompondo as respostas dadas ao nível da freguesia de residência, no concelho de Santa Maria 

da Feira, o maior número de respostas obtidas são de pessoas residentes em Canedo, com 35 

respostas, seguida de 19 respostas de pessoas residentes na sede de concelho e, 15 respostas 

de pessoas residentes em Santa Maria de Lamas e, finalmente, 14 respostas de pessoas 

residentes quer em Arrifana, quer em Mozelos.  

A este seguem-se o concelho de Vila Nova de Gaia, Ovar e Gondomar com 12, 7 e 6 pessoas 

inquiridas respetivamente. O perfil de pessoas inquiridas que identificaram o concelho de Vila 

Nova de Gaia como de residência corresponde a, por um lado, a estudantes com idades 

compreendidas entre 10 e 14 anos, com residência em freguesias limítrofes, tais como os que 

afirmam residir em Gondomar – neste caso todos na freguesia da Lomba. Pela proximidade 

geográfica estes podem ser alunos e alunas que frequentam o Agrupamento de Escolas de 

Canedo, situado no concelho de Santa Maria da Feira, por exemplo. 

Por outro lado, o outro perfil das pessoas inquiridas a residirem no concelho de Vila Nova de 

Gaia corresponde a professores e professoras com idades compreendidas entre os 38 e os 55 

anos. Da mesma forma, este profissionais podem estar a lecionar em instituições educativas do 

concelho de Santa Maria da Feira, sendo que dois deles referem os locais em concreto, 

nomeadamente o Agrupamento de Escolas da Corga do Lobão e o Agrupamento de Escolas 

Coelho e Castro. 
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No que respeita à resposta ao campo do questionário “profissão”, pode verificar-se pelo gráfico 

abaixo que a maioria das respostas surge de pessoas no setor educativo, nomeadamente 

comunidade escolas: estudantes, professores/as, educadores/as. Importa ainda destacar que os 

profissionais do setor social, sendo que vários respondem ao questionário em representação de 

instituições que disponibilizam respostas sociais locais.  

 

 

Ainda considerando a figura 2. a categoria “Outros” inclui: arquiteta, assistentes operacional e 

técnica, auxiliar de ação educativa, gestora de recursos humanos, jogador de futebol, jornalista, 

operador de caixa, reformado, secretária geral, técnicas administrativa e de comunicação. 

Das 213 pessoas inquiridas, 100 respondem afirmativamente ao facto de pertencerem ou 

colaborarem em instituições, grupos, associações ou coletividades pertencentes ao concelho, 
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Figura 4. Caracterização das pessoas inquiridas relativamente à profissão. 

Figura 3. Caracterização das pessoas inquiridas relativamente ao concelho de residência. 
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em contraposição a 113 respostas negativas. Ainda assim, do universo total das respostas, 172 

pessoas afirmam que a sua resposta corresponde é a título individual e 41 pessoas afirmam 

estarem a responder ao questionário em representação de uma instituição ou grupo.   

 

Caracterização institucional 

As 41 respostas institucionais ao inquérito por questionário, acima mencionadas refletem um 

universo de, precisamente, 41 entidades. Relativamente ao seu âmbito de atuação, 17 destas 

entidades não disponibilizam esta informação. Daquelas que caracterizam o seu âmbito, 

destacam-se aquelas de âmbito educativo e de forma, menos significativa àquelas de âmbito 

social, como se pode ver na figura 3.  

 

 

 

Do conjunto de entidades que se identificam como de âmbito educativo, destacam-se as 

instituições educativas, nomeadamente Agrupamentos de Escolas, Escolas e Jardins de Infância. 

Já aquelas que se identificam como de âmbito social, destacam-se as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social. As restantes entidades que se identificam como tendo mais do que um 

âmbito incluem estas e outras tais como associações juvenis.  

Apenas 24 das entidades inquiridas disponibilizam informação relativamente à zona geográfica 

de atuação, sendo que a maioria, 11 entidades, assume ter uma atuação apenas local, senda de 

8 que assumem ter uma atuação concelhia. Duas das entidades assumem ter atuação a nível 

local e concelhia, uma a nível regional, Aveiro, e duas a nível nacional e uma a nível. Na figura 4 
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podem ler-se as freguesias nas quais intervém as entidades inquiridas que afirmam ter uma 

atuação local, sendo que Argoncilhe, Nogueira da Regedoura e Sanguedo são identificadas por 

mais do que uma entidade.  

 

 

 

No universo total de entidades que responderam a este questionário, 14 disponibilizaram 

informação relativa ao número de colaboradores e voluntários da instituição, que no caso 

totalizam 913 pessoas. Estas 14 entidades asseguram atividades, bens e serviços que beneficiam 

6880 pessoas. O número mais significativo de pessoas beneficiadas é apontado por entidades 

de âmbito educativo, nomeadamente agrupamentos de escolas e âmbito social. 

Do ponto de vista geográfico estas entidades têm atuação concelhia e local, nomeadamente em 

freguesias como Argoncilhe, Escapães, Nogueira da Regedoura, Lourosa, São João de Ver e 

Sanguedo. Outras pessoas e geografias serão beneficiadas por estas entidades, mas não foi 

possível recolher informação complementar.  Mais ainda, destas 14 entidades, 8 recolheram a 

informação disponibilizada neste questionário de forma coletiva, com várias pessoas da mesma 

instituição, num total de 44 pessoas.  
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Figura 6. Freguesias de atuação das entidades inquiridas com atuação local 
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Identificação de Rumores  

Tal como já foi referido, ao longo de 2016 e 2017 foram sendo recolhidos rumores no âmbito do 

projeto Feira Sem Preconceito. Do conjunto global desses rumores, que pode ser consultado nos 

vários anexos a este documento, foi feita uma seleção com base no critério de recorrência e 

representatividades. Ou seja, no inquérito por questionário final, foram apresentadas às pessoas 

inquiridas, para validação, um conjunto de 13 rumores, previamente identificados, como 

presentes em várias freguesias do concelho de Santa Maria Feira.  

Ainda com base desses resultados, os treze rumores selecionados refletiam “afirmações sobre 

determinadas pessoas, grupos ou acontecimentos que se espalhem de pessoas para pessoa sem 

que se tenha verificado a sua veracidade” (Conselho da Europa, 2015), relativamente aos 

seguintes grupos sociais e étnicos: jovens, idosos, novos moradores, moradores de 

empreendimentos sociais, beneficiários de RSI, e pessoas de etnia cigana.   

 

 

 

Como pode ler-se na figura 5, que na perceção das pessoas inquiridas, os jovens, os beneficiários 

de RSI, as pessoas de etnia cigana e os idosos – por esta ordem – são os grupos sociais que mais 

frequentemente são alvo de rumores a seu respeito. De notar que a formulação dos grupos 

sociais estavam formulados desta forma e que as pessoas inquiridas selecionaram todos aqueles 

sobre os quais sabiam existirem rumores.  Além destes grupos sociais, foram mencionados 
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outros, com a frequência de uma resposta cada um: “romenos”, “padre”, “refugiados”, 

“homossexuais”, “negros”, “toxicodependentes”. Mais ainda, duas pessoas inquiridas 

entendem que “não há rumores”.  Acrescem a esta resposta 13 respostas em branco.  

Uma vez assinalados os grupos sociais sobre os quais se conheciam rumores e tendo por base a 

metodologia de Campanhas Anti-Rumor proposta pelo Conselho da Europa (2015), cada pessoa 

e/ou instituição inquirida foi convidada a posicionar-se numa escala de concordância com cada 

um dos treze rumores apresentados, listados abaixo:  

Sobre os e as jovens: 

 Rumor 1: “As e os jovens são malandros.” 

 Rumor 2: “Os jovens em risco não se interessam, nem se motivam com nada.” 

 Rumor 3: “Os e as jovens hoje em dia saem muito à noite, bebem demasiado e fazem 

barulho.” 

 
Sobre as e os idosos:  

 Rumor 4: “Os idosos são carrancudos.” 

 Rumor 5: “Os e as idosas só sabem falar mal da vida dos outros.” 

 
Sobre as e os novos moradores:  

 Rumor 6: “Os novos habitantes só vêm cá dormir e não acrescentam nada de novo.” 

 
Sobre as e os moradores de empreendimentos sociais:   

 Rumor 7: “Os moradores dos bairros sociais vivem à custa dos outros.” 

 
Sobre as e os beneficiários de RSI: 

 Rumor 8: “Os beneficiários de rendimento e apoio social vivem à custa dos 

contribuintes.” 

 Rumor 9: “Os beneficiários do RSI são malandros.” 

 
Sobre as pessoas de etnia cigana:   

 Rumor 10: “Os alunos de etnia cigana não gostam nem querem estudar.”  

 Rumor 11: “As pessoas de etnia cigana não têm hábitos de higiene.” 

 Rumor 12: “Os ciganos dedicam-se a práticas ilícitas e atividades duvidosas (roubo, 

contrafação).” 

 Rumor 13: “Não se pode confiar nos ciganos, o que dizem hoje já não é amanhã.” 

 

A referida escala de concordância é constituída por cinco posicionamentos possíveis, 

nomeadamente:  
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1. Concordo plenamente porque sei que isto é verdade. 

2. Concordo, mas não sei se isto é verdade. 

3. Desconheço esta afirmação e não tem importância para mim. 

4. Discordo, embora não tenha informação concreta. 

5. Discordo completamente porque sei que isto não é verdade 

De notar que, no documento do inquérito por questionário, bem como no correspondente 

formulário on-line, as pessoas inquiridas foram sensibilizadas para o facto de que o seu 

posicionamento perante cada um dos rumores não corresponderia à sua opinião, mas antes ao 

facto de ter conhecimento se esses mesmos rumores se manifestam no seu quotidiano, seja no 

contexto profissional, familiar, social, etc. 

Assim, nas páginas seguintes são apresentados os resultados desta escala de posicionamento 

aplicada a cada um dos rumores apresentados no contexto deste inquérito por questionário.  
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Análise da informação recolhida sobre os Rumores apresentados  

JOVENS 

Rumor 1: “As e os jovens são malandros.” 

 

 

Rumor 2: “Os jovens em risco não se interessam, nem se motivam com nada.” 

 

 

Rumor 3: “Os e as jovens hoje em dia saem muito à noite, bebem demasiado e fazem 

barulho.” 
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No que se refere aos rumores que dizem respeito aos e às jovens, a maioria das pessoas 

inquiridas dizem não concordar com o rumor 1, quer por desconhecimento, mas sobretudo por 

conhecimento de que o rumor não corresponde à verdade. O mesmo se aplica ao rumor 2, 

embora nesta caso concreto a maior diz discordar, sem que tenha acesso a informação concreta.  

Pelo contrário, relativamente ao rumor 3, a maioria diz concordar de facto com a afirmação de 

que os jovens “saem muito à noite, bebem demasiado e fazem barulho”. Ainda assim, 21% das 

pessoas inquiridas diz não saber se isso corresponde à verdade ou não.  

Tendo este último rumor, no que respeita à idade das 49% de pessoas que dizem concordar com 

o mesmo, verifica-se que um grande número de respostas nas seguintes faixas etárias: 10-14 

anos e 15-19 anos. Ou seja, são os e as próprias jovens a concordarem com esta afirmação e 

muitos dizem até “concordar plenamente por saber que é verdade”. De notar que a análise da 

idade do conjunto de pessoas que apesar de concordarem reconhecem não saber se 

corresponde à verdade, revela um equilíbrio nas faixas etárias representadas. 

 

 

 

Por último, ainda relativamente ao rumor de os jovens “saem muito à noite, bebem demasiado 

e fazem barulho” as freguesias de residência das 104 pessoas inquiridas que dizem concordar 

com o mesmo, sabendo ou não da sua veracidade, com maior número de respostas são: Canedo, 

Santa Maria da Feira e Arrifana, respetivamente com 19, 7 e 6 respostas.  
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IDOSOS 

Rumor 4: “Os idosos são carrancudos.” 

 

 

Rumor 5: “Os e as idosas só sabem falar mal da vida dos outros.” 

 

 

No que se refere aos rumores que dizem respeito aos e às idosos, a maioria das pessoas 

inquiridas diz discordar com o rumor de que os “idosos são carrancudos” por saberem que isso 

não é verdade, embora uma percentagem significativa de 30%, apesar de discordarem, dizem 

não saber se isso corresponde à verdade ou não. Relativamente ao rumor dos e das idosas “só 

saberem falar mal da vida dos outros” a maioria das pessoas volta a discordar, mas desta vez 

assumindo que não têm conhecimento de informação concreta que fundamente o seus 

posicionamento. 

A análise da informação recolhida no que respeita à idade e residência das pessoas inquiridas, 

que revelam concordar com os rumores sobre pessoas idosas, não revela tendências na 

frequência de respostas numa determinada faixa etária ou freguesia de residência. 
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Concordo, mas não sei se isto é
verdade.
Desconheço esta afirmação e não tem
importância para mim.
Discordo, embora não tenha
informação concreta.
Discordo completamente porque sei
que isto não é verdade
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NOVOS MORADORES 

Rumor 6: “Os novos habitantes só vêm cá dormir e não acrescentam nada de novo.” 

 
 

No que se refere ao rumor que diz respeito às e aos novos moradores, grande parte das pessoas 

diz não concordar com a afirmação de que “não acrescentam nada de novo” às suas 

comunidades de residência. Ainda assim, a percentagem de pessoas que responde discordar por 

saber que isso não corresponde á verdade, é muito próxima da percentagem de pessoas que 

apesar de discordarem, não têm acesso a informação concreta sobre o mesmo rumor. Ainda 

assim, é de referir que a maioria das pessoas inquiridas assume que este rumor é-lhe 

desconhecido e que não tem importância para si. 

À semelhança dos rumores relativos às pessoas idosas análise da informação recolhida no que 

respeita à idade e residência das pessoas inquiridas que revelam concordar com o rumor sobre 

novos moradores não revela tendências na frequência de respostas numa determinada faixa 

etária ou freguesia de residência. 

 
  

5%
5%

33%

27%

30%

Rumor 6

Concordo plenamente porque sei
que isto é verdade.

Concordo, mas não sei se isto é
verdade.

Desconheço esta afirmação e não
tem importância para mim.

Discordo, embora não tenha
informação concreta.

Discordo completamente porque sei
que isto não é verdade
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MORADORES DE EMPREENDIMENTOS SOCIAIS:   

Rumor 7: “Os moradores dos bairros sociais vivem à custa dos outros.” 

 

No que se refere ao rumor que diz respeito às e aos moradores de empreendimentos sociais, 

as respostas das pessoas inquiridas estão quase que equitativamente distribuídas pelas 

diferentes opções de posicionamento, com uma percentagem de respostas perto de 20%. Ainda 

assim, destacam-se as respostas de concordância e discordância que derivam da falta de 

conhecimento da verdade e/ou falta de informação concreta.  

Considerando este rumor, no que respeita à idade das 37% de pessoas que dizem concordar 

com o mesmo, verifica-se que um grande número de respostas nas seguintes faixas etárias: 10-

14 anos e 15-19 anos, a maioria da freguesia de Canedo com uma frequência de 26 respostas 

nas duas categorias em que assumem precisamente “concordar”. 

 

  

15%

22%

20%

23%

20%

Rumor 7

Concordo plenamente porque sei que
isto é verdade.
Concordo, mas não sei se isto é
verdade.
Desconheço esta afirmação e não tem
importância para mim.
Discordo, embora não tenha
informação concreta.
Discordo completamente porque sei
que isto não é verdade
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Figura 9. Respostas relativas à concordância com o rumor 7, desagregadas por idade da 

pessoa inquirida. 
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BENEFICIÁRIOS DE RSI 

Rumor 8: “Os beneficiários de rendimento e apoio social vivem à custa dos contribuintes.” 

 

 

Rumor 9: “Os beneficiários do RSI são malandros.” 

 

 

No que se refere aos rumores que dizem respeito às e aos beneficiários de RSI, as maioria das 

pessoas inquiridas dizem concordar com o rumor de que as pessoas que pertencem a este grupo 

social “vivem às custas dos contribuintes”, por saberem que isto corresponde à verdade. Com 

uma percentagem muito próxima está o posicionamento correspondente ao facto de 

concordarem apesar de não saberem se isso corresponde ou não à verdade. Apenas uma 

minoria assume não concordar, sendo que 21% assume que este rumor não é do seu 

conhecimento e que não tem qualquer importância para si.  

Quando confrontados com o rumor de que os beneficiários de RSI “são malandros”, o 

posicionamento das pessoas inquiridas é em 36 % de concordância, embora desses 21% diz não 

22%

24%

21%

19%

14%

Rumor 8

Concordo plenamente porque sei que
isto é verdade.
Concordo, mas não sei se isto é
verdade.
Desconheço esta afirmação e não tem
importância para mim.
Discordo, embora não tenha
informação concreta.
Discordo completamente porque sei
que isto não é verdade

15%

21%

26%

24%

14%

Rumor 9

Concordo plenamente porque sei
que isto é verdade.

Concordo, mas não sei se isto é
verdade.

Desconheço esta afirmação e não
tem importância para mim.

Discordo, embora não tenha
informação concreta.

Discordo completamente porque sei
que isto não é verdade
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saber se isso corresponde à verdade, e 38% de discordância, embora 24% delas dizerem não 

terem acesso a informação concreta que permita aferir ou não a veracidade do rumor.  
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PESSOAS DE ETNIA CIGANA 

Rumor 10: “Os alunos de etnia cigana não gostam nem querem estudar.”  

 

 
Rumor 11: “As pessoas de etnia cigana não têm hábitos de higiene.” 

 

 
Rumor 12: “Os ciganos dedicam-se a práticas ilícitas e atividades duvidosas (roubo, 

contrafação).” 

 

9%

14%

22%
33%

22%

Rumor 10

Concordo plenamente porque sei que
isto é verdade.

Concordo, mas não sei se isto é
verdade.

Desconheço esta afirmação e não tem
importância para mim.

Discordo, embora não tenha
informação concreta.

Discordo completamente porque sei
que isto não é verdade

10%

20%

19%
28%

23%

Rumor 11

Concordo plenamente porque sei que
isto é verdade.
Concordo, mas não sei se isto é
verdade.
Desconheço esta afirmação e não tem
importância para mim.
Discordo, embora não tenha
informação concreta.
Discordo completamente porque sei
que isto não é verdade

10%

24%

23%

27%

16%

Rumor 12

Concordo plenamente porque sei que
isto é verdade.
Concordo, mas não sei se isto é
verdade.
Desconheço esta afirmação e não tem
importância para mim.
Discordo, embora não tenha
informação concreta.
Discordo completamente porque sei
que isto não é verdade
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Rumor 13: “Não se pode confiar nos ciganos, o que dizem hoje já não é amanhã.” 

 
 

No que se refere aos rumores que dizem respeito às pessoas de etnia cigana, nota-se uma 

tendência de maior discordância das pessoas inquiridas com cada um dos rumores, seguida do 

assumir do desconhecimento do rumor e da pouca importância do mesmo para si. Do conjunto 

de respostas de discordância, é mais significativo o número de respostas - entre 26% e 33% - em 

que a pessoa inquirida diz não ter acesso a informação concreta. 

Ainda no conjunto dos quatro rumores apresentados relativamente a este grupo social, ao 

posicionamento de desconhecimento segue-se o de concordância ainda que se saiba se isso 

corresponde ou não à verdade. Para qualquer um destes rumores, apenas uma minoria de 

pessoas inquiridas diz concordar por saberem que é verdade.  
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14%

35%

26%

19%

Rumor 13

Concordo plenamente porque sei
que isto é verdade.

Concordo, mas não sei se isto é
verdade.

Desconheço esta afirmação e não
tem importância para mim.

Discordo, embora não tenha
informação concreta.

Discordo completamente porque sei
que isto não é verdade


