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PREFÁCIO
Sabemos que, por um lado precisamos nas Caldas da Rainha, como acontece na generalidade do país e mesmo na
Europa, de acolher muitos imigrantes para, entre outras razões, renovar gerações, evitar o envelhecimento e
aumentar a população em idade ativa. Por outro lado, sabemos que muitos são os que pretendem vir viver para
Portugal, seja para fugir a guerras e a perseguições, seja para trabalhar e melhorar o seu nível de vida ou apenas para
viver num local tranquilo, com clima ameno. Perante estas duas premissas podemos concluir que estamos perante
uma grande oportunidade.
No entanto, esta situação não está isenta de riscos. A chegada de milhares de pessoas sem um trabalho sério de
inclusão, pode ter o efeito perverso de criar novos problemas, em vez de solucionar os que antes identificámos.
Assim, assumiu a Junta de Freguesia das Caldas da Rainha – St. Onofre e Serra do Bouro, o desafio de fazer a sua parte
neste trabalho de promover a plena integração de todos os que, partindo de outros países, escolheram este território
para se radicarem. Como acontece na generalidade das questões globais, também esta carece de ações locais.
Cientes que qualquer ação deve estar assente em conhecimento decidiu a Junta de Freguesia encomendar um estudo
sobre as comunidades estrangeiras que vivem neste território.
Durante vários meses, o investigador Ricardo Gomes desenvolveu de forma diligente e cientificamente empenhada o
seu trabalho que resultou na criação da Carta Local das Comunidades Estrangeiras.
Acreditamos que com este estudo estamos melhor preparados para desenvolver as ações necessárias para incluir as
comunidades estrangeiras. A inclusão que pretendemos é uma via de dois sentidos: ao mesmo tempo que se pretende
integrar melhor as pessoas estrangeiras na nossa comunidade, dando a conhecer as nossas tradições, os nossos valores
coletivos e as nossas regras convencionadas, queremos que aos caldenses seja dada a oportunidade de conhecer
diferentes tradições, culturas e modos de vida. É essa diversidade que nos fará a todos evoluir enquanto comunidade
que se quer mais livre, justa e solidária
O Presidente de Junta

Jorge de Sousa Varela
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1.

NOTA INTRODUTÓRIA E METODOLÓGICA

O projeto por detrás da Carta Local das Comunidades Estrangeiras da União de Freguesias das Caldas da Rainha St.
Onofre e Serra de Bouro, surge de uma antiga intenção do Presidente do Executivo, Dr. Jorge Varela.
A intenção original subjacente era a de proporcionar às comunidades uma ferramenta de auxílio à sua integração. No
entanto e por questões de economia de escala, os objetivos foram ficando mais ambiciosos, no sentido da
caracterização e identificação das comunidades estrangeiras presentes nestas freguesias do Município das Caldas da
Rainha e dos desafios que estas enfrentam no seu quotidiano.

Este é de resto um exercício inovador ao nível das freguesias, porquanto existem paralelos deste exercício, mas sempre
à escala municipal, em que nem sempre o resultado reflete rigorosamente a soma das partes; isto é, nem sempre a
caracterização das comunidades é levada ao pormenor que pretendemos neste projeto. Talvez porque o objetivo
central deste, pode diferir dos estudos de escala mais alargada, tendo em consideração que o que se pretende com
este projeto é sobretudo conhecer as pessoas que compõem as comunidades estrangeiras presentes nas freguesias
em questão; perceber as suas motivações por detrás da sua presença, entender as suas dificuldades e desafios de
integração para assim definir ferramentas de auxilio a essa plena integração.

Atendendo ao caracter inovador, fazendo da proximidade o principal fator de sucesso deste projeto, este exercício
assemelha-se de sobremaneira ao exercício de cartografar um caminho trilhado pela primeira vez, porquanto assenta
no levantamento exaustivo de um manancial de informação, que nem sempre está disponível de forma imediata. Aliás,
a grande preocupação deste projeto, tendo em conta a característica invasiva dos dados necessários ao projeto, foi e
é o tratamento e proteção dos dados, respeitando integralmente o REGULAMENTO (UE) 2016/679 do PARLAMENTO
EUROPEU e do CONSELHO EUROPEU.
Refira-se que o projeto tem uma janela temporal entre o ano 2017 e 20191utilizando as listas de interação das pessoas
que compõem as comunidades estrangeiras presentes nas freguesias em questão, com a entidade União de
Freguesias das Caldas da Rainha St. Onofre e Serra de Bouro2, tais como declarações de agregado familiar, de acessos
de terceiros a pensão de reforma, declarações de residência, de união de facto, de rendimentos, curso de formação
profissional, provas de vida, declarações de residência, entre outras. Mais tarde, concebeu-se um formulário de
levantamento de questões socialmente mais abrangentes, capazes de contribuir para um conhecimento ainda mais
rigoroso da realidade das comunidades estrangeiras. Porém percebeu-se uma generalizada reserva na colaboração

1
2

Entre janeiro de 2017 e abril de 2019.
Junta de Freguesia.
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por parte das pessoas integrantes das comunidades em aprofundar os seus dados pessoais junto das funcionárias e
pessoal da União de Freguesias.
Desta forma, os resultados deste trabalho, refletem uma realidade, que empiricamente sabemos ser mais
complexa, quer em termos de número de comunidades representadas, como em termos de pessoas que as
completam, assentando a informação ora apresentada nas interações das mesmas com a instituição União de
Freguesias. Está, portanto, aberta a porta a segunda fase deste trabalho, que passa sobretudo pelo aprofundar do
conhecimento das Comunidades, em especial dos agregados familiares, mas também pela definição de políticas
locais que possam contribuir para a plena integração socioeconómica das comunidades.

Ainda em termos metodológicos e como já mencionado anteriormente, as principais informações retratadas neste
trabalho tiveram como fonte o registos de interações que os indivíduos mantiveram com a União das Freguesias das
Caldas da Rainha St. Onofre e Serra de Bouro, entre 2017, 2018 e nos primeiros meses de 2019. Assim, tendo em
consideração as informações constantes no gráfico 3, deve ter-se em conta que existem duas entradas rotuladas como
Residência. Este rótulo é repetido, atendendo a que a própria natureza da interação é precisamente a produção de
prova de residência, visando um duplo propósito e/ou tendo como recipiente duas entidades distintas e, por
conseguinte, servem dois objetivos distintos. Desta forma, a primeira entrada, prende-se com atos mais
administrativos a que a generalidade dos cidadãos naturais de outros países estão obrigados e em abono da verdade,
atos administrativos a que a generalidade dos cidadãos nacionais também estão obrigados, tais como comprovativos
de morada para celebração de contratos de fornecimento de água, energia, comunicações, etc. Mas ainda atos
administrativos relacionados com inscrição em ação social de escolas, recenseamento eleitoral e votos à distância para
não nacionais, emissão de registos criminais a cidadãos não nacionais, entre outros.
Em relação à segunda entrada, 125 ocorrências, considere-se aqueles atos, que especificamente os cidadãos não
nacionais estão obrigados perante a Administração Central, como SEF, Ministério da Justiça.

Com a apresentação desta Carta pretende-se:
❖ Conhecer em maior pormenor as comunidades estrangeiras que fazem parte da população das freguesias de

St. Onofre e Serra de Bouro;
❖ Perceber o contexto demográfico e se possível o sócio económico em que se inserem;
❖ Definir um conjunto de políticas locais de auxílio à plena integração, não apenas das pessoas que integram

as comunidades estrangeiras, mas especialmente dos agregados familiares;
❖ Contribuir para a desmistificação dos objetivos deste trabalho, junto das comunidades, atraindo-as a este

exercício, sob o pressuposto de que “quanto melhor conhecermos, melhor podemos integrar”
❖ Garantir uma base de apoio à possível segunda fase deste trabalho, proporcionado junto das comunidades,

um conhecimento rigoroso das condições de vida, de trabalho e integração social.
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2.

AS COMUNIDADES ESTRANGEIRAS NAS FREGUESIAS DE ST. ONOFRE E SERRA DE BOURO

Com o presente trabalho, conseguiu-se definir um conjunto de parâmetros socioeconómicos que caracterizam as
comunidades representadas nas freguesias em questão.


N.º de homens e de mulheres (por nacionalidade e em termos comparativos);



Faixa etária média (por nacionalidade e comparativamente);



Idade média por nacionalidade;



Idade média por agregado familiar;



Idade média por cada ano (ano de interação com a União de Freguesias) e por nacionalidade;



Países/continentes de origem



Motivação de fixação.

Pretende-se com este exercício, abrir um canal privilegiado de diálogo sistemático e regular entre a União de
Freguesias de St. Onofre e Serra de Bouro e os cidadãos emigrantes e estrangeiros, como forma de tomar
conhecimento das suas preocupações, perspetivas e ideias, promovendo por um lado a sua plena inclusão e por outro
tendo em vista a melhoria da qualidade de vida das freguesias abrangidas.
Por uma questão de inteligibilidade e sentido prático na interpretação das conclusões, agruparam-se as nacionalidades
representadas neste projeto e por conseguinte na união de freguesias das Caldas da Rainha de St. Onofre e Serra de
Bouro em continentes, sendo que sempre que se justificar, particularizemos os aspetos mais relevantes.
Assim, algumas notas metodológicas impõem-se; mantendo o espírito do que é ensinado nas relações internacionais,
optou-se por manter a Rússia enquanto uma nação-continente, tomando como fronteira a eurásia, traçando uma linha
imaginária meridional desde os Montes Urais, em direção à linha do equador, mantendo tudo à sua esquerda, como
Europa e considerando o que está à sua direita como pertencente ao continente asiático. Assim, o Cazaquistão foi
considerado como pertencendo à Europa, sob o critério de uma parte substancial do seu território estar precisamente
à esquerda da linha imaginária dos Montes Urais. No entanto, o Paquistão, por não ter qualquer porção de território
a oeste dessa alinha, foi considerado como pertencendo à Ásia.
A mesma linha de raciocínio foi utilizando para a Nova Zelândia, em que se considerou fazendo parte do continente
da Austrália e Oceânia.
Em relação a África, por uma questão de tradição das relações internacionais, por norma não se costuma dividir
continentes atendendo a questões religiosas ou culturais. Assim, assumiu-se que África é um continente indivisível por
estes parâmetros. Muitas vezes, por questões praticas, é costume, sobretudo na imprensa dividir-se a África em negra
e/ou subsariana. Tal divisão não nos beneficiaria, pelo que se optou por considerar países maioritariamente
muçulmanos como o Egipto e Marrocos, na mesma “África” que Angola e Moçambique. Até porque, geograficamente
o são.
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Transversalmente a todas estas questões, há uma que nos parece fulcral. Como já referido, as informações constantes
neste documento têm a proveniência da Junta da União de freguesias das Caldas da Rainha St. Onofre e Serra de
Bouro. Assim sendo, não há garantia de que algum destes cidadãos não tenha, entretanto, adquirido nacionalidade
portuguesa. Ora, ainda que tal seja o caso, não “desqualifica” o individuo a estar presente neste estudo, uma vez que
a sua nacionalidade terá sido adquirida e por isso será sempre um estrangeiro português, até considerando situações
de dupla nacionalidade. Não existe, portanto, diferenciação entre nacionalidades adquiridas sob princípio de ius
sangui ou ius soli. Importa sim, em sede de aprofundamento deste estudo, cruzar dados de forma a saber, em caso
de menores de idade, quais aqueles que, independentemente do nome estrangeiro já adquiriram nacionalidade
portuguesa e aqueles que tenham dupla nacionalidade ou mantenham a sua nacionalidade natal.

Quadro 1 – Nações estrangeiras representadas nas freguesias
EUROPA
Albânia

Alemanha

Bélgica

Bulgária

Cazaquistão

Chipre

Espanha

França

Geórgia

Holanda

Inglaterra

Irlanda

Itália

Moldávia

Polónia

Roménia

Suécia

Suíça

Perú

Venezuela

Guiné Bissau

Marrocos

Ucrânia

∑

19
AMÉRICA
Chile

Brasil

Cuba

Equador

∑

6

ÁFRICA
Angola

Cabo Verde

Camarões

Moçambique

S. Tomé e
Príncipe

Senegal

Egipto

∑

9

ÁSIA
China

Bangladesh

∑

India

Paquistão

4
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OCÊANIA
Nova Zelândia

∑

1

RÚSSIA
Rússia

∑

1
Gráfico 1 – Representação da população estrangeira nas freguesias
N.º Países

20
18
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14
12
10

19

8
6
9

4
6

2
0
Europa

América

4
África

Ásia

1

1

Ocêania

Rússia

Quadro 2 – Evolução do número de cidadãos estrangeiros
Continente

Totais

2017

2018

2019

Europa

72

143

67

282

América

76

159

77

312

África

25

44

17

86

Ásia

13

22

2

37

Oceânia

1

0

0

1

Rússia

3

8

2

13

Total

190
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Em Portugal, em 2018 4.7%3 da população portuguesa era estrangeira, sendo que como podemos comprovar pelo
gráfico seguinte, o peso da população estrangeira na união das freguesias está ligeiramente acima do panorama geral
do país, chegando aos 5.1%.

Gráfico 2 – Comparação da população estrangeira da união de freguesias, com o panorama geral de Portugal.

União Freguesias

5.41%

PT

4.20%

4.70%

4.40%

4.60%

4.80%

5.00%

5.20%

5.40%

5.60%

Tendo em consideração que, a diferença entre o panorama geral do país e o cenário concreto das freguesias analisadas
é de pouco mais de meio ponto percentual4, considera-se que a união de freguesias está em linha com o resto do país,
em termos de peso da população estrangeira face à população geral. Sem ter a veleidade de querer apontar uma razão
perentória que justifique esta ligeira diferença, até porque manifestamente poderá não haver essa razão, uma questão
que pode facilitar a fixação de população estrangeira no Concelho das Caldas da Rainha, em comparação com outros
do resto do país, é uma relativa facilidade de trabalho5 e a qualidade de vida, proporcionada pela proximidade da
capital, as boas vias de comunicação e uma base económica do concelho diversificada, abrangendo de forma sólida
os três sectores de atividade.
Ainda em termos genéricos, estão representados nas freguesias analisadas 5 continentes e a Rússia, que para os
efeitos deste trabalho se considera como uma nação-continente, não só pela proporcionalidade do seu território,
comparativamente aos restantes continentes, como pelo peso da sua população em diáspora, sobretudo na Europa.

3

Q.v. www.pordata.pt
0.71%
5
Tendo também em conta um peso algo substancial do setor primário de atividade, o que certamente acaba por contribuir para
a captação e fixação de população, não só, mas sobretudo estrangeira.
4
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Gráfico 3 – Peso da população estrangeira nas freguesias
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Gráfico 3.A – Peso da população estrangeira nas freguesias
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Continentes Representados

Curiosamente, como o Gráfico 1 em conjunto com o Quadro 1 e os gráficos 3 e 3.A mostram, apesar da Europa ser o
continente mais representado, com 19 nacionalidades/sub-comunidades, é a América que mais população coloca nas
freguesias.
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3.

ANÁLISE DAS NACIONALIDADES

Neste ponto são analisados os vários indicadores que caracterizam as várias nacionalidades representadas, agrupas
por continentes, para percebermos mais em pormenor as principais diferenças entre elas.
De uma forma mais genérica e como já vimos estão representadas nas freguesias de St. Onofre e Serra de Bouro, 40
nacionalidades, com 731 indivíduos o que em termos aritméticos perfaz 18.27 indivíduos por cada nacionalidade. No
entanto a realidade não é tão linear com uma média aritmética. E perceberemos a realidade de cada uma delas, mais
à frente.
Mas, ainda em termos globais, existem alguns indicadores que são de importante análise para que se perceba de que
forma é que esta população está exposta aos desafios da plena integração e de que forma as estruturas como a União
de Freguesias os pode ajudar.
Antes de mais, é de salientar alguma “resistência” da população em “doar” os seus dados pessoais para que este
levantamento de informação fosse mais rigoroso e mais fidedigno. Podia-se pensar que uma justificação para tal
resistência fosse uma questionável legalidade das suas estadias em Portugal, no entanto não parece ser esse o caso,
uma vez que à falta de um aprofundado conhecimento de um conjunto de critérios, que a equipa da União de
Freguesias tentou levantar junto da população estrangeira, utilizou-se como metodologia a lista de interações de cada
individuo com a União de Freguesias. Ora tal formalismo de interações, põe de lado qualquer questão relacionada
com a legalidade da estadia em Portugal destas comunidades. Até porque a natureza das interações assim o sugere.
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Gráfico 4 – Tipos e natureza de interações com a União de Freguesias
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Pelo Gráfico 4, podemos facilmente perceber, que em termos gerais, a população estrangeira é maioritariamente de
idade ativa, sugerido pela reduzida percentagem das provas de vida, sugerindo ainda uma baixa população reformada,
extrapolando um tendencial baixo poder de compra. Podemos ainda perceber que estão consideradas 2 tipos de
declarações de residência. O segundo tipo, diz respeito à obrigatoriedade anual e bianual perante o SEF, sendo que o
primeiro tipo diz respeito a responsabilidades para efeitos diversos e não obrigatórios, como por exemplo a
formalização da ação social nas escolas e/ou outras entidades. O que sugere a presença de agregados familiares e de
menores de idade.
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Gráfico 5 – N.º de agregados familiares por nacionalidades
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Assim, o gráfico 5 sugere à primeira vista uma população ativa, com grande predominância da Europa e América,
comparativamente aos restantes continentes. Tal indicador sugere ainda um motivo de fixação da população
sobretudo profissional, para exercício de atividade profissional.
É empiricamente conhecida a realidade de que uma parte substancial da população estrangeira radicada nas
freguesias analisadas, inicialmente desempenhava atividades profissionais por conta de outrem, sendo que nos anos
mais recentes se estabeleceram por conta própria, sobretudo nas atividades de restauração e pequeno comércio.
Antes de avançar na análise de indicadores gerais da população estrangeira, é importante perceber a evolução do
crescimento dessa população ao longo dos anos. Tal análise permite-nos perceber, entre outros aspetos, qual a
posição da população perante a atividade profissional e/ou situações de reforma. Podemos perceber pelo gráfico
abaixo que a Europa é o continente cuja idade média é superior, com exceção da Oceânia. Como veremos adiante,
para tal cenário contribui a população dos países do norte da Europa. Acontece que, independentemente da subcomunidade em questão, existe população ativa e em situação de reforma em todas elas; Neste aspeto, é importante
perceber, em sede de uma continuação e aprofundamento deste projeto, se perante essa situação de reforma, a
mesma deriva do desempenho de uma atividade profissional desempenhada nas freguesias ou se deriva de uma
atividade profissional ocorrida nos países de origem, ou em países terceiros6.
Este parâmetro de análise permite-nos ainda perceber, como já referido que cada nacionalidade tem população ativa
e população em situação de reforma, sendo a primeira maioritária.

6

Uma quarta opção a ter em conta é o desempenho de atividades profissionais noutros concelhos do país.
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Permite-nos ainda, com o cruzamento de parâmetros, perceber que existe um cenário generalizado de perspetiva de
continuação da população, sugerido pela presença, ainda que algo inócua7 de menores de idade, em situação escolar.

Gráfico 6 – Evolução da idade média por continente
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Ainda em termos de idade média, a sua segmentação por continente permite-nos observar um profundo fosso etário
entre a Oceânia e a Ásia, respetivamente os continentes com maior e menor idade média. Tal cenário pode desde logo
sugerir uma motivação de fixação, sobretudo relativamente à Oceânia, uma vez que este continente é representado
apenas por um nacional da Nova Zelândia, o que demonstra uma situação de pré-reforma, ou pelo menos uma
situação profissional maturada. Pode até alegar-se que este individuo possa se alguém empregado sazonalmente; no
entanto não nos parece, dado que pela sua idade dificilmente desempenharia funções sazonais, já que não raras vezes
estas são caracterizadas por elevados cargas e esforços físicos. Contudo existem algumas atividades sazonais,
sobretudo no subsetor do turismo e pequeno comércio, sem a característica atrás mencionada, que possam justificar
a sazonalidade deste individuo. Assim, havendo esta possibilidade, há que a considerar.
Importa aprofundar o conhecimento acerca desta nacionalidade, também no sentido de perceber se esta a fixação é
recente ou não. Assim, caso seja uma fixação recente, já em avançada idade ativa, pode pressupor a pretensão de
continuidade de fixação, entrando em situação de reforma plena.
Tal cenário, pode ainda configurar uma situação de expatriação profissional, o que contraria a extrapolação acima
mencionada, situação, que por regra está reservada a perfis profissionais séniores. Neste caso, a probabilidade de
continuidade da fixação, baixa de sobremaneira.

7

Inócua, quando comparando com a totalidade da população estrangeira nas freguesias.
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Perante estes parâmetros de análise, um deles parece alinhar-se como central – A população propriamente dita.
Gráfico 7 – Evolução da população/género/continente
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Conseguimos assim perceber que, à exceção da África e Rússia, a população masculina está em maior número8 o que
reforça a ideia de uma motivação de fixação sobretudo baseada no desempenho de uma atividade profissional. Nesta
exceção, há que ter em conta uma questão cultural incontornável, que é o fato de tradicionalmente os agregados
familiares das nações destes continentes são matriarcais, sendo a mulher que representa o agregado familiar junto
das entidades, à semelhança das sociedades das nações de origem. Salta ainda à vista que a Europa e América são de
longe os continentes mais representados e que por outro lado, a Oceânia é o continente menos representado. Aliás,
a par da Rússia, por razões explicadas na metodologia, este é um continente apenas representado por um país – A
Nova Zelândia.
Mas como foi a evolução da população nos últimos anos? Foquemo-nos no gráfico seguinte;

8

É importante relembrar que, esta é uma realidade documentada, pelas interações já mencionadas entre a população e a União
de Freguesias. Apesar de não ser o conjunto de informação mais aprofundado, é uma amostra da realidade. Realidade essa que
importa ser aprofundada, numa segunda fase deste trabalho, sobretudo numa perspetiva sociocultural.
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Gráfico 8 – Evolução da população/continente/ano
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Pois bem; mante-se a tendência de ser a Europa e a América os continentes mais representados nas freguesias, com
uma margem mínima entre estes dois continentes. Percebe-se ainda que o ano de 2018, foi o ano em que a população
estrangeira no geral mais cresceu, o que segundo o website Pordata está em linha com o cenário nacional. Não
obstante, a justificar a drástica diminuição da população em 2019 pode estar o facto já mencionado
metodologicamente de que apenas considerámos os 4 primeiros meses do ano. Assim, é mais que provável que não
tenha havido na realidade, uma diminuição da população em 2019, simplesmente as interações que serviram de base
a este trabalho, tenham acontecido e venham a acontecer, depois de abril. Aliás, ao analisar o gráfico acima, é o que
sugere, pelo menos para os continentes da Europa América e África, onde a diferença entre o ano de 2017 para a
população já documentada em 2019 é ligeira, deixando mesmo em aberto uma aproximação ao ano de 2018 ou
mesmo um acréscimo.
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Gráfico 9 – População total estrangeira presente na união freguesias St. Onofre e Serra Bouro

Ainda em termos populacionais, pelo gráfico 9, fica ainda mais notória a predominância dos continentes mais
populosos em comparação com os menos populosos, Este parâmetro permite ainda uma leitura clara e objetiva aos
decisores locais, contribuindo para uma definição de políticas locais, capazes de proporcionar uma plena integração
das comunidades estrangeiras na micro-sociedade local.

Gráfico 10 – Peso relativo da população estrangeira de cada continente na população total
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Pela leitura e interpretação do gráfico 10, depreendemos que, apesar do peso total da população estrangeira nas
freguesias ser relativo, o mesmo não deve refletir a importância contributiva de cada comunidade no tecido local.
Existe um conjunto de fatores, parâmetros e indicadores específicos para aferir essa importância. E por importância
contributiva, não se pode limitar a considerar (apenas) o pagamento de impostos ou rendas de habitação nas
freguesias, mas todo um conjunto de fatores, parâmetros de investigação e indicadores que mostram em que nível
está a integração da comunidade estrangeira na micro-sociedade local. Claramente que, quanto maior for a integração
dos indivíduos que compõem as comunidades e sub-comunidades, maior será o seu peso contributivo, pelo número
e natureza dos serviços consumidos.
Assim este último gráfico apenas mostra o peso populacional de cada continente na população total das freguesias.

Particularizemos então o nosso espectro de análise, analisando os vários parâmetros e indicadores que caracterizam
cada nacionalidade por si só e naturalmente o continente que compõem.

EUROPA
Particularizemos a análise e focemo-nos por instantes no continente mais representado em termos de nações e o
segundo mais representado em termos de população – A Europa.
À primeira vista, parece um paradoxo, que o continente mais representado, em termos de nações, com mais do dobro
das nacionalidades, não o seja em termos populacionais. Para explicar este cenário, tona-se necessária uma análise
mais pormenorizada à população europeia radicada nas freguesias em questão;

Gráfico 11 – Idades médias das nacionalidades europeias
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Em termos genéricos, percebemos que a idade média das nacionalidades da Europa, é de 46.0 anos. Adicionalmente,
a faixa etária predominante situa-se entre os entre os 25 e os 45 anos, o que não difere muito, nem de nacionalidade
para nacionalidade, nem de continente para continente.
Em termos europeus, podemos perceber uma amplitude etária de 43.5 anos, entre os 20 anos da Bulgária e os 63.5
anos, da Suécia. Esta é de resto uma tendência notória; nacionalidades do centro e norte do continente, apresentam
uma idade média mais elevada, comparativamente aos países do sul. Temos exemplo deste cenário, a França, Holanda,
a Irlanda, a Suíça e a Suécia, sendo a exceção à polaridade norte – centro, a Itália, com a segunda idade média mais
elevada. Do outro lado do espetro, temos como já referido a Bulgária, o Cazaquistão, a Espanha, a Roménia, o Chipre
e a Ucrânia, a Moldávia, Polónia. Mas a predominância nas nacionalidades é uma idade média mediana9 como a
Albânia, a Alemanha, a Bélgica, a Geórgia, a Inglaterra10
Fica assim a sugestão de que em termos populacionais, as freguesias de St. Onofre e Serra de Bouro são um local de
refúgio para os cidadãos europeus. Mas a figura do refúgio é ambivalente, uma vez que há um equilíbrio entre as
idades médias das nacionalidades; vejamos: Existem 5 nacionalidades com idade média acima dos 60 anos, 6
nacionalidades entre os 40 e os 60 anos e 7 nacionalidades abaixo dos 40 anos de idade média. Este cenário sugere
um equilíbrio entre indivíduos em situação de reforma, mas uma maioria de população europeia em idade ativa. Claro
que, nem as nacionalidades com idades médias mais altas apresentam apenas indivíduos em reforma, nem as
nacionalidades com idades médias mais baixas apresentam apenas indivíduos em idade ativa. No entanto, importa
sim saber, se esses indivíduos adquiriram essa reforma depois de desempenho de atividade profissional na freguesia,
no concelho ou até noutras regiões de Portugal ou, se se fixaram nas freguesias já depois da aquisição dessa situação.
Tal fato é relevante para perceber a evolução populacional de cada nacionalidade bem como as motivações de fixação
e a própria maturação dos fluxos migratórios das comunidades estrangeiras. Sabendo estes parâmetros, saber-se-á
também o porquê da escolha do Concelho das Caldas da Rainha para fixação dos indivíduos e em maior pormenor, o
porquê da fixação nas freguesias consideradas.
Não há, portanto, nem uma população envelhecida, nem uma população maioritariamente jovem. Existe um equilíbrio
que coloca a idade média dos indivíduos europeus num patamar mediano, de idade amadurecidamente ativa.
No entanto em termos puramente populacionais, qual o género que domina a população?

9

Considerou-se como mediana, entre os 40 e os 60 anos.
Esta nacionalidade está mais próxima do limite máximo etário.

10
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Gráfico 12 – Comparação da população europeia/géneros.
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Percebe-se que estamos perante uma predominância masculina, ainda que não muito pronunciada. Em termos totais,
temos 282 habitantes europeus nas freguesias consideradas, significando cerca de 2.1% da população total das
freguesias11 sendo a Ucrânia o país mais populosamente representado, com 58 homens e 59 mulheres, sendo ainda
um dos mais equilibrados entre géneros. Relacionando este dado com o gráfico 13, temos a clara noção de que em
2018 a população europeia duplicou, comparativamente a 2017, voltando a cair nos primeiros 4 meses de 2019. Claro
que este decréscimo de 2019 muito pode ter contribuído o facto de termos balizado temporalmente o levantamento
da informação até ao mês de abril de 2019, havendo a nítida hipótese de os valores de 2019 se nivelarem com os de
2018.

11

Considerou-se 13.500 habitantes no total de ambas as freguesias.
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Gráfico 13 – Rácio de crescimento da população/géneros
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Consegue-se ainda perceber-se pelo gráfico 12, conjugado com o gráfico 13 que a diferença por cada nacionalidade
em termos de géneros é reduzida, havendo grande equilíbrio de géneros. Tome-se o exemplo da França, que apresenta
o mesmo número de homens e de mulheres, ou da Ucrânia, com apenas a diferença de um individuo entre géneros,
ou a Inglaterra com a mesma diferença. Em sentido oposto, temos a Moldávia com uma predominância de 16 homens
ou da Bélgica, com uma diferença de 6 homens, são as nacionalidades com maior amplitude de género.
Tal cenário sugere uma estruturação familiar das nacionalidades, isto e, a presença de agregados familiares, ainda que
genericamente o número de menores de 18 anos não seja significativo. O que permite traçar um perfil assente em
alguns pontos chave;


Por um lado, estamos perante nacionalidades estruturadas em torno de famílias; isto é, as nacionalidades
apresentam uma estrutura familiar estável, o que sugere uma fixação profissional prolongada, deixando
mesmo antever que, mesmo aquelas nacionalidades que apresentam apenas indivíduos de um só género ou
maioritariamente de um só género, são idade ativa, sugerindo uma situação em que as famílias se juntaram
ao membro do agregado que já marca presença no território analisado.



Por outro lado, e até cumulativamente com o ponto anterior é o facto de o parâmetro da amplitude de géneros
ser tão equilibrada denota orçamentos familiares estáveis, o que indica que ambos os cabeças de casal
desempenhem atividades profissionais, formal ou informalmente, revelando um grau de integração, mas por
outro lado, deixando também antever potenciais situações de exposição social. Esta questão de potencial
exposição social, de agregados familiares e/ou indivíduos pede a intervenção das autoridades de poder local,
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na mitigação de situações de degradação e exclusão social, sobretudo que possam incluir menores de idade,
especialmente em idade escolar;


Uma terceira questão a ter em conta, conjugando a informação do gráfico 13, com a tendência geral do país
em termos laborais12 de feminização e envelhecimento da população ativa, esta apesar de omissa em termos
de representação de empregados estrangeiros, parece ser o mesmo cenário nas freguesias analisadas.

Reforçamos que este trabalho teve por base a informação documentada em interações das pessoas estrangeiras, com
a União de Freguesias; assim apenas tivemos acesso à informação, consoante o objetivo em que a mesma foi solicitada
e registada. Haverá com certeza mais agregados familiares, como existirá certamente mais população de cada
nacionalidade, que por uma razão ou outra não registou nestes anos qualquer interação com a entidade. No entanto
há sim um quadro geral, mais aprofundado e rigoroso do que havia, servindo de ponto de partida para um
aprofundamento metodológico. Assim, registamos a presença
Gráfico 14 – Agregados familiares

de 25 agregados familiares, o que em 19 nacionalidades, perfaz uma média aritmética de quase 1.5 agregados
familiares por cada nacionalidade. Naturalmente que, como podemos comprovar não corresponde à realidade
concreta. Essa é mais complexa e não deixa de ser relevante, que a nacionalidade com menor diferença entre géneros
e maior população, é a precisamente a que apresenta mais agregados familiares. Aliás, a tendência exatamente para
haver ainda mais agregados, porquanto lidamos também com países eslavos, da parte leste da Europa, cuja tradição
é de cada pessoa ter apenas 2 nomes13, o que torna não raras vezes difícil perceber qual o género apenas pelo nome.

12
13

Cf. pp. 62-72 de Rosa, Maria João Valente e Paulo Chitas, Portugal e os Números, Ed. FFMS, 2010, Portugal.
Nome próprio e sobrenome ou apelido de família.
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Assim como pelo sobrenome, sendo que alguma vezes o sobrenome masculino termina em “O”, mas a filha terá o
mesmo apelido que o pai, simplesmente terminado em “A”. Recomenda-se, portanto, também neste domínio um
aprofundamento do trabalho, com recursos a entrevistas a um agregado previamente identificado de cada
nacionalidade, independentemente do continente, entre outras, estas questões.
Assim, em 19 nacionalidades ou sub-comunidades, 10 apresentam agregados familiares, sendo que desses, 4
apresentam mais que 1 agregado.
Já em termos de presença de menores de 18 anos, são bem menos que antecipado. No conjunto dos 3 anos
considerados apenas 7 menores num universo de 282 indivíduos europeus. Novamente, havendo uma margemdesvio, por não haver registos, extrapolaremos que possam existir pelo menos metade do número de menores, que
existem de agregados e ainda assim o número de menores seria anormalmente baixo.

Gráfico 15 – Evolução da presença de menores de idade
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Posto isto, os europeus radicados nas freguesias, parecem-nos ser uma comunidade perfeitamente estruturada, do
ponto de vista familiar e por conseguinte, socioeconomicamente. Certamente que, o facto de haver poucos menores
de idade, comparativamente ao número de pessoas e de agregados familiares, não retira sentido à análise de estas
serem nacionalidades bem integradas, sendo uma emigração com sérias probabilidades de perdurar no tempo, dado
que já hoje atravessa mais que uma geração. Aliás, o facto de haver poucos registos de menores de idade, está também
refletido nos dados do quadro 3 e 3.A, sobretudo percebendo que pela natureza das interações que os indivíduos
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registam na Junta da União das Freguesias das Caldas da Rainha St. Onofre e Serra de Bouro, incidem sobretudo sobre
questões de residência.
Existe uma predominância de países centro-norte e leste, em comparação com nacionalidades do sul. Porém, parece
haver uma clara distinção em termos socioeconómicos, dado que se sugere que a motivação da fixação segue um
idêntico alinhamento centro-norte por um lado e por outro sul-leste. Do lado do centro-norte do espetro, temos idade
médias da população mais avançada, o que sugere, ou uma motivação de fixação focada na reforma ou uma fixação
prolongada em que a vida ativa deu lugar a uma situação de reforma. Por outro lado, o lado sul-leste do espetro
apresenta idades médias da população mais baixas, sugerindo motivações de fixação mais “laborais” ou profissionais.
Ambos os lados do espetro denotam um fluxo migratório sólido, estável e estruturado, fortalecido pela presença de
agregados familiares e de menores14, sendo estes últimos em menor número.
É ainda de considerar uma terceira motivação de fixação, sobretudo cidadãos de países centro-norte, que denotem
uma motivação de fixação menos “profissional” que tem sobretudo a ver com situações de reforma ou pré-reforma,
que é o investimento. Esta terceira via, tem muito a ver com situações de reforma adquiridas em países de origem ou
terceiros e que pressupõe um poder de compra mais alto que o dos cidadãos nacionais ou mais alto que uma situação
de reforma adquirida em Portugal, uma vez que em caso de carreira contributiva divida entre dois Estados, a reforma,
em casos normais é paga aos cidadãos pelos dois Estados.15 Assim, temos que considerar a hipótese de cidadãos
naturais de outros países se terem fixado nas freguesias consideradas por motivos de investimento, sobretudo no
ramo imobiliário e de negócios16, mas ainda noutro cenário, temos ainda que admitir que cidadãos nacionais de outros
Estados, se tenham fixado com motivações unicamente profissionais, recorrendo posteriormente a rendimentos
dessa(s) profissão(ões) tenham decidido investir nas freguesias.
Em ambos os casos estamos perante uma fixação sólida, familiar, sem ser inequívoca a estruturação em torno de
agregados familiares.

América
Continuando com a particularização da população estrangeira radicada nas freguesias de St. Onofre e Serra de Bouro,
foquemo-nos nas nacionalidades da América. Em termos metodológicos, como aliás já foi referido, não fazemos
distinção entre América do Sul, central ou do Norte, já que esta distinção em nada contribuiria para os objetivos
delineados para este trabalho.

14

Ainda que este parâmetro, seja em número reduzido.
Neste aspeto, ordenamento fiscal português é um labirinto complexo de legislação, justamente no tratamento das pensões de
reforma de cidadãos não nacionais, havendo desde logo uma divisão entre cidadãos estrangeiros expatriados, cidadãos
estrangeiros trabalhadores em Portugal, mas não em regime de expatriação, remetendo para Tratados bilaterais com outros
países, negociações de regimes de exceção. Mais ou menos claro é a situação fiscal de cidadãos naturais da UE. Labirinto complexo
esse, que não é objetivo deste trabalho de analisar.
16
Sobretudo nos setores de serviços e alguns industriais.
15
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A América é o segundo continente mais representado em termos de nações, no entanto em termos populacionais tem
a predominância face a todos os outros, incluindo a Europa. Qual o quadro demográfico das nações americanas? Qual
a predominância de géneros? Qual a razão da predominância populacional, face aos restantes continentes?
Mantendo um importante nexo de causalidade entre os parâmetros analisados anteriormente para a Europa,
debrucemo-nos sobre o quadro geral da presença americana nas freguesias analisadas.

Gráfico 16 – Idades médias por nacionalidades
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Entende-se pela visualização das médias de idades das nacionalidades, que existe uma clara dicotomia entre as subcomunidades, deixando antever uma motivação dupla de fixação. Uma claramente tendencial para a reforma, outra
por razões profissionais.
Desde logo, a América apresenta uma idade média de 44.9 anos, comparativamente mais baixa que a europeia, mas
diríamos que em linha. Temos uma amplitude etária entre estes dois continentes de 1.1 anos, o que não é de todo
significativo, para a análise dos objetivos traçados para este trabalho.
Com efeito, há apenas uma nacionalidade com idade média pós-ativa, isto é, acima dos 65 anos, curiosamente a
nacionalidade peruana, que apresenta uma idade média de 67 anos, bem acima de idade profissionalmente ativa, já
mesmo em idade de reforma. Tanto mais curioso é que esta nacionalidade apresenta apenas um individuo do sexo
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feminino 17 o que acentua ainda mais o facto de pelo menos este individuo residir na freguesia sob um cenário de
reforma. Como nos casos analisados anteriormente, aquando a análise da Europa, também neste caso importa saber
se esta é uma situação de reforma adquirida em solo português e mais importante ainda, se foi adquirida pelo
desempenho de funções profissionais na própria freguesia.
Entre os 40 e os 60 anos de idade média, o continente americano tem nas freguesias analisadas, 3 nacionalidades;
Cuba, Equador e Venezuela. Esta é de resto a faixa de idade média mais madura, o que deixa antever que os
trabalhadores por conta de outrem, tenham uma maior estabilidade laboral e os que estarão estabelecidos por conta
própria, tenham já adquirido um aprofundado conhecimento do tecido económico/empresarial da freguesia e do
município. O que por sua vez, deixa antever uma elevada probabilidade de situações de pré-reforma e reformas
adquiridas no território do município/freguesias.
Já abaixo dos 40 anos, registam-se apenas 2 nacionalidades; a saber a brasileira e a chilena.
Neste ponto torna-se importante referir que, à semelhança da Europa, naquelas nacionalidades onde há cidadãos em
situação social de pré-reforma ou reforma efetiva, a mesma pode ter ocorrido já em território nacional, da freguesia,
ou pode ter sido adquirida em território de origem ou terceiro e estar a ser paga em Portugal, por emissão exterior.
Analisemos qualquer um dos continentes representados, a maior probabilidade é a de estarmos perante ambas
situações, sendo que que qualquer uma delas, apresenta um grau de maturação da fixação elevado.
Não é possível, pelo menos de forma clara e inequívoca definir um padrão entre hemisférios, uma vez que não existe
representação de nacionalidades da América do Norte18 sendo a representação de nacionalidades americanas
totalmente dominada pelo sul e centro do continente. Este facto sugere desde logo, uma motivação de fixação
marcadamente vocacionada para o desempenho de profissões e a procura de estabilidade política e social, sendo,
portanto, em ambos os casos, uma fixação de refúgio. Não será de descurar o facto de os Estados de origem, terem
sido destinos preferenciais de acolhimento de portugueses em décadas passadas, o que deixa antever alguns laços
familiares ou pelo menos de afinidade dos estrangeiros oriundos destas nacionalidades ora referidas.
Existe uma amplitude etária neste continente de 27 anos, exponencialmente mais baixa que a europeia, que é de 43.5
anos19. Em termos comparativos genéricos, parece-nos sobejamente inequívoco que as motivações de fixação são
díspares, havendo nos europeus uma dualidade entre a componente profissional e a componente de reforma, mais
ou menos lúdica. Ainda em termos da amplitude etária, esta indica que existem nacionalidades que em termos de
idade média estão em lados opostos da atividade profissional, mais precisamente de 32 anos para 67 anos.

17

Este individuo é o único registado nas União Freguesias, nos 3 anos analisados, o que não inviabiliza o facto de que possa haver
mais indivíduos desta nacionalidade.
18
Considere-se como Estados da América do Norte, os EUA e o Canadá.
19
Cf. Pág. 17.
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Gráfico 17 – Comparação da população/géneros
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Estamos perante um continente em que as seis nacionalidades representadas apresentam uma disparidade enorme
de população entre nacionalidades. De facto, temos que ter em conta que as 19 nacionalidades europeias têm 282
nacionais. Em relação à América, só a nacionalidade brasileira tem 296 cidadãos. Portanto a sub-comunidade brasileira
nas freguesias consideradas, é maior que toda a comunidade europeia. Não obstante, este não é de todo o cenário
das restantes nacionalidades, como podemos verificar pelo gráfico 17. Aliás, à exceção do Equador que apresenta dois
cidadãos, precisamente um homem e uma mulher, sem que constituam um agregado familiar e a Venezuela, com 4
homens e 7 mulheres, todas as restantes nacionalidades apresentam apenas um cidadão. Haverá aqui certamente um
desvio a ser considerado, pelo que atendendo à natureza das interações com a Junta da União das freguesias das
Caldas da Rainha St. Onofre e Serra de Bouro, nem todas pressupõe registo de todo o agregado familiar.20
Estes dados demográficos, cruzados com as idades médias por sub-comunidades permite-nos perceber de imediato
que todas elas, à exceção da peruana estão em idade ativa, umas mais outras menos amadurecidas.
Se traçarmos um paralelismo ao continente europeu, relembrando que a tendência europeia era precisamente de as
sub-comunidades do sul e leste apresentarem uma idade média mais baixa, portanto, sugerirem uma motivação de
fixação preferencialmente profissional, também na América; assim o parece, uma vez que apenas estão representadas
nações do sul e centro do continente. Mas em que medida este paralelismo entre Europa e América é rigoroso?
Importa sublinhar que estamos a traçar um paralelismo entre motivações de fixação, em que para todos os efeitos,
independentemente se os indivíduos se fixam nas freguesias consideradas por motivos profissionais e/ou de

20

Como aliás já foi mencionado anteriormente.
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investimento ou de lazer21, estamos sempre perante uma fixação de refúgio. Refúgio neste caso, referindo-se à
procura de melhores condições de vida, trabalho/emprego ou procura de melhores condições de investimento, como
questões fiscais. Até mesmo quando estamos perante situações sociais de reforma, independentemente de estas
terem sido adquiridas em território português, nos países de origem ou terceiros, a motivação pode continuar a ser
de refúgio, porquanto existe a procura de países onde o custo de vida, de bens essenciais, seja mais baixo que nos
países de origem.
Posto isto, é nossa premissa que independentemente das suas origens, os cidadãos estrangeiros radicados nas
freguesias consideradas, têm ou tiveram aquando a sua fixação, motivações profissionais e/ou de usufruto de
condições privilegiadas de situações reforma, adquiridas já em território nacional ou não. Motivações essas que
podem ter evoluído para uma motivação de fixação ou de continuação de fixação mais relacionada com situações de
reformas.
No entanto, existe ainda outro parâmetro que nos ajuda a caracterizar a população estrangeira originária do
continente americano;
Gráfico 18 – Rácio de crescimento da população/géneros
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A partir da análise deste gráfico, por um lado é fácil perceber a mesma tendência de crescimento verificada na Europa,
por outro lado é também fácil perceber que é no ano de 2018, que a população mais cresce, por razões as quais já nos
debruçámos anteriormente. Seja por fatores de conjuntura sociopolítica nos Estados de origem, seja pelo manifesto

21

Nesta componente de lazer incluem-se as situações sociais de reforma e pré-reforma.
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facto de que para efeitos da nossa análise, 2017 e 2018 serem os únicos anos completos, objeto da nossa análise. No
entanto, existe uma clara diferença entre uma das causas potenciais do crescimento dos indivíduos originários do
continente americano e do continente europeu; é sobejamente conhecido do público que o continente americano,
mais especificamente alguns Estados do sul e Centro vivem intensos momentos de tumulto político, com graves
consequências económicas e por conseguinte, sociais. Talvez o caso mais mediático seja mesmo o da Venezuela, no
entanto, o Chile, cujos tumultos levaram a que a Conferência Mundial do Clima das N.U. fosse transferida para Madrid
à última hora, o Brasil, que desde a eleição do atual Presidente J. Bolsonaro tem vivido manifestações mais ou menos
violentas, em cidades chave como Rio de Janeiro, Brasília e S. Paulo, pelo excesso de dívida publica, cortes nos
benefícios sociais, aumentos de preços de bens essenciais como pão, passes de transportes públicos, combustíveis e
aumento em larga escala de impostos; Há ainda, no entanto ainda a considerar o Equador, cuja manifestação
musculada22 da Conaie23fez o Governo de Lenín Moreno recuar no Decreto que subia o preço dos combustíveis em
mais de 45%. Revolta esta que durou para já 12 dias e deixou um rasto de 5 manifestantes mortos. Por seu lado, Cuba
em termos políticos, económicos e sociais, enfrenta desafios decorrentes de um cenário estrangulante para a maioria
dos seus cidadãos, que ao longo de 40 anos levaram gerações a sair do país e procurar melhores condições na Europa
e mesmo noutros continentes. Uma situação que passou muito ao lado de Europeus, foi o facto de a 10 de outubro
passado, Cuba ter elegido um Presidente da Republica, em 40 anos, já que esta figura foi abolida em 1976. Não
havendo propriamente uma revolta no sentido violento da palavra, o regime político de Cuba, com esta abertura, o
regime fez aprovar uma nova Constituição em abril de 2019. Portanto este é um regime em (re)formação, ao que
muitos cidadãos não sabem como reagir, procurando refúgio, noutros países, dado que ainda vai demorar a sentir-se
no quotidiano estas mudanças. No Perú, esta segunda feira, dia 02 de dezembro, o Presidente Martín Vizcarra
dissolveu o Parlamento, decorrendo de uma confronto latente entre as forças politicas representadas no Parlamento,
que extravasou aquando a tentativa de nomeação de magistrados para o Tribunal Constitucional, levando mesmo a
manifestações mais musculadas nas ruas, com os manifestantes a pedirem a libertação de Keiko Fujimori, líder do
partido da oposição, preso preventivamente por lavagem de dinheiro, num processo já apelidado na imprensa
internacional como o lava jato peruano. Este que é um processo de inconstância política, desde 2016 e que agora
começa a mostrar as primeiras consequências económicas e, por conseguinte, sociais, já que em 2018 a inflação
disparou cerca de 8.3%.
Percebemos assim que, Bolívia, Chile, Equador, Peru, Venezuela, Paraguai e Argentina enfrentam um cenário políticos
generalizado de grave instabilidade política, com as clássicas consequências económicas e sociais. Apesar de alguns
destes Estados não fazerem parte da diáspora representada nas freguesias consideradas, referimos anteriormente
Brasil, Venezuela, Perú, Chile, Cuba, Equador. São estes, curiosamente os Estados representados nas freguesias da

22
23

Conhecida como a revolta do “paquetazo”
CONAIE – Confederação Nacional de Indígenas
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União de Freguesias das Caldas da Rainha St. Onofre e Serra de Bouro. Será que a atual conjuntura político-social da
América Sul/Centro ajuda a explicar o rácio de crescimento da população americana nas freguesias? Cremos que no
mínimo, esta poderá ser umas das explicações. Claro que só com o aprofundamento do conhecimento que temos
acerca destas populações, poderemos ter certezas.
Algo que sobressai à atenção ao analisarmos o gráfico anterior, é existe um certo equilíbrio entre a população. Isto é,
em termos médios, os homens estão em maioria, no entanto não com uma diferença substancial o suficiente para que
se possa alegar questões culturais de representação de agregados familiares. Dai que esta maioria seja uma questão
de ocasião ou oportunidade, não havendo um papel social definido por género, à priori.
Porém, esta questão leva-nos à premência de análise de um parâmetro que contribui para a caracterização das
comunidades estrangeiras oriundas do continente americano.
Ainda em termos populacionais, temos trezentos e doze indivíduos provindos direta ou indiretamente do continente
americano, o que tendo em conta que apenas existem seis sub-comunidades, faz com que este seja um dos
continentes com maior distribuição aritmética dos analisados. São em média cinquenta e dois indivíduos por
nacionalidade.

Gráfico 19 – Agregados familiares

Analisando agora o número de agregados familiares americanos verificamos que apenas duas sub-comunidades
apresentam registos de agregados. Curiosamente as sub-comunidades mais populosas, em termos de representação.
Neste caso, cruzando os dados obtidos com o número de indivíduos de cada nacionalidade do continente, percebemos
quase instantaneamente que as sub-comunidades brasileiras e venezuelanas estão familiarmente estruturadas. À
primeira vista, as restantes não o estariam.
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No entanto, a ausência de agregados familiares das restantes sub-nacionalidade americanas representadas nas
freguesias de St. Onofre e Serra de Bouro, apenas demonstram pelos dados obtidos, que não existem na baliza
temporal considerada, indivíduos suficientes para que essa estrutura possa ser demonstrada. A razão para esse
facto, pode apenas ser a ausência de registos ou apropria ausência de população dessas nacionalidades. Não obstante,
tendo em consideração que a população das nacionalidades não evolui entre 2017 e 2019 e ainda tendo em
consideração que noutros continentes e mesmo noutras sub-comunidades americanas é no ano de 2018 que se regista
um pico populacional, o mesmo não acontece com estas sub-comunidades24. Assim sendo, o cenário mais provável é
precisamente a ausência de indivíduos destas.
Porém este facto deixa em aberto uma situação – O potencial acréscimo de população num futuro bastante próximo,
tendo em consideração a breve descrição das situações de instabilidade política e suas consequências económicas
e, por conseguinte, sociais nos países de origem. Assim é previsível que, caso a ausência documental confirme em
sede de aprofundamento deste trabalho a ausência de população, que num futuro muito próximo as populações
americanas representadas aumentem, por consequência do evoluir dos tumultos e revoltas nos países da américa
latina.
Mas há ainda um parâmetro que pode ajudar a deitar alguma luz sobre algumas destas questões; A presença ou não
de menores de idade.
Gráfico 20 – Evolução de menores de idade
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Chile, Cuba, Equador e Peru.
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Como podemos comprovar peço gráfico 20, havia apenas um menor entre a comunidade americana nas freguesias de
St. Onofre e Serra de Bouro. Podemos afiançar analiticamente que todos os menores de idade registados pertencem
à sub-comunidade brasileira.
Desta forma, é possível perceber que existem poucos menores de idade, proporcional e comparativamente à
população total, quer da comunidade americana no geral, que na sub-comunidade brasileira em particular. Tal cenário
sugere que a sub-comunidade brasileira é a mais completa e estrutura, talvez aquela cuja estruturação social seja a
mais antiga. Cruzando este parâmetro, com os dados populacionais das nacionalidades americana, torna-se notório
que existe uma desproporcionalidade de população ativa, acima dos 18 anos, face à população menor de idade. Até
mesmo uma sub-comunidade como a brasileira, a maior de todo o estudo apresenta no conjunto da janela temporal,
apenas 5 menores de idade. Empiricamente temos noção de que mais menores de idade existirão, cumulativamente
a julgar pelo número de agregados familiares registados.
Mas, a disparidade entre número de agregados familiares registados e número de menores registados, diz-nos apenas
que, que existe uma realidade em que as interações documentais registadas entre a comunidade brasileira em
particular e talvez entre a comunidade brasileira em geral e a União de Freguesias das Caldas da Rainha st. Onofre e
Serra de Bouro, dizem respeito apenas aos cabeças de casal dos agregados familiares, relegando os registos de
menores de idade para segundo plano, talvez havendo ainda uma certa proteção à exposição dos menores de idade.
Não obstante, tendo em consideração a natureza das interações registadas, acreditamos que simplesmente existe
uma necessidade legal de interações que não implica o registo de menores de idade. No entanto, parecem existir
algumas interações que implicam os menores de idade, provavelmente em matérias escolares e de apoios sociais. Este
ponto, reforça a necessidade de aprofundamento deste estudo, dado que os indicadores apontam para alguma
exposição social, transversal à comunidade estrangeira em geral, presente nas freguesias e em particular na
comunidade americana.
Em suma, o cenário americano apresenta-nos seis sub-comunidades representativas. Estas, apresentam uma idade
média de 44.9 anos entre elas, o que indica que estamos perante uma comunidade ativa, com apenas uma
nacionalidade acima dos 65 anos. Nacionalidade esta que é composta apenas por um individuo, sendo, portanto, um
cenário claramente de uma comunidade ativa. Claro que em sede de prosseguimento deste trabalho, o cruzamento
de dados com o IEFP e um intenso trabalho de campo, é de fulcral importância no sentido de perceber as condições
de empregabilidade desta e de outras comunidades.
Maioritariamente, estamos perante uma população ativa, com uma média de idades baixa, que vai desde os 32 anos
da sub-comunidade chilena, até aos 67 da peruana, ainda que esta esteja representada apenas por um individuo.
Assim é uma idade real, de reforma recente, ao que tudo sugere, recentemente adquirida.
Já em termos populacionais, a comunidade americana é composta por uma super sub-comunidade; a Brasileira. Só
esta apresenta mais população, que a soma de todas as nacionalidades europeias. Assim, temos um total de 312
indivíduos, dos quais 160 do sexo masculino e 152 do sexo feminino, sendo que esta diferença não é de todo

Página 31 de 64

2019

UNIÃO DAS FREGUESIAS DAS CALDAS DA RAINHA ST. ONOFRE E SERRA DE BOURO
CARTA LOCAL DAS COMUNIDADES ESTRANGEIRAS

substancial que nos permita falar em desequilíbrio de géneros. As restantes nacionalidades apresentam valores
populacionais residuais, em termos absolutos e em termos comparativos com a sub-comunidade brasileira, isto é, à
exceção da sub-comunidade venezuelana que apresenta 12 indivíduos, as restantes apresentam apenas um individuo.
O conjunto de indicadores que nos permite avaliar o grau de estruturação destas sub-comunidade e até mesmo
perceber o enraizamento de cada uma das nacionalidades, são os agregados familiares e a presença de menores.
Neste aspeto, existem 20 agregados familiares documentados; curiosamente nas sub-comunidade mais populacionais,
a brasileira e a venezuelana. A brasileira apresenta-nos 19 agregados familiares, enquanto que a venezuelana apenas
um, de entre 12 indivíduos. No entanto, o dado mais preocupante é a presença de menores de idade. Existem apenas
5 registados e todos pertencentes à comunidade brasileira.
Em termos analíticos, o facto de haver mais homens que mulheres pode sugerir que talvez num futuro muito próximo
possa haver mais agregados familiares, uma vez que é muito provável que homens estejam já presentes nas freguesias
a preparar a chegada dos seus agregados familiares, o que de resto estaria em linha com o cenário geral do país. Pode
ainda ser que existam mais agregados familiares, mas que não tenham sido alvo de interações. E este cenário é tanto
mais provável, quanto a evolução de menores de idade é a de haver uma progressão de 1 em 2017, 2 em 2018 e 2 em
2019; assim temos que considerar que se em 2017 e 2018 registaram-se interações de 3 menores, só nos primeiros 4
meses de 2019 já temos registados 2, sugere que em 2019 haverá mais menores de idade em registo. Não será ainda
de desconsiderar que, em termos gerais, a população estrangeira possa aumentar nas freguesias, no entanto numa
perspetiva previsional, cremos que será da América sul-centro que mais crescerá, por força de uma procura de
melhoria de condições de vida, resultante da destabilização dos sistemas políticos, económicos e sociais, nos países
de origem. Ainda em relação a menores de idade, todos os registados são de nacionalidade brasileira, mas não se crê,
empiricamente que numa sub-comunidade de 296 pessoas, existam apenas 5 menores de idade; dai que se julgue de
fulcral importância, que se aprofunde o conhecimento demográfico e socioeconómico das comunidades. De qualquer
forma, este parâmetro, no contexto da comunidade americana, ainda que existam mais menores de idade, sugere
pouca estruturação familiar, porquanto parece desproporcional numa nacionalidade de 296 indivíduos, apenas 19
agregados familiares e 5 menores de idade. Até porque na maioria das sub-comunidades desta comunidade, não
podemos sequer falar em estruturação familiar, dado que o número de indivíduos de cada uma delas é insuficiente
para traçar agregados. Mais ainda, alguns agregados familiares são identificados pela conjugação do binómio
sobrenome/morada, de forma empírica. Assim, o número de interações de natureza familiar/escolar ainda é mais
reduzido que o número de agregados familiares, de por exemplo da sub-comunidade brasileira.
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África
Continuando com o exercício de particularização da presença estrangeira nas freguesias de St. Onofre e Serra de
Bouro, debrucemo-nos sobre o continente africano. Este é representado nas freguesias analisadas por 9 subcomunidades; Angola, Cabo Verde, Camarões, Egipto, Guiné Bissau, Marrocos, Moçambique, S. Tomé e Príncipe e
Senegal.
Em termos populacionais, temos 86 indivíduos distribuídos por géneros da forma que veremos adiante. Esta é uma
população que se caracteriza por ser uma população com uma idade média bastante mais baixa que as restantes subcomunidades que já analisámos.
De uma perspetiva metodológica, reforçamos que para o intuito central deste trabalho, não fazemos distinção entre
áfrica negra e áfrica muçulmana. Isto porque as principais diferenças entre estas nações são culturais; É certo que esta
natureza de diferenças culturais pode e muitas vezes influenciam o sistema político e por conseguinte socioeconómico.

Gráfico 21 – Idades médias por nacionalidades
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Com efeito e como podemos comprovar, a idade media da comunidade africana é de 39.4 anos, a mais baixa de todas
nas sub-comunidades até aqui analisadas. Com efeito, em termos de extremos, a mais avançada idade real é de 67.5
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anos da sub-comunidade moçambicana e a segunda mais baixa já analisada, de apenas 26 anos, pouco acima dos 20
anos da Bulgária. Em termos de classificação, verificamos que à semelhança da comunidade americana, apenas uma
sub-comunidade apresenta uma idade média acima dos 60 anos; mais especificamente Moçambique, com 67.5 anos;
já em termos mediano, entre os 40 e os 60 anos temos apenas Angola, com 43.1 anos de idade média. A maior classe
é abaixo dos 40 anos; existem 7 nacionalidades nesta classe.
Analiticamente estamos perante uma comunidade africana, sobretudo oriunda da África negra, onde o único país
de maioria islâmica é a República do Egito e o Reino de Marrocos, tendo este último uma grande influência ocidental
europeia. Verificamos uma comunidade bastante jovem, em idade ativa, com uma amplitude etária bastante alargada,
de 41.5 anos. Assim, se considerarmos que uma geração se define mais ou menos de 30 em 30 anos, estatisticamente
em relação à comunidade africana, estaremos perante já uma segunda geração de fixação. Naturalmente que em
termos reais, poderá não ser assim.
Em termos populacionais, como podemos comprovar pelo gráfico seguinte, temos um total de 86 indivíduos, em que
54 são do sexo feminismo e 32 do sexo masculino. Já esta distribuição oferece-nos uma diferença face aos continentes
já analisados, uma vez que quer a Europa, quer a América apresentam mais homens que mulheres. A relembrar, a
Europa apresentava um rácio de 152 para 130 e a América um de 160 para 152. Desta forma, estamos perante a maior
diferença de géneros até agora.
Gráfico 22 – Comparação da população/géneros
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Ainda de salientar é o facto de o quadro geral populacional africano ser em tudo semelhante ao americano, porquanto
existem 2 sub-comunidades mais populosas, em termos comparativos e as restantes são relativamente residuais.
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Assim, temos Angola, com 44 indivíduos, a Guiné Bissau com 23 e S. Tomé e Príncipe com 8. Esta última, com o mesmo
número de homens e mulheres, sugerindo aparentemente uma estruturação familiar.
Um outro parâmetro importante em termos populacionais é verificar a evolução da população; Este é de resto um
dado importante para perceber, sob um nexo de causalidade qual foi a evolução da população da comunidade africana
nos anos considerados para este efeito.

Gráfico 23 – Rácio de crescimento da população/géneros
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Percebemos, portanto, que à semelhança das restantes sub-comunidades analisadas de outros continentes, foi no ano
de 2018 que a população atinge um pico. Como tal, a justificação será também idêntica; efetivamente haverá mais
população neste ano, face a 2017, ou em alternativa, apenas houve mais interações da população com a Junta da
União de Freguesias. No entanto, não só empiricamente, este cenário sugere que se, apenas considerámos os
primeiros 4 meses de 2019 e a população registada já se aproximou dos valores de 2018, espera-se que a progressão
seja estável e haja um acréscimo de população em 2019. Um aspeto também interessante, paralelo a todas as
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comunidades, é que as linhas de evolução de géneros, nunca se tocam, isto é, em ano nenhum a tendência de
crescimento se inverte. Em termos mais práticos, em ano nenhum a tendência de crescimento de género é invertida.25
Numa perspetiva histórico-cultural, a predominância feminina face à masculina, pode ser explicada, por um lado pela
própria natureza das interações da comunidade com a Junta da União de Freguesias das Caldas da Rainha St. Onofre
e Serra de Bouro e por outro lado, pelo facto de que culturalmente serem as mulheres que no exterior representam
o agregado familiar. Pode, em termos socioeconómicos haver uma terceira explicação, que é o facto de a população
feminina não exercer de forma sistemática e estruturada uma atividade profissional fora do domicílio e, portanto,
por uma questão de conveniência assumem a função de representação do agregado junto de entidades exteriores
ao agregado familiar. Estaremos, portanto, perante uma comunidade especialmente jovem, sugerindo uma
motivação geral de fixação que se prenderá sobretudo com questões profissionais.
Para ter uma ideia mais clara destas nacionalidades, importa debruçar-nos sobre outro parâmetro importante,
sobretudo para perceber se existe ou não alguma estruturação: a presença de agregados familiares documentados.

Gráfico 24 – Agregados familiares

Tendo em consideração o gráfico 24, percebe-se de imediato que tendência americana se replica nas subcomunidades do continente africano; as nacionalidades mais populosas26 são as que registam agregados familiares. A

25

Algo que plausivelmente poderia acontecer era num determinado ano, em determinada nacionalidade, um género começar
(2017) por ser superior em população ao outro género e no ano seguinte, essa tendência inverter-se, fazendo com que as linhas
dos gráficos 13, 18 e 23 se cruzem.
26
Angola com 44 habitantes e Guiné Bissau, com 23.
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grande diferença é que o rácio é de 19 para 1 nas sub-comunidades mais populosas do continente americano, havendo
um equilíbrio em termos africanos entre as 2 nacionalidades mais populosas. É certo que à exceção de S. Tomé e
Príncipe que apresenta 4 indivíduos do sexo masculino e 4 do sexo feminino, mais nenhuma nacionalidade africana
apresenta população suficiente para formar agregados familiares. Temos, portanto, 6 agregados familiares em 86
indivíduos em 9 sub-comunidades. Não obstante, a população de S. Tomé e Príncipe está perfeitamente equilibrada
em géneros, mas nada indica que seja 1 ou mais agregados familiares, porquanto nem sobrenomes nem moradas
coincidem. Assim, com segurança apenas podemos considerar os 6 agregados familiares identificados.
Desta forma e tendo em consideração que, as sub-comunidades que apresentam população suficiente para formar
agregados familiares, apresentam também indicadores que permitem confirmá-los. Percebe-se assim que, existe
estruturação familiar em torno das sub-comunidades mais populosas oriundas deste continente, à semelhança do que
acontece nas sub-comunidades americanas. Já em termos europeus, a diversidade e equilíbrio entre elas deixa antever
uma estruturação familiar maior.
O que poderá ou não confirmar esta estruturação, ainda que relativa é a presença ou ausência de menores de idade.

Gráfico 25 – Agregados familiares
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Se tivermos em conta o número de menores registados, 3 no conjunto dos 3 anos analisados27, parece estar
confirmada uma relativa estruturação familiar. E digamos relativa, não pelo número de indivíduos constantes dos
agregados, mas pelo facto de o número de sub-comunidades que apresentam agregados ser uma minoria, face às
restantes. Não deixa, contudo, de ser um facto curioso que, precisamente no ano em que se regista um pico de

27

Ainda que 2019 apenas esteja considerado nos primeiros 4 meses.
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população geral e mesmo de menores de idade em todas as nacionalidades, independentemente do continente de
proveniência, relativamente a África, existe precisamente um decréscimo. Aliás, tal facto pode ser explicado pela
simples ausência de interações de natureza que reflitam a presença de menores de idade. No entanto, o simples facto
da ausência dessas interações terem desaparecido, em 2018 não deixa de ser um facto curioso.
Objetivamente existe uma diminuição de menores de idade, de 2017 para 2019, sendo que de 2018 para 2019 existe
um acréscimo. Estamos a debruçar-nos sobre um elemento, uma pessoa, um menor; Porém o facto de haver um
acréscimo da população menor de idade, ainda que seja de apenas um elemento, juntamente com o facto de apenas
se ter considerado os primeiros 4 meses do ano 2019 e o facto de em todos os restantes parâmetros das restantes
nacionalidades, independentemente do continente de proveniência, mostrarem resultados em apenas 4 meses de
2019 semelhantes aos dos restantes anos considerados e em alguns casos até maiores, deixa antever que o decréscimo
de população menor de idade em 2018 se deveu apenas a uma ausência de interações de natureza familiar e que o
ano de 2019 previsivelmente retoma essas interações, não significando um real decréscimo de população menor de
idade.
Em suma, estamos perante uma comunidade representada por 9 sub-comunidades, maioritariamente subsarianas28 à
exceção da República do Egipto e do Reino de Marrocos. A questão religiosa, à primeira vista pode não parecer um
fator importante, no entanto as práticas religioso-culturais subjacentes influenciam o quotidiano socioeconómico das
sub-comunidades, tanto as de maioria católica, como as de maioria muçulmana. Aliás, um fator de plena integração
de uma comunidade é precisamente a liberdade de culto, em respeito pelas liberdades culturais e religiosas das
restantes comunidades e da sociedade de acolhimento/dominante.
Estamos, portanto, perante uma comunidade especialmente jovem, aliás a mais jovem já analisada, tendo em
considerado que apenas uma sub-comunidade apresenta uma idade média acima dos 67 anos, outra sub-comunidade
entre os 40 e os 60 anos e 7 sub-comunidades abaixo dos 40 anos de idade média. Esta é uma comunidade com clara
predominância feminina. Aliás, a sub-comunidade mais populosa, a angolana apresenta um rácio de 38 mulheres para
8 homens e a segunda mais populosa, mais equilibrada em termos de géneros, apresenta apenas uma diferença de 3
mulheres para a população masculina29. Pode ser explicado pelo facto de ambas serem geograficamente subsarianas,
sendo que culturalmente estas, organizam-se em sociedades matriarcais, onde a mulher assume a representação do
agregado familiar junto a entidades e instituições exteriores ao agregado, sendo, portanto, as titulares das interações
com a Junta de União das Freguesias.
Assim, à semelhança das restantes sub-comunidades de outros continentes, a africana parece ter uma motivação
profissional para a sua fixação na união de freguesias. No entanto, não será de descurar outras motivações, como
usufruto de situações sociais de reforma, sob regimes fiscais mais vantajosos, já que uma das sub-comunidades

28
29

Também denominada de áfrica negra de maioria católica, comparativamente à áfrica sariana, de maioria religiosa muçulmana.
13/10.
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apresenta uma idade média acima da idade de reforma. E considerando que estamos perante uma sub-comunidade
que historicamente representa um dos fluxos migratórios mais antigos de Portugal, que é a moçambicana, diríamos
que existe uma evolução, um amadurecimento neste fluxo migratório, que permite a uma geração de migrantes
moçambicanos e talvez de outras nacionalidades, tenham atingido as condições de investimento, quer em situações
sociais de reforma ou ainda em idade ativa. Empiricamente, sabemos algumas comunidades estrangeiras em Portugal
granjearam, pelo menos nos últimos anos um poder de compra que permite investimentos e diversa natureza.

Ásia
À medida que vamos percorrendo as comunidades e sub-comunidades representadas na União de freguesias, vamos
decrescendo no número, quer de sub-comunidades, quer efetivamente no peso populacional. Em termos
metodológicos, não houve nenhuma intenção de particular a nossa análise das comunidades estrangeiras de forma
crescente ou decrescente, em termos populacionais.
Com efeito, o continente asiático encontra-se representado por 4 sub-comunidades; bangladeshiana, chinesa, indiana
e paquistanesa. Sendo dos continentes com mais nações e das mais populosas do mundo, o facto de apenas estarem
4 nacionalidades representadas, à primeira vista pode não parecer significativo. No entanto, uma questão é a
importância de 4 nacionalidades entre centenas,30outra questão é a representação de 4 nacionalidades e a sua
população num universo das freguesias em questão, entre aproximadamente 13.500 habitantes.

Assim debrucemo-nos em maior pormenor sobre a comunidade asiática.

30

Chamamos à atenção que ao significado de nacionalidades, isto é, nações, não podemos atribuir o mesmo significado de país
ou Estado, porquanto são coisas substancialmente diferentes. Em muitos países, podem caber muitas nações. Tomemos o
exemplo de Espanha, que foi agregada em torno de Castela. No entanto, existe a nação catalã, a leonesa, a aragonesa, a andaluza,
a navarrense e todas elas são, cultural e civilizacionalmente bastante diferentes. Desde logo, a andaluza, é uma nação
marcadamente de influência muçulmana (garb-al-andaluz), enquanto que a catalã, a navarrense e a aragonesa, têm uma influência
civilizacional bretã (Bretanha). Temos ainda o exemplo de áfrica, em que por exemplo as fronteiras dos países foram desenhados
a régua e esquadro, quase aleatoriamente na Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885 ignorando as divisões naturais
estabelecidas pelas tribos nativas, durante muitos séculos. Assim, hoje, cada país congrega muitas nacionalidades, aliás cada tribo,
groso modo representa uma nacionalidade, com órgãos governativos próprios, dialetos próprios e não raras vezes moeda própria
(entenda-se moeda por meios de troca). Assim, cada país é governado por um Estado, o conjunto de entidades e instituições
políticas, judiciais, legislativas e executivas, que definem um Estado, no entanto país é o conjunto das nacionalidades que estão
submetidas ao mesmo Estado. Não é de todo a realidade portuguesa, uma nação lusitana que está desde a fundação subjugada
ao mesmo país e, por conseguinte, ao mesmo Estado. Por outras palavras, ao contrário do que acontece na maioria dos países
africanos e em Espanha, em que no mesmo território existem imensas nacionalidades subjugadas ao mesmo Estado, isto é, ao
mesmo poder político, judicial, legislativo e executivo, no território português existe apenas uma nação; a lusitana, governada por
um Estado.
Página 39 de 64

2019

UNIÃO DAS FREGUESIAS DAS CALDAS DA RAINHA ST. ONOFRE E SERRA DE BOURO
CARTA LOCAL DAS COMUNIDADES ESTRANGEIRAS

2019

Gráfico 26 – Idades médias/nacionalidade
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Estamos perante a mais jovem comunidade representada até agora na União de Freguesias. 32.1 anos, que tendo o
fim da idade escolar como referência, é uma idade ativa inicial. Há uma amplitude etária de 5.8 anos, o que é
relativamente baixa por comparação. Deste parâmetro podemos tirar a elação de que todas as sub-comunidades que
compõem esta comunidade, estão bastante próximas em termos etários. O que tendo em conta a baixa idade média,
parece confirmar uma motivação profissional de fixação e quiçá até mesmo de certa forma estudantil.
Facto interessante, é que o critério de segmentação ou classificação das idades médias em intervalos parece não se
aplicar às nacionalidades asiáticas. Não existe nenhuma com idade média acima dos 60 anos, nem tão pouco entre os
40 e os 60 anos. Todas, sem exceção estão abaixo dos 35 anos. O que é um cenário inteiramente novo. Se as idades
médias das restantes sub-comunidades dos outros continentes já sugerem uma motivação de fixação sobretudo
profissional, na comunidade asiática vemos essa questão reforçada pela juventude da sua população. Será este um
fluxo migratório recente? Ou apenas uma população particularmente jovem? Para perceber, foquemo-nos em mais
parâmetros;
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Gráfico 27 – Comparação da população/géneros
10

20

Homens
Mulheres

18
0
14

16

População

14
12

9

10
8
0

6
4
2
0

3

0
1
Bangladesh

China

India

Paquistão

Mulheres

0

Homens

1

10

0

0

9

14

3

Nacionalidades

Em termos gerais, estamos perante uma população diminuta, residual, mesmo quando comparando com
comunidades como a americana ou a europeia. A população masculina predomina na proporção de 27/10. Em termos
particulares de sub-comunidades, a mais populosa é sem surpresa a chinesa. Esta é de resto a mais equilibrada em
termos de distribuição por géneros, havendo nesta um rácio de 10/9, sendo ainda a única em que a população
feminina é superior à masculina, contrariando a tendência geral da comunidade asiática. Aliás, esta é a única subcomunidade que apresenta população feminina.
Mais que saber que a comunidade é animada por 37 indivíduos, seria importante saber porque é que a única
população feminina é a chinesa. E não será menos interessante o facto de a população indiana ser exclusivamente
masculina. Aliás, todas as restantes sub-comunidades apresentam apenas população masculina, sendo a paquistanesa
e bangladeshiana residuais por comparação. No entanto, a sub-comunidade indiana apresenta população indiana
apresenta maior população masculina, que a chinesa e no entanto, sem a presença de população feminina. Tal cenário
não deixa de constitui r uma curiosidade a ser explorada.
Tal cenário sugere que será apenas a sub-comunidade chinesa a única verdadeiramente estruturada. Conseguiremos
perceber este cenário um pouco mais adiante. O facto de sub-comunidades como a bangladeshiana, indiana e
paquistanesa apresentarem uma população apenas constituída por homens e em números reduzidos, com ligeira
exceção para a indiana, sugere que esta comunidade se fixou nas freguesias das Caldas da Rainha St. Onofre e Serra
de Bouro por motivos profissionais, desempenho de atividades profissionais e um também como recurso, isto é,
uma fixação de recurso/refugio. Por fixação de recurso entenda-se um movimento em que os indivíduos se vão
fixando de forma não planeada, gerida em torno da existência de uma forma de sustento/rendimento. Todos os
restantes aspetos como assegurar uma casa, uma rotina, aspetos sociais, é relegado para segundo plano. Usualmente
esta característica de fixação é ainda complementada pelo facto de indivíduos já fixados e mais ou menos radicados
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na micro-sociedade de acolhimento facilitar ou mesmo permitir a fixação de mais indivíduos fixados noutros locais do
concelho, da cidade ou mesmo do país ou no limite, ainda nos países de origem, naquilo que é apelidada de fixação
em cadeia, num efeito multiplicador.
Cremos que estamos perante um movimento migratório e por conseguinte uma fixação asiática relativamente
recente. Até a sub-comunidade chinesa, historicamente antiga e cuja presença é empírica e cientificamente tida como
a mais populosa, apresenta uma população reduzida quando comparada com outras nacionalidades de outros
continentes, historicamente tão antigas em território nacional como a brasileira, a angolana ou moçambicana.
Assim, à exceção da sub-comunidade chinesa, que apresenta indícios de ser minimamente estruturada, todas as
restantes sugerem ser movimentos migratórios mais recentes, por conseguinte menos estruturados e parecendo ser
ainda um fluxo migratório de refúgio. E certamente comprovaremos isto debruçando-nos sobre o ritmo de
crescimento da população asiática;

Gráfico 28 – Rácio de crescimento da população/géneros
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Analisando o gráfico acima torna-se claro que, à semelhança das restantes comunidades estrangeiras, há um pico de
população em 2018, face a 2018. Já em 2017, a comunidade asiática contraria uma ligeira tendência de equilíbrio
documentado em termos ritmo de crescimento, comparativamente às restantes comunidades estrangeiras, sendo
que nos primeiros 4 meses do ano 2019, existe quase um equilíbrio entre a maioria dos parâmetros analisados, quer
em todos os anos, sugerindo que em 2019 possa mesmo haver um crescimento desses indicadores. No entanto, neste
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parâmetro parece haver um decréscimo abrupto de população, sobretudo masculina, que é a predominante, à
exceção da nacionalidade chinesa. Não deixa de ser preocupante o desaparecimento da população feminina de 2018
para 2019. Sabendo que a esta população é exclusivamente chinesa, existe a possibilidade de a comunidade asiática
poder estar apenas representada por uma população masculina.
Este facto, a ser confirmado em sede de continuidade/aprofundamento deste trabalho, pode acontecer pela
característica desta comunidade de ser um movimento migratório recente e pouco estruturado, de refúgio e um pouco
baseado na ocasião de um emprego/trabalho. É ainda de salientar que também a confirmar-se esta tendência de
desaparecimento da (pouca) população feminina, a parca estruturação familiar que a comunidade asiática
apresentava, mais uma vez exclusivamente chinesa, desaparece, deixando uma comunidade que se antevê com pouca
disposição de integração e com algum grau de exposição social. Um outro dado que nos parece relevante aprofundar
são as condições de habitação, uma vez que se poderá estar perante uma migração em cadeia, em que uns indivíduos
“trazem” outros, facilitando trabalho, sem grandes preocupações sociais é bem possível que as condições de
habitação/vivência sejam mais precárias que as restantes comunidades.

Gráfico 29 – Agregados familiares

Já em termos de agregados familiares, o cenário parece confirmar as previsões acima mencionadas, uma vez que a
sub-comunidade chinesa, a mais populosa e a mais equilibrada em termos de géneros, apresenta o maior número de
agregados familiares documentados. Em 19 indivíduos de ambos os géneros, existem 6 agregados. O que deixa antever
de resto, que poderá mesmo significar um cenário de plenos agregados familiares, proporcionalmente ao número de
população chinesa. A diferença para essa situação plena pode estar na presença de menores de idade, que ainda não
estejam ainda em idade escolar e por conseguinte não tenham existido interações dessa natureza com a Junta da
União de freguesias.
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Ainda um facto curioso que mostra o cenário estrangeiro das freguesias em questão contra a tendência nacional, é
que a nacionalidade, que em 2019 mais cresceu em Portugal foi a nepalesa31, no entanto, não há qualquer registo de
nacionais nepaleses a residirem nas freguesias de St. Onofre e Serra de Bouro.
Um outro aspeto que não deixa de ser curioso é a sub-comunidade indiana, que apresenta apenas indivíduos do sexo
masculino apresentar um agregado familiar. Este facto parece confirmar o caracter de refúgio desta fixação, sendo
que neste caso, provavelmente pais antecedem filhos e constituem um orçamento familiar em coabitação. Não só
este caracter parece ser reforçado, mas também a possibilidade de condições de habitação potencialmente
precárias, a que importa estar vigilante.
Há, no entanto, um outro parâmetro que pode deitar mais luz sobre a situação da comunidade asiática presente nas
freguesias, são os menores de idade.

Gráfico 30 – Menores de idade
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Existe no conjunto as nacionalidades asiáticas, durante os 3 anos analisados apenas 1 menor de idade. E apenas
presente em 2018, precisamente o ano de pico de população estrangeira presente em ambas as freguesias analisadas.
Sabemos analiticamente, que este menor é chines. É apenas um menor, em 6 agregados familiares, o que não é
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Cf. https://www.pordata.pt/Pesquisa/migra%C3%A7%C3%B5es
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suficiente para sugerir com inequívoca certeza uma estruturação familiar, nem sequer para traçar um padrão. É certo
que a proporção de 6 agregados familiares em 19 indivíduos, assim o parece sugerir, no entanto a parca presença de
menores de idade contraria essa estruturação. Não nos parece demais salientar, que por um lado este cenário familiar
ou ausência dele pode apenas refletir a falta de registos nos anos analisados, dado que nos parece longe da realidade,
o facto de não haver registos de interações que versem menores de idade, atendendo a que pelo menos em termos
de inscrições e matriculas em escolas públicas, independentemente do ano de escolaridade, é necessária a
apresentação de declaração de agregado familiar e de residência, no caso de indivíduos não nacionais.
Desta forma, e cruzando estes dados com as idades médias da sub-comunidade chinesa, percebemos que apesar de
esta ter a idade média mais alta, ainda é relativamente baixa, quer em termos ativos (profissionais) e em termos de
fertilidade, pelo que serão mais que evidências que a população menor de idade, será certamente maior que apenas
um individuo. Até poderá acontecer que de toda a sub-comunidade chinesa, de entre os 6 agregados familiares,
apenas um deles resida nas freguesias em questão, estando, portanto, perante uma situação de estruturação familiar
plena.
Assim, esta questão, não apenas para esta sub-comunidade e comunidade asiática, merece o aprofundamento deste
parâmetro.
Estamos, portanto, perante uma comunidade asiática, representada por 4 nacionalidades e 37 indivíduos, sendo que
a distribuição populacional por géneros demonstra uma inequívoca predominância masculina. Existe no conjunto dos
3 anos analisados uma discrepância populacional, em que em 2017 regista 13 indivíduos com interações registadas,
subindo este número para 22 em 2018 e decrescendo abruptamente em 2019, para apenas 2 indivíduos, que sabemos
analiticamente serem masculinos.
Portanto, estaremos perante uma fixação marcadamente de refúgio, provavelmente em que uma parte da
comunidade asiática mantenha ocupações profissionais sazonais, talvez no setor primário de atividade, agricultura ou
pescas. Sabemos que a a sub-comunidade chinesa, além de ser a mais populosa, é também a mais equilibrada em
termos de distribuição da população por géneros, no rácio de 10/9, com predominância para as mulheres. Atendendo
ainda em conta que apenas esta sub-comunidade apresenta o registo de um menor de idade, comparativamente com
as restantes nacionalidades desta comunidade, sugere alguma estruturação familiar. Não tão profunda como outras
comunidades, como a europeia ou a brasileira, mas ainda assim uma estruturação. Esta sub-comunidade em
particular, sabemos empiricamente concentrar-se profissionalmente no pequeno comércio.
É a comunidade estrangeira que apresenta menor idade média, o que sugere, por um lado uma potencial fixação por
longo tempo e por outro lado, demonstra que essa fixação tem intuitos profissionais. Uma das características que
pode marcar esta comunidade asiática, talvez à exceção da nacionalidade chinesa, pela sua aparente estruturação
familiar, é a sazonalidade das suas ocupações, a julgar pelos picos de população e a ausência de população feminina
e de menores, deixando antever uma fixação profissional não planeada, portanto de refúgio. Aliado a este facto, está
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uma idade média absolutamente baixa, que tanto pode deixar antever uma fixação prolongada, em que os agregados
familiares enriquecerão esta comunidade, caso se juntem num futuro próximo ao membro agora identificado.

Rússia
Neste caso, optou-se como já mencionado nas notas metodológicas por considerar um país, uma nacionalidade, um
continente. Relembrando a página 38, nota de rodapé 31, existem grande diferenças entre os conceitos de
nacionalidade e de país. Não obstante, existem bastantes nacionalidades no território que conhecemos com a Rússia,32
no entanto para os efeitos que traçámos para este trabalho e por uma questão prática, não é importante analisar de
que nação russa são provenientes.
Desta forma e como já vimos no gráfico geral das idades médias por comunidades/nacionalidades, a Rússia apresenta
uma idade média de 38.6 anos, o que é relativamente baixa33 em termos comparativos. Não podendo tirar elações da
amplitude etária, esta é uma idade média claramente ativa, o que sugere uma fixação sobretudo profissional.

Gráfico 31 – Comparação da população/géneros
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Em termos populacionais, pela distribuição da população por géneros percebe-se desde logo uma predominância
feminina face à população masculina. No entanto em termos proporcionais existe um relativo equilíbrio, já que o rácio
é de 8/5. Assim, pelo menos proporcionalmente sugere um certo grau de estruturação familiar.

32

Não nos esqueçamos que o nome formal da Rússia é Federação de Estados Russos. É uma configuração política semelhante à
dos EUA, isto é uma Federação de Estados, em que cada um tem o seu ordenamento jurídico, político e até económico. A grande
diferença para os EUA é precisamente que cada Estado está formado em torno de uma nacionalidade, isto é, uma cultura própria.
33
Cf. pp. 12.
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Já em termos de crescimento da população, pelo gráfico seguinte é possível perceber que à semelhança das restantes
comunidades e nacionalidades, é no ano de 2018 que existe um pico populacional, sendo que a população masculina
cresce a um ritmo mais acentuado que a população feminina.
Estamos, portanto, perante uma população total de 13 indivíduos, com um relativo equilíbrio entre géneros, sendo
que no ano de 2019, esse equilíbrio é absoluto.

Gráfico 32 – Rácio de crescimento da população/género
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Já em termos de quebra, ambas as populações decrescem ao mesmo ritmo. Seja por deslocação da população, isto é,
ausência de população, ou seja, pelo simples facto de que até aos primeiros 4 meses do ano de 2019 não terem
existido registos de interações da comunidade russa com a Junta da União de freguesias das Caldas da Rainha St.
Onofre e Serra de Bouro, o facto é que a população russa decresce abruptamente. Assim em 2019 estamos perante
um cenário populacional de perfeito equilíbrio entre géneros, já que existe um individuo masculino e outro do
feminino, porventura constituindo mesmo um agregado familiar.
Só por si, este dado parece indicar uma certa estruturação familiar, quer isto dizer, o facto de haver um relativo
equilíbrio entre géneros, que culmina num equilíbrio absoluto pode mesmo indicar um aprofundado grau de
estruturação familiar/social.
Assim importa, portanto, debruçar-nos sobre este parâmetro;
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Gráfico 33 – Agregados Familiares
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A presença de agregados familiares nos registos da Junta de União das freguesias parece confirmar a premissa anterior,
de haver um certo grau de estruturação familiar; aliás podemos verificar que existem 2 agregados familiares em 13
indivíduos, pressupõe, pelo menos em termos teóricos uma integração quase plena de agregados familiares. Neste
caso, a única hipótese de confirmação deste parâmetro, não apenas nesta nacionalidade, como em todas as outras, é
a de aprofundar os parâmetros socioecónomicos das comunidades e sub-comunidades.
Da mesma forma, verifiquemos a comunidade russa, em termos de presença de menores.
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Gráfico 34 – Menores de idade
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Assim sendo, a presença de apenas um menor de idade nesta comunidade, contraria a tendência de estruturação
familiar, ainda que ténue que a presença de agregados familiares poderia sugerir e faz-nos duvidar de uma
comunidade organizada em torno de famílias.
É certo que, o ano de 2019, apenas foi considerado nos 4 primeiros meses, o que nas restantes comunidades e subcomunidades, dependendo dos parâmetros e da tendência demonstrada nos anos anteriores, pode demonstrar uma
tendência ou mesmo um padrão de crescimento. Neste caso e tendo em consideração a ausência de registos de
menores nos anos anteriores, torna-se difícil definir um padrão ou mesmo uma tendência de crescimento. É sempre
possível, que em 2019 existam mais registos de menores de idade, sendo que nesse caso confirmaria a anterior
tendência de estruturação familiar. É perante estas situações de indefinição, que o aprofundamento deste trabalho se
torna premente e importante, para nos ajudar a definir um padrão das comunidades estrangeiras, atendendo às
disparidades entre comunidades e mesmo entre sub-comunidades.
Logo em termos de resumo, estamos na presença de uma comunidade-nacionalidade que apresenta 13 indivíduos,
distribuídos num rácio de 8/5, com predominância para a população feminina. A população, à semelhança das
restantes sub-comunidades teve um pico no ano de 2018, tendo os valores populacionais regressado em 2019 a
valores de 2017. Ainda na perspetiva populacional e proporcionalmente, temos nos 4 primeiros meses de 2019,
groso modo a mesma população que em todo o ano de 2018, o que deixa antever um padrão de crescimento
potencial em 2019.
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Já em termos de crescimento, quer a população feminina, quer a masculina apresentam um decréscimo de 2018 para
2019. Porém, esta é uma comunidade que apresenta um relativo reduzido número de agregados familiares, apenas 2,
o que em 13 indivíduos, deixa antever um questionável grau de estruturação familiar, No entanto em termos
proporcionais, não nos parece um número de agregados familiares descabido.
O que parece não confirmar esta estruturação familiar é a presença de menores. Apenas um e em 2019. Ainda que
exista um padrão efetivo de crescimento34, por muito ténue que seja, o que não nos parece real é a total ausência de
menores de idade nos anos anteriores.
É certo que os fluxos migratórios russos já foram mais volumosos, nos anos 2000-2006, sendo que estabilizou e até
regrediu nos últimos anos, no entanto atendendo a uma certa antiguidade de fluxos desta comunidade, havia a noção
empírica de que fosse mais estruturada em termos familiares.

Oceânia
Deixámos a Oceânia para último, quer por uma questão metodológica, quer por uma questão prática. É a única
comunidade, que em simultâneo apresenta apenas uma comunidade/nacionalidade e apenas um individuo nessa
nacionalidade. Em termos analíticos, parece-nos demasiado redutor para ter um cenário fidedigno e rigoroso. Não
obstante, debrucemo-nos sobre os parâmetros definidos;

Como mencionámos anteriormente, a comunidade da Oceânia é apenas composta pela sub-comunidade
neozelandesa.
Em termos de faixa etária neste caso podemos abandonar a análise média e ficarmo-nos na análise real da subnacionalidade, uma vez que esta é composta por apenas um individuo.

34

Em termos absolutos é um crescimento, porquanto em 2017 e 2018 não existe nenhum menor registado e em 2019 existe 1,
logo é um crescimento efetivo.
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Gráfico 35 – Idade média da nacionalidade

59.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Nova Zelândia

Assim, tendo em conta o gráfico podemos comprovar que, ao contrário do que até aqui tem acontecido, estamos
perante apenas uma sub-comunidade. Em termos etários, estamos perante uma idade real amadurecida, numa
situação social de pré-reforma. Atendendo à particularidade de apenas haver registo de um individuo neozelandês,
percebemos que deverá existir uma motivação de fixação, objetivamente profissional. Para uma avaliação
socioeconómica, importa perceber se este individuo é de factum o único representante desta nacionalidade, através
do aprofundamento deste trabalho num espetro socioecónomico. Mas mais importante é perceber mais sobre o fluxo
migratório35 originário da Austrália e/ou Nova Zelândia.
Pela análise deste parâmetro, sugere-nos um cenário em que, por um lado podemos estar perante um individuo que
desempenha funções profissionais, seja por conta própria ou por conta de outrem; ainda em termos profissionais,
podemos estar na presença de um individuo que se dedique profissionalmente a investimentos, talvez em termos
imobiliários, já que este subsector tem algum peso nas freguesia consideradas.
Talvez mesmo por isso, se torne necessário e mais que útil, perceber-se do ponto de vista sócio económico, o percurso
deste individuo em território das freguesias e a possibilidade de existir um fluxo migratório neozelandês/australiano,
ainda que com uma ausência de registos na janela temporal utilizada. Só assim se poderá determinar mais sobre esta
comunidade e avaliar os seus desafios à plena integração.

35

Ou ausência dele.
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Gráfico 36 – Comparação da população/géneros
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Curiosamente, em termos populacionais pela simples análise do gráfico, podemos confirmar o que anteriormente foi
mencionado – A população neozelandesa é composta penas por um individuo do sexo masculino. Completando a
análise, com os parâmetros já conhecidos, sabemos ainda que tem 59 anos, posicionando-se numa faixa etária
amadurecida, ainda ativa.

Gráfico 37 – Rácio de crescimento da população/géneros
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Curiosamente e como se pode comprovar pelo gráfico 37 e contrariamente ao que acontece nas restantes
nacionalidades, o pico populacional não acontece no ano de 2018, mas neste caso em 2017. Desta forma, confirmam-
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se as hipóteses levantadas nos pontos anteriores, de que, por um lado podemos estar perante uma sub-comunidade
cuja ausência de registos “esconde” uma comunidade maior do que a registada, sendo, no entanto, de estranhar 2
anos (2018 e primeiros meses de 2019) de ausência de registos, por outro lado podemos estar na presença
simplesmente de um individuo titular de um trabalho/emprego sazonal, que tenha residido na freguesia apenas no
ano de 2017. Não obstante, é de fulcral importância confirmar estas premissas, porquanto existe uma real
possibilidade de deterioração social, caso este individuo possa prefigurar um agregado familiar.
Neste caso, parece-nos supérfluo colocarmos um gráfico alusivo à presença de agregados familiares, porquanto
sabemos já não existirem, pelo menos em termos formais ou registados; o mesmo aplicando-se à presença de menores
de idade.
Assim, em termos resumidos, esta é uma sub-comunidade, que num primeiro momento torna-se incontornável saber
se ainda está representada, particularmente nas freguesias de St. Onofre e/ou Serra de Bouro. Averiguando a
Embaixada da Nova Zelândia, neste caso os serviços consulares, conseguimos perceber que existem 2 cidadãos
neozelandeses registados no concelho das Caldas da Rainha, sendo este serviço diplomático omisso quanto à
residência, como é de resto natural. No entanto, seja por falta de informação, seja por força do RGPD36 em vigor, esta
é uma confirmação que terá de vir, forçosamente das estruturas locais e em primeira mão.
Estamos, portanto, perante um cenário, em que em 2017 havia um cidadão de 59 anos, de nacionalidade neozelandesa
a residir nas freguesias consideradas. Se, este cenário ainda se verifica, só com o continuar e aprofundar deste
trabalho, numa janela temporal mais alargada o poderemos confirmar. E ainda assim, só com um intenso e rigoroso
trabalho de campo podemos confirmar o cenário socioeconómico desta e de todas das nacionalidades.

4.

CONCLUSÕES

Todas as conclusões que se podem tecer a partir das linhas deste texto, gráficos e tabelas anteriormente explanadas,
temos a consciência de que em grande medida, cada leitor será levado a tecer as suas próprias conclusões; umas mais
empíricas que outras, outras mais confirmadas que outras. Assim, esta consciência leva-nos a explicar uma vez mais,
que não havendo nenhum outro levantamento de comunidades estrangeiras radicadas em freguesias, a não ser
aqueles municípios que levaram a cabo um trabalho idêntico, à escala municipal, na Junta da União de Freguesias
das Caldas da Rainha St. Onofre e Serra de Bouro, não havia nenhuma ideia pré-concebida do tamanho,
complexidade, constituição, composição de cada nacionalidade. Aliás, o executivo da Junta não tinha qualquer
noção da quantidade de nacionalidades representadas, número de agregados familiares, faixas etárias médias

36

Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Página 53 de 64

2019

UNIÃO DAS FREGUESIAS DAS CALDAS DA RAINHA ST. ONOFRE E SERRA DE BOURO
CARTA LOCAL DAS COMUNIDADES ESTRANGEIRAS

dominantes. Em suma, não havia nenhum tipo de ideia pré-concebida, quer em termos demográficos, quer em termos
de parâmetros socioeconómicos.
Assim, sem qualquer ideia da quantidade de informação, a ser levantada, compilada, tratada, organizada, processada
e interpretada, cedo se percebeu que conseguir conjugar todos os parâmetros demográficos e socioeconómicos na
mesma fase de desenvolvimento do trabalho, era prejudicial, havendo o perigo de fazer derrapar o trabalho, quer em
termos de metodologia, quer em termos temporais, sem uma clara e objetiva conclusão do mesmo, prejudicando a
própria interpretação dos resultados. Dai, que tivéssemos percebido que, não só seria mais fácil para o trabalho, como
seria mais útil nesta primeira fase focarmo-nos em conhecer minimamente a comunidade estrangeira presente nas
freguesias da União de Freguesias, pelo menos em termos demográficos e posteriormente em termos
socioeconómicos. Esta divisão permite ainda responder a questões essenciais para se conhecer os estrangeiros
presentes; quem são? De onde veem? quantos são? Que idades têm? Onde vivem? Como se organizam? São
sobretudo homens ou mulheres? São comunidades estruturadas em termos familiares? Há menores de idade? Para
que posteriormente se possa responder a questões como; como se ocupam? Trabalham? Onde? Conta própria? Ou
Conta de outrem? Os menores frequentam a escola? Há quanto tempo estão radicados nas freguesias? Por quanto
tempo vão ficar? Trabalham por conta própria ou conta de outrem? Trabalham nas freguesias ou fora delas e apenas
residem nas freguesias? Que género de serviços públicos utilizam no seu quotidiano? O seu orçamento familiar
depende de trabalho e/ou investimentos de capital? A que profissões se dedicam? Qual o seu nível de escolaridade?
A resposta a estas questões, entre outros aspetos, permitirá perceber, em pormenor o grau de integração das
comunidades estrangeiras, qual o seu grau de exposição social, o grau de maturidade dos fluxos migratórios. E estas
questões são importantes, não apenas no plano reativo, de auxiliar as populações estrangeiras nos seus desafios de
integração, no que depender da Junta da União de Freguesias, proporcionar atividades e ações de melhoria das
condições de vida, especialmente vocacionados para o acolhimento e integração das comunidades, como no
planeamento, sobretudo em articulação com entidades locais como IEFP, Agrupamento de Escolas, ACCCRO, Cruz
Vermelha, Ação Social da CMCR, entre outras. Parte-se, portanto, do princípio organizador de que, proporcionando
mais e melhores condições de integração, estamos a proporcionar condições de prosperidade as comunidades
estrangeiras, através da plena integração, contribuindo decisivamente para a prosperidade das freguesias
consideradas. Por outras palavras, a prosperidade coletiva é melhor conseguida pela prosperidade individual. Posto
de outra forma, com este trabalho, o grande objetivo é o de eliminar as barreiras naturais com que os indivíduos
estrangeiros se deparam no seu processo de integração económica, social, profissional e escolar, sobretudo se
tivermos em conta algumas disparidades culturais e religiosas entre as sociedades de origem e a sociedade de
acolhimento.
Este é de resto um exercício de inovação social, que promove a integração, uma vez que não existe noticia ou registo
de um paralelo deste trabalho efetuado à escala unicamente local (freguesia) e especialmente por municípios de
pequena e média dimensão. Existe sim noticia de municípios de grande dimensão, o terem efetuado, à escala
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municipal, partilhando posteriormente os resultados com as freguesias correspondentes. Por exemplo, Lisboa e Porto;
no entanto nestes municípios, os objetivos traçados não sendo meramente estatísticos, não contemplam de forma
explicita a promoção da integração social estrageira, através da mitigação de barreiras e obstáculos.
Pois bem, em termos de traçar um quadro geral, sobretudo em termos demográficos, podemos definir o seguinte:

Estamos perante a presença de 40 nacionalidades estrangeiras representadas nas freguesias de St. Onofre e Serra
de Bouro.
O continente mais representado em termos de nacionalidades é a Europa; já em termos populacionais é a América,
cuja sub-comunidade brasileira é a mais populosa. Já a nacionalidade/comunidade menos populosa é a
neozelandesa, com apenas um indivíduo, sendo que apenas em termos demográficos, nem sabermos se ainda estará
representada.
A motivação da fixação, tanto pode ser profissional, como o usufruto de uma situação de reforma. No entanto não
podemos descurar, sobretudo nas nacionalidades/sub-comunidades mais jovens, uma motivação maioritariamente
estudantil. Neste aspeto, nas faixas etárias médias que se situam num mediano, importa conceber que, uma inicial
motivação estudantil possa ter evoluído para uma situação de funções profissionais. Ora, pelo mesmo exercício
lógico, importa também conceber que uma situação profissional inicial possa ter evoluído para uma situação social
de reforma. Neste caso, a definição da maturidade do fluxo migratório e por conseguinte da fixação, apenas pode
ser confirmada em sede de prolongamento deste trabalho e recorrendo ao levantamento intensivo de informação
que um trabalho de campo pode proporcionar. Ainda neste aspeto, importa ainda referir que uma fixação
profissional, pode revestir a forma de refugio, isto é, a procura de condições de vida, substancialmente melhores que
as tituladas nos países de origem, ou uma fixação profissional, como funcionários expatriados, ou como uma opção
ou escolha devidamente amadurecida, usufruindo de uma qualquer vantagem, que costuma ser fiscal e financeira,
que se prende com um custo de vida quotidiano mais vantajoso que o do país de origem.
Desta forma e como já mencionado nas notas metodológicas, temos ainda que considerar que poderá haver mais subcomunidades e mais indivíduos nas sub-comunidades representadas uma vez que utilizámos como fonte de
informação, nesta que é uma fase marcadamente demográfica, os registos de interações dos indivíduos com a Junta
da União de Freguesias das Caldas da Rainha, havendo por isso uma enorme margem de progressão do trabalho e por
conseguinte de aprofundamento.
Posto tudo isto, estamos perante uma perspetiva de continuidade da população, sugerida pela presença de
população menor de idade em situação escolar, sendo de investigar a prosperidade desta situação escolar da
comunidade menor de idade estrangeira. Tal pode ainda sugerir a continuação da fixação da comunidade, de forma
mais qualificada que a geração anterior, o que só por si constitui uma importante cadeia de valor populacional, com
grandes perspetivas de reflexo na economia local. Naturalmente que, esta situação escolar da população estrangeira
menor de idade, uma vez em idade universitária pode nem passar, pelas freguesias, nem pelo próprio concelho das
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Caldas da Rainha. Por outro lado, no pós idade universitária, o regresso ao concelho e às freguesias, já terá mais
probabilidade de acontecer, desempenhando funções profissionais e por isso, contribuindo para a prosperidade da
comunidade e da freguesia em geral.
Outro aspeto importante a ter em conta e mesmo aprofundar é se esta geração de população economicamente ativa
se fixou recentemente, apenas com motivação profissional ou se o fluxo migratório que os radicou nas freguesias é
mais maduro e se se estabeleceram com motivações estudantis, evoluindo posteriormente para uma fixação
profissional.
Percebe-se pela relativamente reduzida idade média de todas as sub-comunidades, talvez com exceção de algumas
europeias, que estamos perante uma população estrangeira particularmente ativa, ou pelo menos com condições
excecionais para o desempenho de atividades profissionais. Desta forma, é inerente um grau acrescido de exposição
social, com desafios sociais inerentes às classes trabalhadoras, independentemente dos sectores de atividade,
acrescidos no caso de comunidades supranacionais, na condição de trabalhadores-imigrantes.
Temos registo de uma panóplia alargada de razões por detrás das interações das comunidades e sub-comunidades
estrangeiras, com a Junta da União de freguesias; como anteriormente se referiu, a principal motivação de interação
tem a ver com a emissão de declarações de residência, seja para apresentação obrigatória no SEF, seja para entidades
bancárias, centro de saúde, sendo que a segunda maior motivação é a emissão de declarações de agregados familiares,
para emissão/renovação de certificados de registo de cidadãos da UE. Naturalmente, que esta última, apenas
aplicável a cidadãos provenientes da UE. Há, contudo, uma nuance importante a ter em conta, que é o facto de
indivíduos, cidadãos de países terceiros, casados/união de facto com cidadãos da UE, estarem abrangidos pela
referido Certificado. Segundo o disposto no Art. 7º e 8º da Lei 37/2006, de 9 de agosto, que regula a entrada e
permanência de cidadãos da UE e seus familiares.
Um aspeto importante a reter, em termos populacionais e transversalmente a todas as comunidades e subcomunidades, quanto mais indivíduos as comporem e quanto maior for a estruturação familiar37 mais indicativa é a
maturidade do fluxo migratório. Esta premissa é válida para qualquer comunidade e para qualquer sub-comunidade.
Assim, quanto maior for a maturidade dos fluxos migratório, maior será a integração da comunidade/sub-comunidade
e compreensivelmente serão menores os sinais de alerta de exposição social.
Podemos então concluir, que em traços gerais, estamos perante uma população estrangeira em pleno
desenvolvimento, nas freguesias de St. Onofre e Serra de Bouro. Não nos podemos esquecer, que em termos
metodológicos, contámos nesta fase de desenvolvimento do trabalho, com os registos das interações entre os
indivíduos e a Junta da União das freguesias, o que deixa em aberto a possibilidade de haver, potencialmente mais
sub-comunidade e mais população estrangeira em cada uma destas. Também, em termos temporais, os anos de 2017
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e 2018, são os anos completos de análise, pelo que o ano de 2019, está apenas considerado até abril, o que também
deixa em aberto um cenário evolutivo substancial, quer de nacionalidades/sub-comunidades, quer de população
que as compõem.
Os picos populacionais, acontecem em 2018, sendo que apenas a sub-comunidade neozelandesa constitui a exceção.
Também não será de desconsiderar que esta é não apenas a sub-comunidade mais pequena, como é apenas
constituída por um indivíduo, com registo em 2017. Portanto em abono do rigor, não sabemos se ainda reside numa
das freguesias consideradas. Empiricamente, podemos mesmo estar perante um indivíduo que se ocupou num
emprego/trabalho sazonal.
Pelo gráfico 3.A e não só, podemos perceber que, ainda em termos populacionais a América é o continente mais
representado, sendo mesmo a sub-comunidade brasileira a mais populosa. Mais até que toda a comunidade europeia.
Ainda em termos populacionais, estamos perante uma comunidade estrangeira, composta por 377 homens e 354
mulheres, o que em termos analíticos reflete uma realidade em que existe um relativo equilíbrio na distribuição da
população por géneros, o que, sugere fluxos migratórios amadurecidos, pensados e ponderados, sobretudo nas subcomunidades europeia e a sub-comunidade brasileira. A confirmar esta conclusão, está ainda o facto de haver 25
agregados familiares na comunidade europeia e o brasil ser responsável por 20. Existe, portanto, uma estruturação
familiar em torno da comunidade europeia e da sub-comunidade brasileira, inegável e até mesmo maior do que o
documentado. Um segundo parâmetro que parece confirmar esta premissa é a presença de 7 menores de idade
europeus e 5 brasileiros. Destes parâmetros podemos concluir que existe, pelo menos nestas comunidades e subcomunidade, um grau aprofundado de estruturação familiar, que sugere precisamente o que foi mencionado
anteriormente, i.e. fluxos migratórios amadurecidos e populações estáveis.
Estes números não asseguram, contudo que toda a comunidade europeia ou americana, sejam estáveis, nem que
sejam fluxos migratórios com o mesmo grau de amadurecimento.
Estes parâmetros referem-se à comunidade europeia e nem assim à sua totalidade, uma vez que existem, como vimos
sub-comunidades sem agregados familiares nem menores de idade registados e à sub-comunidade brasileira. Existem
sub-comunidades dentro e fora destas comunidades que apresentam realidades bastante distintas. Desde logo, a
comunidade africana, em termos populacionais 86 indivíduos, distribuídos, com clara supremacia feminina, uma
vez que existem 54 mulheres e apenas 32 homens. Esta discrepância, tanto pode significar que, culturalmente são
as mulheres que assumem a representação do agregado familiar, junto das entidades e instituições e, portanto,
assumindo a titularidade das interações com a Junta da União das freguesias. Uma questão complementar para esta
discrepância entre géneros africanos, pode ter a ver com a sazonalidade de algumas ocupações profissionais dos
homens africanos, que os leve amiúde para fora do Concelho da Caldas da Rainha. Nesta questão, pode haver a
probabilidade de serem os agregados familiares acabem por se juntar a eles, deixando de fazer parte da comunidade
estrangeira das freguesias analisadas.
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Já em termos da presença de agregados familiares, a Ásia apresenta uma percentagem de 18.91 da população em
agregados familiares, sendo de longe a maior, seguida da Rússia com 15.38%, da Europa com 8.86% e da África com
6.97% e América com 6.41%. No entanto estas percentagens, dizem-nos apenas dados relativos e proporcionais, uma
vez que é a Europa que tem um maior peso de agregados familiares na sua população, apresentando 25, a América
20, sendo que apenas o Brasil tem 20, sendo de longe a nacionalidade/sub-comunidade com maior presença de
agregados familiares.

Estamos, portanto, perante um cenário internacional nas freguesias analisadas, de 40 nacionalidades representadas,
oriundas dos 5 continentes, sendo que como verificámos continentes como a Oceânia, apenas representam uma
nacionalidade ou sub-comunidade; a neozelandesa e esta, apenas por um individuo. Não obstante estarem
representados os 5 continentes, em termos americanos apenas existem sub-comunidades do eixo sul-centro não
havendo cidadãos registados oriundos dos estados do norte da América, EUA e Canadá.
Desta forma, temos 731 pessoas estrangeiras nas freguesias de St. Onofre e Serra de Bouro; esta população está
distribuída por géneros com uma ligeira predominância de homens, atendendo a que existem 377 homens e 354
mulheres; portanto e considerando que a população total de ambas as freguesias existem mais ou menos 13.500
habitantes, perfaz 5.21% da população total, superior à média nacional de 4.70%. Quer isto dizer que as freguesias
consideradas apresentam uma população estrangeira superior à média nacional, o que deixa antever uma capacidade
de absorção social superior à capacidade nacional. Para esta capacidade, muito contribui a presença de
trabalhos/empregos e escolas e atividades que contribuam para a mitigação de desafios à plena integração, por parte
das entidades locais.
É sobejamente conhecido que uma questão que contribui para a plena integração é a estruturação familiar. E por seu
lado, a plena integração contribui para a longevidade e saúde dos fluxos migratórios. Assim sendo, os parâmetros que
podem ajudar a definir esta estruturação, são precisamente a presença de agregados familiares e de menores de
idade, contidos na população geral de cada sub-comunidade.
Assim, em termos genéricos, estamos perante 60 agregados familiares e 17 menores de idade. Este cenário pressupõe
uma certa estruturação familiar, em termos genéricos. Porém, se aprofundarmos estes parâmetros, percebemos que
é uma estruturação relativa, porquanto estes valores, como de resto todos os outros, estão divididos em 3 anos
analisados, sendo que 2017 e 2018 são os únicos que foram completamente considerados, dado que 2019 está em
todos os parâmetros considerados apenas nos 4 primeiros meses do ano. Assim, A Europa é que apresenta, quer mais
agregados familiares, como a presença de mais menores de idade; 25 agregados e 7 menores de idade. Portanto,
em 19 sub-comunidades europeias, apenas existem 7 menores de idade. Já a América apresenta 20 agregados e 5
menores de idade, a África apresenta 6 agregados familiares e 3 menores de idade; já a Ásia, apenas registou a
presença de 1 menor de idade e 7 agregados familiares. A Rússia em 2 agregados familiares registou apenas 1 menor
de idade. Este aprofundamento apenas serve para perceber que, sim, existe estruturação familiar, mas, no entanto,
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esta não nos parece particularmente aprofundada, seja pela simples ausência de registos das sub-comunidades, seja
pela objetiva ausência dessa estruturação.
Se considerarmos apenas termos populacionais, a sub-comunidade mais representada é de longe a brasileira, com
296 indivíduos, em 312 totais da comunidade americana. Se, em alternativa considerarmos o número de
nacionalidades, ou sub-comunidades, a Europa é o continente mais representado, com 19 sub-comunidades. Na
comunidade europeia, não existe uma clara predominância de sub-comunidades do norte, sul ou centro, mas existe
uma diversidade de sub-comunidades de todos os eixos; existe portanto representatividade europeia de subcomunidades, do norte, do sul, do centro, do leste e do ocidente do continente, sendo esta comunidade, de longe
a mais diversificada. Já a comunidade americana está representada por 6 sub-comunidades, o continente africano
por 9, o asiático por 4, a Oceânia, como já vimos por apenas uma e a Rússia foi metodologicamente considerada
como um país-continente. Aliás, a ásia, à semelhança da América, também está representada apenas por subcomunidades do sul do continente, sendo a China a sub-comunidade mais setentrional. Já o continente africano é
dominado por sub-comunidades da denominada africa negra ou subsariana, de maioria católica, sendo que apenas
Egipto e Marrocos pertencem à africa branca, sariana e de maioria muçulmana. Em termos metodológicos e analíticos
não existe qualquer diferença, mas importa reter esta característica, uma vez que em termos culturais estas subcomunidades são substancialmente distintas.
Traçámos nas linhas anteriores, um quadro geral das comunidades estrangeiras nas freguesias analisadas. Mas para
tentar perceber mais em pormenor estas comunidades e sub-comunidades, importa traçar conclusões um pouco mais
finas de determinados parâmetros e o cruzamento de parâmetros e variáveis. Vejamos:
A idade média geral dos continentes representados, é de 43.3 anos. O continente cuja idade média é mais alta é
precisamente a Oceânia, com 59 anos. Ora, tendo em consideração que esta sub-nacionalidade é composta apenas
por um indivíduo do género masculino, diríamos que este é um indivíduo, de idade ativa, mas em situação social de
pré-reforma. Já a sub-comunidade com idade média mais baixa é a Ásia, com 32.1 anos. Já em termos de máximos
e mínimos absolutos, temos um cenário em que é a Europa e mais particular a Bulgária apresenta a idade média mais
baixa, com apenas 20 anos e em máximos absolutos, é Moçambique, que apresenta a idade média mais alta, de
67.5 anos. Este cenário, complementando o Gráfico 11 parece sugerir, por um lado que, tendencialmente os países
do leste europeu, como Bulgária, Cazaquistão, Roménia e Ucrânia têm sobretudo uma motivação de fixação
marcadamente profissional, atendendo a que todas apresentam idades médias ativas, particularmente baixas o que
deixa antever o desempenho de atividades profissionais. Nesta categoria motivacional, pode ainda incluir-se os
motivos estudantis, sabendo que a Moldávia e a Ucrânia apresentam 5 e 6 agregados familiares respetivamente, mas
apenas 1 menor de idade, moldavo. Os motivos estudantis de fixação, não pressupõe necessariamente a presença,
nem de agregados familiares, nem de menores de idade, porquanto podemos considerar níveis escolares
universitários. Aliás, numa análise casuística percebe-se que, em muitas sub-comunidades, existe a presença de
maiores de idade, mas numa faixa etária a roçar a maturidade, entre os 18/19 anos e os 20/25, o que parece sugerir
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uma comunidade estudantil internacional importante, com base nas freguesias em questão. Porém, uma situação
que foi ainda identificada, são agregados familiares compostos apenas por 2 membros, sendo que um deles no limiar
da maioridade e outro de idade mais avançada. Este cenário, pode tanto significar uma situação um agregado familiar
monoparental,38porventura de um micro-fluxo migratório mais maduro, como pode significar a presença de um
individuo com motivações estudantis, de fluxos mais recentes, acompanhados de um membro familiar mais velho.
Não havendo uma nacionalidade/sub-comunidade onde esta situação possa ser mais provável que outras, será mesmo
uma característica transversal a todas as nacionalidades/sub-comunidades.
Ainda em questões de motivações de fixação, parece-nos sobejamente evidente que a clara motivação de fixação da
comunidade estrangeira nas freguesias ´tem sobretudo a ver com atividades profissionais, sendo que a grande
maioria das comunidades e sub-comunidades internacionais parecem bem estruturadas em torno de núcleos
familiares bem definidos. Neste ponto, importa ainda referir que a quantidade de agregados familiares, assim o
sugere, mas a proporção de agregados familiares face ao número de indivíduos, não sendo consensual, pode ser
passível de interpretação. No entanto, existe outra dimensão de análise que tem forçosamente de ser tida em conta;
O desempenho de funções profissionais, pode significar situações de expatriação. Em caso de profissionais
expatriados e por regra, os titulares, em grande maioria dos casos, fixa-se normalmente entre 1 a 3 anos, nos países
de destino; assim, sendo uma situação de alguma morosidade, grande parte dos expatriados opta por não se fixar no
destino com o seu agregado familiar. Desta forma, é bem possível que, pelo menos uma parte da comunidade
estrangeira, que optou por se fixar nas freguesias por questões profissionais, esteja abrangida por esta situação – o
que ajudaria também a explicar a grande presença de indivíduos em idade ativa e, em determinadas nacionalidades,
o reduzido número de agregados familiares. Claro que em última análise, o que esta situação pode significar é uma
presença maciça de indivíduos em idade ativa, sem filhos ou sem interações registadas na Junta da União de
freguesias.
Mas, por exemplo a sub-comunidade brasileira, que é a mais populosa, é a segunda que mais agregados familiares
apresenta e apenas 5 menores de idade. Apesar de ser, a sub-comunidade que mais menores de idade apresenta,
proporcionalmente é um rácio relativamente baixo. 5 menores de idade em 296 indivíduos, significa apenas 1.68%. Já
a Europa apresenta 2.48%. Quer isto dizer, que nos 296 indivíduos da sub-comunidade brasileira, pouco menos de 2
são menores. Não obstante, importa referir um aspeto que pode parecer um pormenor – É que estamos a analisar
uma sub-comunidade de 296 indivíduos, comparativamente a uma comunidade de 19 nacionalidades. Este pormenor,
ajudará a colocar a questão em maior perspetiva.
Ainda em termos de motivação de fixação, existe ainda outra possibilidade, empiricamente verificada, noutras
freguesia do concelho das Caldas da Rainha, de resto já mencionada, sobretudo na apresentação da Europa; A
fixação profissional, tendo em consideração atividades de investimentos de capitais. Esta motivação, em termos
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práticos pode significar interações com a Junta da União de freguesias bastante diferentes, tendo em conta atividades
profissionais de outra natureza. Desde logo, porque atividades profissionais relacionadas com investimentos de
capitais, sobretudo nos subsetores imobiliários, mas também nas industrias e nos serviços, estão intimamente
associadas a uma faixa etária mais avançada, o que neste caso se associa de imediato à comunidade europeia por
várias razões; O facto de apresentar mais indivíduos acima da idade real de reforma ou pelo menos nesse limiar e por
essa mesma característica, existirá uma maior disponibilidade de tempo e recursos.
Perante todos estes argumentos e factos, será consensual a interpretação de que estamos perante uma comunidade
estrangeira, maioritariamente ativa, sendo a faixa etária dominante a dos 20-45 anos, sendo que nas subcomunidades com fluxos migratórios mais antigos e por conseguinte mais estáveis, existirem franjas de população
de faixa etária mais avançada e, portanto, com uma função social diferenciada. Esta diferenciação, desde logo terá
impacto no perfil de vivência das comunidades, atendendo a que o perfil de consumo de bens, produtos e serviços
será diferente da restante comunidade e por conseguinte, os desafios e obstáculos à plena integração, são diferentes,
previsivelmente.
Esta comunidade estrangeira, da mesma forma apresenta alguma estruturação em torno de núcleos familiares, sendo
plausível a ausência de mais números de agregados familiares e a presença de menores de idade, possa advir da
simples ausência de registos de interações. Porém, sugere uma maioritária fixação que se prende com atividades
profissionais, com maior ou menor grau de planeamento. Neste ponto, importa fazer a distinção entre fixação
profissional integralmente planeada, como por exemplo os casos de expatriação de funcionários e/ou colaboradores
por parte de agentes económicos estrangeiros, tendencialmente mais qualificada, ou aqueles casos de fluxos
migratórios amadurecidos e concretizados numa janela de tempo alargada, onde claramente se incluem atividades
profissionais relacionadas com investimentos de capitais e situações de reformas, gozando de condições fiscais mais
simpáticas, comparativamente aos países de origem e do outro lado do espectro, aquela fixação com base na ocasião
ou oportunidade, em que os fluxos migratórios são concretizados de uma só vez, em situações mais de refugio ou
procura da melhoria das condições de vida, acesso a mercado de trabalho, estabilidade socioeconómica, fuga de
situações de conflito, entre outros. Também nestes casos de maior ocasião, a permanência após a vida ativa é uma
situação a ter em conta, já que usualmente, estes fluxos migratórios têm origem em países com condições de reforma
de certa forma piores que Portugal, já que o acesso a bens, produtos e serviços essenciais é mais restrito, em termos
de diversidade e qualidade.
Aliás, se retivermos a breve caracterização que foi feita da comunidade sul e centro americana, podemos perceber,
que uma parte substancial dos motivos de saída desta comunidade dos seus países de origem, poderá ter que ver com
o facto de uma grande parte dos países e Estados sul e centro americanos se debaterem no presente com situações
de agitação politica, com consequências económicas e por conseguinte sociais. Em resumo, estaremos nestas
freguesias, perante motivações de fixação sobretudo profissionais, de reformas e familiares, se tivermos em atenção
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a presença de agregados familiares monoparentais, sem presença de menores de idade, mas com membros em idade
escolar e/ou universitária.
Recorrendo à própria natureza das interações da comunidade estrangeira, podemos extrapolar até certo ponto um
certo quadro de vivência;
Existem documentadas na janela temporal definida para esta fase do trabalho 222 interações; 125 destas, têm a ver
com os pedidos de emissão de declarações de residência para apresentação obrigatória ao SEF; 35 destas têm a ver
com a emissão de declarações de residência para efeitos imediato, como matrículas em estabelecimentos de ensino,
celebração de contratos de comunicações, água, eletricidade, etc. Já 26 são pedidos de emissão de declarações de
comprovativos de agregados familiares e 14 são pedidos e emissão de declarações de responsabilidade de
permanência. Estas são de resto as maiores interações da comunidade estrangeira com a Junta da União de freguesias;
importa referir a presença de 6 pedidos e de declarações para efeitos de formação, o que deixa antever uma
importante preocupação de qualificação da comunidade estrangeira que será sempre de louvar e facilitar. Já no plano
oposto do espectro estão os pedidos de emissão de declarações de rendimentos e declarações para efeitos de RSI,
com 5 e 1 respetivamente.
Podemos, portanto, concluir que, uma vez que existe a preocupação da emissão das declarações de residência para
apresentação periódica no SEF, não existe a massificação de pedidos de nacionalidade e que a grande preocupação
da comunidade estrangeira em geral continua a ser a permanência e a aquisição de serviços económicos, escolares
e outros. Um dado adicional é a quantidade de declarações de responsabilidade de permanência, que tem sobretudo
a ver com acompanhantes de cidadãos da UE. Isto é, cônjuges ou familiares de cidadãos da UE, que não o sejam e que
estejam a acompanhar em residência comum estes cidadãos, independentemente do propósito39, necessitam
apresentar ao SEF uma declaração em como estão a acompanhar um cidadão da UE, que automaticamente têm
autorização de residência.
Atendendo ainda ao reduzido número de pedidos de emissão de declarações para efeitos de RSI ou de rendimentos,
podemos concluir que a dependência da comunidade estrangeira de serviços ou prestações sociais é reduzida,
proporcionalmente. Neste ponto, importa aprofundar o porquê desta escassez; A julgar pelos dados ora
apresentados, podíamos concluir que existe quase uma situação de emprego pleno dentro da comunidade estrangeira
presente nas freguesias. Não obstante sabemos empiricamente não ser este o caso. Assim importa perceber porque
não existem mais pedidos de emissão de declarações para efeitos de desemprego e rendimentos.

39

Profissional, escolar ou outro.
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5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS/AGRADECIMENTOS

É ainda uma realidade sobejamente clara nas linhas deste trabalho que, o grau de profundidade que se pretendeu
inicialmente dar ao mesmo, não foi a traduzida em termos finais.
Efetivamente, a ambição deste trabalho foi e é grande. Grande, pela importância que as comunidades estrangeiras
representam nas freguesias, quer pela sua dimensão puramente económica, quer pela sua dimensão social e
civilizacional, trazendo riqueza às comunidades de acolhimento. E por riqueza não se quer dizer apenas riqueza
material, mas sobretudo riqueza civilizacional; novas culturas, novos métodos, novas formas de fazer as mesmas
coisas, traduzindo-se numa cadeia de valor para as populações.
O grande objetivo, como aliás já foi mencionado é o de proporcionar à Junta da União de Freguesias das Caldas da
Rainha St. Onofre e Serra de Bouro um profundo e rigoroso conhecimento das comunidades estrageiras presentes
nas freguesias para facilitar a definição de políticas locais e instrumentos práticos capazes de eliminar as barreiras
à plena integração dessas comunidades. Essa plena integração, por sua vez facilitará a intenção de uma fixação
prolongada ou mesmo permanente, mitigando um conjunto de condições e situações e permitindo haver mais
agentes económicos nas freguesias consideradas, com reflexos lógicos em termos de geração de riqueza material e
imaterial. São empiricamente conhecidos membros das comunidades, dentro e fora das freguesias ora tidas em conta,
que contribuem para a geração de emprego, para o engrandecimento do tecido económico e do parque empresarial
local, para o apoio a projetos de índole social, entre outros aspetos, como o reforço do consumo, quer de serviços, de
produtos, cultura, entre outros. E no entendimento do executivo de freguesias, da Junta da União de Freguesias das
Caldas da Rainha St. Onofre e Serra de Bouro, é imperativo criar condições para que proporcionar a estas
comunidades e sub-comunidades condições que eliminem os obstáculos naturais à sua integração, seja para
desempenhar atividades profissionais, seja para criar condições de prosseguimento de estudos às franjas mais
jovens dessas sub-comunidades, no sentido destes virem a contribuir futuramente para esses mesmos aspetos.
Desta forma, a ambição deste trabalho é a de conhecer estas comunidades estrangeiras de forma rigorosa e nos mais
aspetos possível. Seja em termos demográficos, seja me termos socioeconómicos, e/ou sociais. Porém e de forma a
avançar com o trabalho, em termos metodológicos optou-se por considerar num primeiro momento com o registo de
interações de todos os indivíduos tiveram com a Junta da União de freguesias entre janeiro de 2017 e abril de 2019,
independentemente da sua natureza, dado que é importante conhecer as sub-comunidades, sem qualquer género de
filtro, sabendo que os dados daqui retirados eram sobretudo demográficos. Havia, portanto, a necessidade de
conceber um instrumento que proporcionasse conhecer o contexto familiar e socioeconómico dos indivíduos.
Questões como saber onde trabalham, o que fazem, quais as qualificações e o grau de escolaridade; fazer a
caracterização do agregado familiar, caso este se aplique; saber quantos membros o compõem, quantos filhos
existem, as idades, as motivações da fixação, são todas questões importantes e basilares para se poder auxiliar estas
comunidades. No seguimento da constatação da importância destas questões, foi concebido um inquérito para esse
efeito, presente nas juntas de freguesia. Porém, não houve adesão ao preenchimento deste formulário, ao que se crê
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por alguma desconfiança das comunidades, em relação ao propósito do mesmo. Assim, optou-se por,
metodologicamente refinar os parâmetros dos registos das interações destes, com a Junta da União de freguesias,
adicionando dados como idade, morada, nomes completos, natureza de interações, permitindo assim, por um lado
definir um perfil de comunidades e sub-comunidades mais completo possível, sem colocar em causa o anonimato
desses indivíduos e assim chegar a algumas conclusões e por outro lado, haver margem de extrapolação plausível.
Consideramos, portanto, que os objetivos deste trabalho não só foram cumpridos, como foram superados, uma vez
que pretendia conhecer as comunidades estrangeiras presentes nas freguesias no máximo pormenor e rigor possível.
Hoje sabemos quem são, de onde veem, como se organizam, onde vivem, que idade têm, que género de estrutura
social têm, constituindo estes dados um sólido ponto de partida. Temos um quadro demográfico completo e rigoroso
das comunidades estrangeiras presentes nas freguesias. Mas, atendendo à evidente importância destas comunidades
nas freguesias é basilar; é mesmo fulcral aprofundar o espetro de conhecimento das mesmas, agora no sentido
socioeconómico, para se conhecer quais os desafios que estes indivíduos enfrentam no seu dia-a-dia e assim poder
propor atividades e instrumentos a nível local que possam mitigar esses desafios e esses obstáculos a uma vivência
plena.
De forma clara e objetiva, o grande mérito subjacente a este trabalho, mais que os próprios resultados, foi o desvendar
da dimensão da comunidade estrangeira presente na União de freguesias de St. Onofre e Serra e Bouro. Dimensão
física, pelo número de pessoas, pelo peso desta comunidade na totalidade de população destas freguesias. Mas mais
importante, desvendou a importância e a necessidade de aprofundar o nosso conhecimento sobre essa mesma
comunidade. Saber agora mais sobre as suas ocupações profissionais, sobre as suas qualificações, sobre a forma como
consomem produtos, serviços e bens dentro das freguesias, sobre como se inserem na população total, torna-se de
basilar importância, de forma a por um lado aproveitar todo o potencial desta comunidade e por outro lado a poder
definir políticas locais de mitigação dos desafios e obstáculos a uma plena integração.

Para que este trabalho tenha sido possível, houve um conjunto de pessoas que o tornaram possível e a quem
gostaríamos de deixar o nosso agradecimento e a nossa gratidão.
A todo o Executivo da Junta da União de Freguesias das Caldas da Rainha St. Onofre e Serra de Bouro;
Destas, destaca-se o Sr. Presidente, pelo pendor humano com que revestiu este trabalho e pela crescente preocupação
com a dignidade da vida humana de toda a população das Freguesias de St. Onofre e Serra de Bouro;
A Sr.ª Susana Xuste;
A toda a equipa da Junta da União de freguesias, pelo incansável apoio administrativo.
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