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SAbIA  
qUE...
O Município da Amadora foi criado  
a 11 de setembro de 1979, estendendo-se 
por uma área de 23,79 km2?!

A Amadora tem 175.136 habitantes, 
tornando-se a quarta Cidade mais 
populosa em Portugal e o Município com  
a maior densidade populacional do país?!

A Amadora é uma Cidade Intercultural 
onde convivem 41 Nacionalidades  
dos quatro cantos do Mundo?!

10% da população amadorense  
tem nacionalidade estrangeira?!

As 10 nacionalidades estrangeiras  
que se destacam com maior número  
de habitantes na Amadora são:

1º Cabo Verde (6.174 habitantes)                                 
2º Brasil (4.005 habitantes)                            
3º Guiné Bissau (1.765 habitantes)

4º Angola (1.581 habitantes)

5º São Tomé e Príncipe (1.088 habitantes)

6º Roménia (839 habitantes)

7º China (266 habitantes)

8º India (156 habitantes)

9º Paquistão (145 habitantes)

10º Espanha (124 habitantes)

PENSO
Estereótipo: Ideia preconcebida  
e generalizada de determinada pessoa, 
coisa ou situação. Define essa pessoa, 
coisa ou situação na sociedade, não pela 
sua individualidade mas pela pertença  
a um determinado grupo. Conduz  
ao preconceito e à discriminação.

SINTO
Preconceito: Juízo preconcebido, 
manifestado geralmente na forma  
de uma atitude específica perante uma 
pessoa, coisa ou situação considerada 
diferente ou “estranha”. Deriva de um 
estereótipo e indica desconhecimento 
depreciativo de alguém, ou de algo que 
lhe é diferente. As formas mais comuns 
de preconceito são o preconceito 
“social”, “racial” e “sexual”.

ATUO
Discriminação: Distinção e diferenciação 
de uma pessoa, coisa ou situação 
através de atitudes adversas perante 
uma ou várias características específicas 
consideradas diferentes ou “estranhas”. 
É a concretização do preconceito 
existente, através de ações de 
marginalização, intolerância e exclusão.

CAMPANHA 
ANTI 
RUMORES

qUAL O  
ObjETIvO?
Lutar contra estereótipos, preconceitos, 
atitudes discriminatórias e rumores 
sobre imigração, fornecendo respostas 
corretas sobre Imigração e diversidade 
cultural.

COMO?
•	 Promoção de iniciativas  

de sensibilização;
•	 Formação de agentes anti rumores;
•	 Criação de uma rede anti rumores, 

capaz de envolver a administração 
pública, as organizações sociais  
e os cidadãos da Amadora;

•	 Produção de materiais informativos;
•	 Criação de site e utilização das redes 

sociais para divulgação do projeto;
•	 Envolvimento de parceiros locais 

para a sua implementação.

A Interculturalidade é um conceito 
que promove políticas e práticas que 
estimulam a interação, compreensão  
e respeito entre as diferentes culturas  
e grupos étnicos.

PORqUê NA 
AMADORA?
Um estudo recente indica que  
a população amadorense apresenta 
como forças da sua cidade:

•	 A Acessibilidade
•	 A Reabilitação urbana
•	 A Requalificação urbana
•	 Os Eventos culturais
•	 A Diversidade

COMO  
NASCEU O 
PROjETO?
O C4I é um projeto incorporado  
no Programa Cidades Interculturais,  
do Conselho da Europa, e procura 
fornecer conhecimentos metodológicos 
e estratégias de integração intercultural.

O Conselho da Europa,  
como parceiro principal do Projeto, 
trabalha diretamente com 10 cidades 
europeias e respetivas estratégias  
anti rumor locais, de acordo  
com as necessidades e expectativas  
que apresentam. 

Os imigrantes
vivem à custa 
de subsídios 

do Estado

Crianças imigrantes 
só trazem problemas

 às escolas

Os  imigrantes  
não querem e não

 gostam de trabalhar 

Rumor: “Boato” relacionado  
com uma pessoa, coisa ou situação,  
que circula de pessoa para pessoa 
e cuja veracidade não se encontra 
confirmada.

CIDADES 
PARTICIPANTES  
NO PROjETO

CONTACTOS

Gabinete de Projetos Especiais  

da Câmara Municipal da Amadora

Avenida da República, Nº 12, 1º andar

2700-710 Venteira, Amadora

Telefone: (+351) 214 369 092

E-mail: gpe@cm-amadora.pt

www.cm-amadora.pt/naoalimenteorumor
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