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Introdução 
 

O Relatório Intercalar é uma exposição escrita, circunstanciada, acerca da prossecução do Projeto 

Radar e das atividades a ele associadas, de julho a outubro de 2019. Tem por objetivos centrais relatar 

fidedignamente a implementação do plano de ação, informar sobre as intervenções realizadas nas dife-

rentes áreas do Projeto e colocar em evidência os resultados obtidos nesse intervalo de tempo. O presente 

documento é a expressão objetiva do compromisso assumido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

(SCML) junto dos seus parceiros de acompanhar, monitorizar e avaliar continuamente a implementação 

do Projeto Radar. 

Das 10 freguesias onde o levantamento da 2ª Fase se deveria ter realizado ficou a faltar a Estrela, 

acabando por ser adiada para a fase seguinte por questões de gestão administrativa da Junta de Freguesia 

desse território. 

De salientar também que de 12 de setembro a 17 de outubro de 2019 se pôs em prática o Plano 

de Ação de Sensibilização para as freguesias que integraram a 2ª e 3ª Fases, mantendo-se em simultâneo 

a realização de entrevistas nas freguesias da 2ª Fase. Desta forma, pretendeu-se garantir a isenção e 

independência do Projeto, ao realizar apenas ações de sensibilização, que se revelaram uma mais-valia 

em termos de visibilidade do Projeto, em especial no que respeita às questões do desenvolvimento comu-

nitário. 

Com estas iniciativas pretendeu-se promover respostas locais integradas e de proximidade entre 

todos os intervenientes do Projeto, em especial dos Radares Comunitários, fomentando o fortalecimento 

e a identidade do Projeto. 

O principal objetivo deste relatório prende-se com a exposição pormenorizada da implementação 

do Projeto Radar. Ambiciona relatar o que de mais relevante se verificou nas diferentes áreas de desen-

volvimento do Projeto e proceder à apresentação dos resultados obtidos nesta 2ª Fase e perspetivar a 

etapa seguinte.  

Encerrando um importante capital de reflexão de diversos intervenientes, a exposição que preen-

che estas páginas poderá – esperamos – constituir-se como base estruturante de diversos contributos de 

correção, modificação e melhoria do Projeto. Esta função orientadora, e, potencialmente transformadora, 

reflete o campo científico e metodológico de investigação-ação. Os eventuais contributos suscitados por 

este texto poderão, assim, influenciar grandemente o curso da sua 3ª Fase. 

Relativamente à sua estrutura interna, o relatório surge organizado, após esta breve nota introdu-

tória, em duas grandes secções: uma relativa ao enquadramento, e outra à apresentação dos resultados. 

Além destas divisões, encontramos as Considerações Finais e os elementos pós-textuais do documento 

(Referências Bibliográficas e Anexos). 

O capítulo relativo à 2.ª Fase do Projeto Radar integra informação relativa à caracterização da 

população e dos territórios, bem como a atuação perspetivada, evidenciando a Metodologia de Interven-

ção, donde consta a Formação On Job, o Plano de Comunicação e Marketing, as Reuniões Internas e 
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Externas, e as reflexões dos Parceiros e dos Entrevistadores com/para a Comunidade. Na segunda parte 

do relatório, apresentam-se os Resultados Alcançados.  

E, por último, são desenvolvidas as Considerações Finais, onde procederemos a algumas apreci-

ações do Projeto, projetando-o numa perspetiva de atuação futura. 

Concluindo, a exposição escrita aqui introduzida representa um instrumento de função eminente-

mente informativa, que favorece a análise crítica da implementação do Projeto e a elaboração de propostas 

e outros contributos, tendo em vista a melhoria contínua do seu plano de ação. 
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Apresentação de Resultados 
 

Ao longo da 2ª Fase de implementação do Projeto Radar, as Equipas de Rua (Entrevistadores), 

consolidaram e articularam as estratégias, os procedimentos de atuação estabelecidos, bem como aper-

feiçoaram, de forma geral, a sua atuação. Nomeadamente com a elaboração de documentos1 que refletem 

a sistematização do seu trabalho, facilitando uma eventual replicação do Projeto em outros contextos.  

Norteado pelo paradigma emancipatório da população 65+ as práticas interventivas decorrentes 

da atividade do Projeto requerem uma constante adaptação e flexibilidade perante os novos contextos, 

ainda que mantenha a garantia metodológica de intervenção (investigação-ação). Neste seguimento, e de 

forma a sustentar e reciclar os conhecimentos e fundamentação teórico-científica foram elaborados Pos-

ters temáticos2, no âmbito do Programa. 

Os progressos verificados associam-se intimamente a todos os contributos prestados pelos par-

ceiros, internos e externos, que assim participam ativamente na dinâmica de melhoria contínua transversal 

a todas as dimensões do Projeto, donde resulta a elaboração dos Protocolos de Atuação3, como um es-

forço de sistematização e promoção do trabalho em rede. 

O levantamento populacional previsto para esta fase foi concluído em setembro de 2019. Assim e 

no total das 9 freguesias que integraram a 2.ª Fase do Projeto Radar, foram entrevistadas 11.361 pessoas.  

Por freguesia, obtiveram-se os seguintes resultados: 927 em Alcântara, 2.102 em Alvalade, 1.831 

em Arroios, 772 no Beato, 1.619 em Marvila, 484 no Parque das Nações, 747 em Santa Clara, 1.886 em 

São Domingos de Benfica e 993 em São Vicente. 

Não será de mais referir o propósito dos levantamentos conduzidos em cada um dos territórios: 

entrevistar 23% das pessoas com 65 ou mais anos de idade, que vivam sós ou na companhia de outros 

elementos da mesma faixa etária que sejam do acompanhamento ou não de instituições sociais. 

                                                           
1 Anexo 1.6 - Protocolo de Atuação Entrevistadores nas Equipas de Rua, Anexo 1.7 - Protocolo de Atuação Entrevistadores UDIP’s 

e Anexo 6 - Abordagem da Entrevista. 
2 Anexo 3.1 a 3.8 - Posters científicos. 
3 Anexo 1.1 a 1.7 - Protocolos de Atuação Câmara Municipal de Lisboa, Protocolo de Atuação ISS, Protocolo de Atuação ARS-LVT, 

Protocolo de Atuação PSP.  
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MAPA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS LEVANTAMENTOS, NAS FREGUESIAS DA 2.ª FASE DO PROJETO RADAR 

 

 

Caracterização das Freguesias e Atuação (Plano de Ações de 
Sensibilização) 
 

 Introdução 

O aumento da longevidade da população é um dos pertinentes desafios da Humanidade. É um 

fenómeno global que deve ser visto como uma oportunidade para todos e, em especial, para aqueles que 

na sociedade são responsáveis pela implementação de políticas de desenvolvimento sustentável de, e 

para todos. A questão que envolve a longevidade exige a criação e manutenção de contextos favoráveis 

e facilitadores do bem-estar e qualidade de vida.  
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Como resposta às mudanças geográficas e de natureza comunitária emerge o Projeto Radar, 

como uma operacionalização do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades. O Projeto Radar consiste 

num plano de intervenção comunitária e desenvolvimento local que tem como objetivo o levantamento e o 

diagnóstico ao grupo populacional com 65 ou mais anos de idade, no sentido da agilização dos processos 

para uma intervenção precoce e mais ajustada a cada situação.  

Na base do Projeto Radar está a centralização da informação, a premência de criar uma sociedade 

participativa e inclusiva e a pretensão de transformar o paradigma institucional, promovendo pressupostos 

humanistas e sociais, refletindo e definindo novas estratégias de intervenção. O Projeto Radar pretende, 

em estreita colaboração com a rede de parceiros, dotar a cidade de Lisboa de uma rede de recursos e de 

respostas diferenciadas, holísticas, articuladas, integradas, concentradas e de proximidade para que a 

população 65+ possa residir mais tempo nas suas habitações.  

Na sua parte inicial, o presente documento reúne um breve olhar sobre a história da freguesia, 

narrando as raízes biográficas que fundamentam, marcam e alicerçam a sua contemporaneidade, sendo 

de seguida, realizada uma caracterização social, que descreve o território e a população. Por fim, é apre-

sentada uma reflexão sobre a freguesia, realizada pela Equipa de Entrevistadores que esteve no terreno.  

Deste modo, o presente documento tem o propósito de se constituir como um mecanismo de in-

formação detalhada do Projeto Radar nas freguesias, no sentido em que incorpora e identifica os resulta-

dos obtidos de um universo de população com 65 ou mais anos, bem como os significados singulares 

vividos pelos Entrevistadores na interação com o grupo populacional 65+. 

A reflexão conjunta dos diferentes elementos que integraram cada uma das freguesias reflete as 

perceções dos mesmos no terreno, a peculiaridade do território e dos seus habitantes, as diferentes expe-

riências e realidades vivenciadas e a partilha de cultura e saberes.  

Percorrendo as diferentes freguesias, recheados de determinação, os Entrevistadores consegui-

ram disseminar o Projeto em toda a extensão do território. Falaram, escutaram e cuidaram de muitas 

pessoas com quem contactaram, valorizando a sua voz com apreço.  

 

Freguesia de Alcântara 

Breve olhar sobre a História 

A sua toponímia encontra raízes etimológicas no árabe (Al-quantãrã, “a ponte”) e alude a uma 

desaparecida passagem sobre a ribeira de Alcântara.   

Local de generosos recursos naturais – hídricos e geológicos –, Alcântara4 reunia condições pro-

pícias a uma agricultura rica e variada, às quais a ocupação árabe, ainda que dispersa, não terá sido 

alheia. A urbanização do território emerge, contudo, a partir do século XVIII e coincide com a criação da 

freguesia – em 8 de abril de 1770, sob a designação de S. Pedro em Alcântara. 

                                                           
4 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas no Website da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de 

Freguesia. 
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No território instalou-se o Paço Real de Alcântara, residência régia de campo, cuja construção 

remonta ao início do seculo XVII. Hoje, dela não restam vestígios. Perto do palácio encontrava-se a Ta-

pada Real, então local de caça, atualmente conhecida por Tapada da Ajuda. 

Resistindo ao terramoto de 1755, a zona de Alcântara, Belém e Ajuda ganhou uma nova centrali-

dade. A corte e o governo instalaram-se na região, trazendo consigo uma assinalável atividade social e 

assim contribuindo para o desenvolvimento do território. A Junqueira estava na moda na primeira metade 

do século XVIII. 

Da época subsistem alguns palácios que caracterizam e diferenciam Alcântara. A industrialização 

em redor de Lisboa alterou significativamente as dinâmicas e configurações da freguesia – isto com a 

chegada do século XIX. O crescimento da área urbana e industrial foi acompanhado pelo desenvolvimento 

das ligações rodoviárias. 

Nas últimas décadas de 1800, instalaram-se em Alcântara importantes indústrias: fábricas de cur-

tumes, químicas, de moagem, de lanifícios e têxteis. Algumas formavam complexos fabris de renome. 

Refira-se ainda a importância da extração de pedra, com grande impacto nas atividades ligadas à cons-

trução.  

A atividade industrial levou ao desenvolvimento das infraestruturas de comunicação, nomeada-

mente de caminhos-de-ferro e da estação ferroviária de Alcântara-Terra. Várias escolas industriais foram 

instaladas na região. 

A nível social, a forte presença de indústrias fabris conferiu a Alcântara um carácter popular e 

operário, o que se manifestou politicamente numa precoce adesão à causa republicana e a uma forte 

dinâmica associativista. 

Nas últimas décadas, destacam-se as construções da Ponte 25 de Abril – e respetivos acessos – 

e a abertura da Avenida de Ceuta, além das obras que taparam o Rio de Alcântara. Abandonados muitos 

dos edifícios fabris que marcaram a vida de Alcântara, assiste-se hoje a uma profunda transformação 

social, com a ocupação dos antigos espaços industriais para fins de habitação e atividade empresarial. 

Caracterização Social 

Banhada pelo Tejo no seu limite sul, Alcântara5 faz fronteira com seis freguesias: Ajuda, Belém, 

Campo de Ourique, Estrela, Benfica e Campolide. A sua área estende-se por 4,40 km2, o que corresponde 

a 5,1% da superfície total da cidade de Lisboa. Cerca de metade do seu território é ocupado por uma 

mancha verde formada pelo Parque Florestal de Monsanto e a Tapada da Ajuda.  

A população de Alcântara, que entre 2001 e 2011 – acompanhando uma tendência verificada na 

cidade –, sofreu uma redução de 3%, ascende aos 13 943 habitantes: 6 254 homens e 7 689 mulheres. 

Estes números fazem de Alcântara a vigésima freguesia mais populosa do concelho. O seu conjunto po-

pulacional forma 6 591 agregados familiares, com a dimensão média de 2,1 indivíduos por família (Censos 

2011). O grupo 65+ assume grande relevância na estrutura etária da freguesia (28,69% dos alcantarenses 

                                                           
5 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas pela Rede Social de Lisboa no II Diagnóstico Social de Lisboa 

2015-2016, Sinopse; Brochura do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades; e Website da Câmara Municipal de Lisboa; que 

têm como fonte primária os dados apurados nos Censos de 2011. 
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tem 65 ou mais anos de idade, percentagem que na cidade se situa nos 23,73%). Este indicador faz de 

Alcântara a quinta freguesia mais envelhecida da cidade. O seu índice de envelhecimento é de 245,4, 

muito acima do número relativo à cidade, de 182,8. Em termos numéricos, dividindo a população residente 

em três grandes conjuntos etários, verifica-se que, dos 13 943 habitantes, 1 630 encontram-se na faixa 0-

14 anos, 8 318 distribuem-se no escalão etário 15-64 anos, e 4 000 têm 65 ou mais anos. De notar que, 

entre os residentes com 65 ou mais anos, 1 176 pessoas vivem sós nos seus alojamentos – estatística 

relevante no que se refere ao fenómeno do isolamento. 

A freguesia conta com 1 659 edifícios total ou parcialmente habitacionais, os quais perfazem um 

número total de 8 920 alojamentos. No intervalo compreendido entre 2001 e 2011, a freguesia teve um 

aumento do número de edifícios e de alojamentos. O edificado alcantarense é marcado por construções 

antigas (54% do edificado é anterior a 1945, 86% anterior a 1970) e prédios baixos (44% têm 1 a 2 pisos). 

Os alojamentos apresentam, na sua maioria, 3 a 4 divisões (59%).  

Relativamente ao grau de instrução destaca-se a população titular de grau de Ensino Superior (3 

147 residentes) e a população com o 1.º ciclo do Ensino Básico completo (3 111), cenário em conformidade 

com a realidade de Lisboa. Alcântara apresenta uma taxa de analfabetismo de 3,2; 2 066 alcantarenses 

não possuem qualquer grau de ensino completo. 

 

Reflexão sobre a freguesia de Alcântara 

Alcântara é uma freguesia localizada perto do pulmão verde da cidade com o Tejo à vista. Sabem 

o significado de “Alcântara”? Alcântara etimologicamente «Ponte» de origem árabe, que simboliza ou tra-

duz com extrema exatidão, quer a freguesia- a ligação entre passado, tradição e modernidade -, quer a 

ponte introdutória ao Projeto Radar. 

Esta freguesia apresenta uma população heterogénea, que se traduz numa grande variedade de 

características sociodemográficas, resultante da unicidade de cada percurso biográfico individual. Apre-

senta também uma multiplicidade de características residenciais, de natureza do seu comércio e valor 

patrimonial. Apresenta um património material fortemente ligado à industrialização, sendo também uma 

área com bastantes ligações rodoviárias com os arredores. Apresenta ainda, um elevado património ar-

quitetónico, com um sólido peso histórico, que pode constituir-se como fundamento para o grande senti-

mento de pertença que os moradores desta freguesia apresentam.  

À parte de algum edificado antigo que, pelas suas características particulares – como escadarias 

íngremes e sem corrimão-, é evidente a modernização que esta freguesia sofreu e continua a sofrer. 

Transformações estas que potenciam para a população com maior longevidade, maior mobilidade e, por 

conseguinte, maior bem-estar.  

Foi percetível que Alcântara ainda é uma freguesia bairrista, de fortes laços entre a vizinhança e 

a comunidade, de muita entreajuda por ter apenas uma pequena área territorial de ocupação residencial, 

quando comparada com demais freguesias, permite aos habitantes o conhecimento alargado das suas 

gentes. 
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Com o início do Projeto Radar, e respetiva interação com a população alcantarense, fomos rece-

bidos de braços abertos, com sorrisos sentidos, havendo relações de afetividade entre os mesmos, sendo 

já considerados uma presença habitual na freguesia. Espontaneamente, passámos a fazer parte das rela-

ções comunitárias, que se estabeleceram durante o período de entrevistas na freguesia. 

Os alcantarenses transmitiram-nos uma sensação de genuína afabilidade. Ainda que, inicialmente 

e de modo espectável, receosos, apreensivos e/ou desconfiados no momento do contacto inicial, celere-

mente e gentilmente se mostravam disponíveis e recetivos à participação no Projeto. A disponibilidade e 

preocupação em auxiliar e/ou indicar pessoas que se enquadrassem no perfil Radar, ou que apresentas-

sem necessidades de apoio, suplantava-se a qualquer inquietação ou vetação.  

É de ressalvar a importância da vida em comunidade e a existência de preocupação com as pes-

soas 65+ no âmbito da missão de “dar mais vida aos anos”, sendo que o aumento de esperança de vida 

tem de ser acompanhado por um aumento da qualidade de vida e, para o cumprimento dessa missão, em 

muito tem trabalhado a Junta de Freguesia de Alcântara, a PSP e restantes entidades locais.  

A população tem uma forte consciência política, que se expressa na sua participação cívica, tendo 

em vista a prossecução do bem comum na freguesia. Os alcantarenses são pessoas de opiniões próprias, 

que sabem o que realmente querem e lhes faz falta no futuro. Participam com regularidade e em grande 

número nas atividades propostas pelas entidades locais, sentindo-se assim ativos e reconhecidos.  

O comércio local, sobretudo o de mais antiga implantação, funciona como âncora de apoio e co-

nhecimento sobre a freguesia e os seus membros. Constituem também focos de socialização e sociabili-

dade, locais de ritual onde as pessoas 65+ (e não só) renovam os seus papéis de amizade, vizinhança e 

cidadania, fortalecendo os laços que partilham entre si, e que os ligam à comunidade. Os estabelecimentos 

da Rua de Alcântara e do Largo do Calvário, muito concorridos nas manhãs da freguesia, espelham esta 

realidade. E por que não, destacar o Jardim Avelar Brotero como um importante centro social (em sentido 

lato), lugar de intermináveis interações social, mal disfarçadas pela economia verbal de quem coloca toda 

a sua atenção na próxima cartada.  

Sobre o trabalho desenvolvido no terreno, em todos os momentos éramos relembrados da res-

ponsabilidade da nossa missão. Anteriormente desconhecidos, passamos a fazer parte da vida de quem 

escolheu falar sobre si. A partir desse momento, os proprietários dos estabelecimentos de comércio e 

vizinhos possibilitaram-nos saber quais os vizinhos/conhecidos que viviam em situação de vulnerabilidade, 

e por diversas razões, se encontravam descrentes com as instituições formais. 

Desde o primeiro olhar e sorriso de bom dia, até ao habitual aperto de mão, abraço ou beijo de 

despedida, pouco é possível ser descrito que realmente faça justiça ao que foi partilhado. Procurámos 

manter um equilíbrio entre a pertinência do que era falado, e da necessidade de descrever a unicidade da 

pessoa que acabávamos de conhecer. 

Após a realização das entrevistas no terreno, foi possível recolher opiniões/testemunhos acerca 

das chamadas telefónicas realizadas, sendo que estas transmitem maior confiança, credibilidade e conti-

nuidade do Projeto. Através dos telefonemas de despiste foi possível perceber o elevado grau de satisfa-

ção e gratidão por ter sido desenvolvido um Projeto que lhes dê voz e, ao mesmo tempo, que disponibiliza 

um recurso (Informativo Radar) que podem vir a recorrer no futuro, em caso de necessidade. Ressalva-
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se, através das questões colocadas durante os telefonemas de despiste, que esta é uma população pre-

ocupada com as respostas sociais que poderão usufruir no futuro. Ao explorarmos as expectativas dos 

entrevistados, foi possível perceber que, apesar da rede de instituições locais ser forte e próxima da po-

pulação, estes deixaram novas pistas do que poderão vir a ser novas respostas/serviços sociais destina-

dos a esta faixa etária. 

Para além disto, este contacto foi várias vezes utilizado para identificar vizinhos/conhecidos, que 

se encontravam em situação de vulnerabilidade. No seguimento destas identificações, foram também vá-

rias vezes agendadas entrevistas com os Entrevistadores de rua, quando na primeira abordagem a pessoa 

não se sentiu segura para o fazer, não era a melhor altura ou gostariam primeiro de refletir antes de darem 

o seu contributo. 

Através do retrato de vivências e partilha de experiências numa linha de atuação, segundo as 

privações, expectativas e potencialidades, em cada momento, um morador foi conhecido, uma história foi 

partilhada. Cada caso é um caso e, cada morador, a par das suas particularidades, singularidades e indi-

vidualidade é merecedor da existência de respostas integradas, tendo em vista a promoção da sua auto-

nomia e bem-estar.  

O presente determina, em grande medida, a perspetiva a partir da qual refletimos acerca da nossa 

vida. Tanto mais em alguém que experienciou a longevidade. Em muitos momentos, compreendemos 

como a solidão atual pode apagar as felicidades vividas ao longo do curso de vida. Este simples facto 

coloca uma nova luz em todos os problemas e preocupações que a rotina nos concede. Por vezes, dei-

xamos que outras obrigações se sobreponham à família e aos amigos, e ao que realmente nos dá prazer. 

Apenas aprendendo com quem viveu, quase toda a sua vida, compreendemos realmente ao que devemos 

dar valor. 

 

Freguesia de Alvalade 

Breve olhar sobre a História 

Alvalade6, fruto das alterações administrativas introduzidas em 2012, surge, com os seus contor-

nos atuais, como uma das mais recentes freguesias de Lisboa. Agrupando as antigas freguesias de Alva-

lade, Campo Grande e São João de Brito, a história da freguesia remete-nos, necessariamente, para o 

trajeto histórico de cada um desses territórios. 

Com abundantes campos, quintas e hortas, verdejante paisagem que conservou até meados do 

século XX; Alvalade foi destino de veraneio da nobreza e espaço de atividades lúdicas da população. 

Eventos como a feira do gado e a Batalha das Flores – alguns dos acontecimentos mais emblemáticos da 

vida citadina – tinham lugar na freguesia, mais precisamente no Campo Grande. 

                                                           
6 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas no Website da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de 

Freguesia. 



 

14 

O nascimento da freguesia de Alvalade aponta para o ano de 1852, tendo sido posteriormente 

integrada no concelho de Lisboa em 1885. Com um percurso sinuoso, fruto das dinâmicas de desenvolvi-

mento urbano, Alvalade em 1959, viria a dividir-se em três freguesias – Campo Grande, Alvalade e São 

João de Brito – para mais tarde reunificar-se sob o mesmo topónimo. 

O Plano de Urbanização da Zona Sul da Avenida Alferes Malheiro, contemplando grandes projetos 

arquitetónicos, contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da freguesia. Estávamos então nos anos 

30 do século XX. Florescia a Avenida de Roma, o Bairro das Estacas, o Bairro de São Miguel, as Torres 

da Avenida dos Estados Unidos da América e, já na década de 40, o Bairro de Alvalade. Mais tardiamente, 

na década de 70, várias estações de metro foram inauguradas e Alvalade considerada exemplo da Lisboa 

Moderna. 

Em 80, o novo edificado erigido na Cidade Universitária – como a Torre do Tombo – foi o resultado 

mais visível de uma nova vaga de construção. 

A requalificação do espaço público, na qual se engloba a intervenção no Jardim do Campo Grande, 

e a criação de novas infraestruturas caracterizam o início do século XXI.  

Caracterização Social 

Localizada num eixo de relativa centralidade geográfica, Alvalade7 – que, por efeito da reorgani-

zação administrativa de 2012, uniu nos mesmos limites as freguesias de Alvalade, Campo Grande e São 

João de Brito – acha-se ladeada de seis freguesias vizinhas, nomeadamente São Domingos de Benfica 

(oeste), Lumiar e Olivais (a norte), Marvila (este), Avenidas Novas e Areeiro (a sul). 

Com uma área de 5,34 km2, a freguesia ocupa 6,2% do território da cidade. 

Os seus 31 812 habitantes fazem de Alvalade a sexta freguesia mais populosa de Lisboa. Do total 

de indivíduos, 43,8% são do sexo masculino (13 924) e 56,2% do sexo feminino (17 888). Registava-se, 

em 2011, a existência de 14 403 famílias – cuja dimensão média é de 2,2 pessoas. Quer o número de 

habitantes, quer o de famílias declinaram entre 2001 e 2011. Relativamente à estrutura etária, 3 823 habi-

tantes têm idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos; 18 839 agrupam-se no intervalo dos 15 aos 64 

anos e 9 150 apresentam idades iguais ou superiores a 65 anos. Alvalade é a quarta freguesia mais en-

velhecida de Lisboa, com o grupo populacional 65+ a corresponder a 28,76% da sua população residente 

(valor acima da média da cidade: 23,73%). Comparativamente ao índice de envelhecimento da cidade 

(182,8), a freguesia apresenta um valor superior: 239,3. Considerando os habitantes com 65 ou mais anos 

(9 150), 2 614 vivem sós. 

Alvalade conta com 2 518 edifícios, total ou parcialmente habitacionais, e 18 836 alojamentos. 

Quanto às principais características do seu edificado e parque habitacional: 45% das construções têm 

entre 3 a 4 pisos, a grande maioria (78%) foi erigida no período de 1946 a 1970, destacando-se os aloja-

mentos com 5 ou mais divisões (60%). 

                                                           
7 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas pela Rede Social de Lisboa no II Diagnóstico Social de Lisboa 

2015-2016, Sinopse; Brochura do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades; e Website da Câmara Municipal de Lisboa; que 

têm como fonte primária os dados apurados nos Censos de 2011. 
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No que respeita à instrução, será possível afirmar, de modo geral, que a população de Alvalade 

detém um grau de instrução elevado (36% com formação superior, percentagem que equivale a 11 324 

habitantes), destacando-se em relação à média da cidade (27% com grau superior). Com 3 817 residentes 

sem grau de ensino completo, a taxa de analfabetismo situa-se nos 1,71, abaixo dos 3,2 da cidade de 

Lisboa.  

Reflexão sobre a freguesia de Alvalade 

Como em todas as freguesias do concelho de Lisboa, Alvalade apresenta certas especificidades, 

sendo uma freguesia central (com uma grande variedade de comércio e transportes), extensa e plana, 

onde encontramos pessoas com particularidades muito distintas umas das outras.  

Em Equipa identificamos três grandes zonas de intervenção, sendo elas: 

• As grandes avenidas (Roma, Estados Unidos da América, Igreja, Rio de Janeiro e Brasil); 

• As moradias (Rua Conde Ficalho e Rua Duarte Lobo); 

• Os bairros (São João de Brito e Azinhaga dos Barros). 

Nestas zonas detetamos diferentes tipos de abordagem e diferentes graus de complexidade na 

criação de laços de empatia com as pessoas, sendo que a zona mais desafiante foi a zona das moradias 

(uma parcela da freguesia onde os moradores se mostraram praticamente inacessíveis, não se mostrando 

disponíveis para sair do interior das suas habitações e desta forma impossibilitando a explicação do Projeto 

Radar). Já nas zonas dos bairros a abordagem era mais simples, sendo mais fácil estabelecer laços em-

páticos, e onde a equipa conseguiu chegar a um maior número de população com 65+.  

Desde o início da implementação do Projeto Radar em Alvalade, que a Equipa sentiu a necessi-

dade de adaptar o “guião de entrevista” a cada pessoa, tanto pelo modo de recetividade e empatia, como 

pelo nível económico de cada família; assim podemos afirmar que junto da população mais favorecida 

exploramos/abordamos mais as expetativas e potencialidades dos entrevistados. Deste modo, foi possível 

fazer o pretendido e, apesar de todos estes desafios mencionados, nomeadamente a grande resistência 

desta população em abrir-nos a porta, muito por culpa das burlas frequentes que esta população em es-

pecífico sofre, as pessoas acabavam por considerar o Projeto Radar muito interessante, ficando com a 

esperança que lhes trouxesse maior qualidade de vida e mais tempo em sua casa, dado bastante menci-

onado no campo das expectativas. 

Um facto curioso é que, aquando da apresentação do Projeto para a entrevista ninguém assumia 

a sua necessidade dirigindo o foco para um amigo ou vizinho, mas, no fim, demonstravam não querer dar 

trabalho e continuar autónomos. 

No fundo, não existem duas entrevistas iguais devido às singularidades de cada individuo, mas, 

nesta freguesia existiram algumas preocupações comuns por parte dos moradores, nomeadamente: 

• Desnível dos passeios; 

• Falta de elevadores nos prédios mais antigos; 

• Constantes burlas; 

• Défice de limpeza das vias públicas; 
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• Supressão de alguns transportes públicos numa das ruas mais movimentadas da fregue-

sia; 

• Barulho emitido pelos aviões. 

Todas estas situações foram reportadas durante o momento de entrevista, tratando-se de situa-

ções fulcrais para o bem-estar da população 65+ e que deve ser tido em consideração uma vez que con-

diciona, também, a autonomia dos moradores da freguesia. 

Relativamente ao comércio local, este mostrou-se recetivo em aderir ao Projeto, referindo que 

muitas vezes já faziam este trabalho de Radar Comunitário informalmente e, com o Projeto Radar, se 

sentem mais confiantes por saberem que há uma entidade a quem podem reportar todas as situações 

e/ou questões que tenham. 

Sentimos, ao longo destes meses de entrevistas, que o maior desejo da população 65+ da fregue-

sia de Alvalade passa por estar autónomo o maior período de tempo possível. Refletindo, claramente, o 

não querer ser “um fardo para ninguém”. No fundo, existe uma descrença no atual plano de resposta que 

as entidades competentes possuem. 

O Projeto Radar traduz a rutura do modelo convencional e uma “luz ao fundo do túnel”, para que, 

efetivamente, as pessoas 65+ possam permanecer onde elas mais gostam, nas suas casas, com uma 

melhor qualidade de vida. 

De seguida uma pequena análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) da fre-

guesia de Alvalade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forças   

• Geograficamente bem localizada; 

• Muito comércio (excelente abertura para 

o Projeto Radar); 

• Freguesia “plana”; 

• Bem-dotada de transportes públicos. 

 

Fraquezas 

• Passeios em mau estado de conserva-

ção; 

• Limpeza das vias públicas deficitária; 

• Número reduzido de membros das For-

ças de Segurança Pública face à vasta 

área da freguesia. 

Oportunidades 

• População sénior com elevado nível de 

instrução; 

• Diversas atividades para a população 

65+ (colónia de férias, espaço sénior, as-

sociação de moradores); 

• Uma freguesia em mudança etária. 

 

Ameaças  

• Freguesia muito castigada por burlas; 

• População de classe média/alta muito 

fechada na partilha de conhecimentos; 

• Forte especulação imobiliária. 
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Freguesia de Arroios 

Breve olhar sobre a História 

Sob a designação da freguesia “Arroios”8 refugia-se um significado histórico que faz eco, até aos 

dias que correm, dos muitos cursos de água que outrora atravessavam a região. Encontram-se ainda 

reminiscências desses tempos na toponímia das suas ruas. 

A abundância de recursos hídricos e de terrenos férteis permitiram o assentamento de populações, 

cuja atividade desde cedo se relacionou com a existência de numerosos conventos, posteriormente con-

vertidos em espaços hospitalares. A ocupação territorial de Arroios desenvolveu-se, principalmente, em 

torno de dois núcleos centrais: a Igreja dos Santos Anjos (1551) e o Convento de Santana (1562). 

Para a evolução dos processos de urbanização em muito contribuiu a abertura da Avenida Almi-

rante Reis. Com ela, urbanizaram-se quintas próximas e eclodiram os Bairros Andrade, de Inglaterra, dos 

Açores e da Colónia – destinados à pequena burguesia e batizados segundo uma nomenclatura temática. 

Profunda seria a transformação social, cultural e populacional provocada pelo fluxo de imigração, fenó-

meno que confere a Arroios um lugar único entre as freguesias de Lisboa. Animada por uma crescente 

dinâmica de reabilitação imobiliária, Arroios afirma-se hoje, cosmopolita, em dezenas de nacionalidades, 

línguas e dialetos, como a freguesia mais intercultural da cidade. 

Caracterização Social 

Em pleno centro da capital, Arroios9 – resultado da fusão administrativa das freguesias dos Anjos, 

Pena e São Jorge de Arroios – partilha fronteiras com várias freguesias limítrofes, a saber: Avenidas No-

vas, Areeiro, Penha de França, São Vicente, Santa Maria Maior e Santo António. 

Contabilizando 2,5% da área total de Lisboa, Arroios estende-se por uma superfície territorial de 

2,13 km2. Com 31 634 habitantes (14 664 indivíduos do sexo masculino e 16 970 indivíduos do sexo 

feminino), Arroios posiciona-se no sexto lugar das freguesias mais populosas da cidade. De acordo com 

os dados disponibilizados pelos Censos 2011, desse número de residentes resulta um total de 15 710 

famílias, com dimensão média de 2 elementos. Acompanhando a tendência da cidade, Arroios perde po-

pulação entre 2001 e 2011 (-3%). Sobre a distribuição etária dos seus habitantes, verificamos que 3 374 

indivíduos têm idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos; 20 296 entre os 15 e os 64; e 7 964 têm 

idades iguais ou superiores a 65 anos. No plano estritamente numérico, Arroios é a quinta freguesia de 

Lisboa com mais habitantes no grupo etário 65+. Nesse mesmo grupo etário, refira-se ainda o expressivo 

número de pessoas em situação de isolamento: 2 482 (valor apenas superado nas freguesias de Benfica 

e Alvalade). O índice de envelhecimento da freguesia (236,0) situa-se significativamente acima do valor 

relativo ao da cidade (182,8). 

                                                           
8 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas no Website da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de 

Freguesia. 
9 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas pela Rede Social de Lisboa no II Diagnóstico Social de Lisboa 

2015-2016, Sinopse; Brochura do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades; e Website da Câmara Municipal de Lisboa; que 

têm como fonte primária os dados apurados nos Censos de 2011. 
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Relativamente à habitação, Arroios dispõe de 21 129 alojamentos, num universo de 3 255 edifícios, 

total ou parcialmente habitacionais. A maioria do seu edificado remonta ao período de 1919-1950 (67% 

das construções) e têm vários pisos (42% dos edifícios apresentam 5 ou mais pisos). 

Sobre Arroios, registe-se a sua particular densidade ocupacional: comparativamente à cidade, tem 

o dobro da densidade de edifícios, alojamentos, famílias e indivíduos por hectare. 

Considerando a qualificação escolar dos residentes, destacam-se os detentores de grau completo 

de Ensino Superior (27%), o grupo com o 1º Ciclo de Ensino Básico completo (18%), e ainda aqueles que 

têm formação ao nível do Ensino Secundário (17%). Com uma taxa de analfabetismo de 2,75% (inferior à 

da cidade: 3,2%), a freguesia é local de residência de 4 281 habitantes que não completaram qualquer 

grau de ensino. 

Reflexão sobre a freguesia de Arroios 

A presente reflexão consiste em efetuar uma análise ao trabalho desenvolvido na freguesia de 

Arroios. Assim sendo, é de referir que diariamente os Entrevistadores puderam superar inúmeros desafios. 

Primeiramente, importa abordar a dimensão territorial da freguesia. Devido à vasta quantidade de 

arruamentos e a divisão dos mesmos, foi necessária concentração e empenho, de forma a não serem 

entrevistados moradores de outras freguesias limítrofes (São Vicente, Santa Maria Maior, Santo António, 

Penha de França e Areeiro). Na fase inicial, tornou-se relevante assimilar que inúmeros arruamentos da 

freguesia de Arroios, só pertenciam à mesma de um lado da rua, o que estava relacionado com os números 

dos prédios, pois, se fossem números ímpares pertenciam a uma freguesia, se fossem números pares 

pertenciam a outra freguesia e vice-versa.   

Focando agora as questões geográficas e as infraestruturas, importa salientar que no quotidiano 

profissional, era notório, a existência de ruas, becos, largos, travessas e calçadas com inclinações íngre-

mes e com alguns passeios deteriorados e estreitos, o que segundo as pessoas 65+ entrevistadas, pro-

voca um obstáculo à sua mobilidade, tendo sido relatado, com frequência, acidentes. 

Em contrapartida, é de realçar a existência de três mercados dispersos pela freguesia (Mercado 

31 de Janeiro, Mercado Forno do Tijolo e Mercado de Arroios), locais de grande afluência de pessoas 65+.  

Os Entrevistadores efetuaram a sua intervenção nos três espaços supra, tendo havido nos dois 

últimos um maior contacto da equipa com a população 65+ e a consequente realização de entrevistas. 

Outro ponto positivo, é a existência de uma rede de transportes públicos vasta, que abrange quase 

na íntegra a freguesia, o que permite aos moradores deslocarem-se de uma forma mais satisfatória e 

programar o seu quotidiano em função das suas atividades diárias. 

Para os técnicos do Projeto Radar também foi útil pois, os mesmos foram até aos vários locais da 

freguesia consoante as suas estratégias e os eventos a decorrer. Através da permanência em Arroios, foi 

possível assimilar ainda outras aprendizagens.   

Relativamente à multiculturalidade, que é benéfica do ponto de vista cultural e humano, na aceita-

ção do outro e das suas diferenças, embora não se partilhe dos mesmos ideais, convicções e valores, 

trouxe uma questão “nova” (comparativamente a outras freguesias), a linguagem. Dado que, inúmeros 

cidadãos com quem se interagiu só falam a sua língua e não compreendem outras línguas, entre as quais 
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o inglês. Em algumas abordagens “porta a porta” os Entrevistadores depararam-se com cidadãos de outras 

nacionalidades que não conseguiram responder às questões dos Entrevistadores ou simplesmente res-

ponderam “yes yes”, pois aparentemente não compreenderam as ideias que lhe foram transmitidas.  

Não obstante o que foi explanado, é de acrescentar ainda que em algumas ocasiões, os Entrevis-

tadores foram abordados nas ruas da freguesia por parte das pessoas em situação de sem-abrigo, o que 

pode ser explicado por estarmos identificados no dia-a-dia como funcionários da Santa Casa da Miseri-

córdia de Lisboa e por as respostas sociais direcionadas para os mesmos, estarem próximas dos nossos 

contextos de intervenção.    

Na sua grande maioria, estas pessoas encontram-se em situação de vulnerabilidade social embora 

já sejam acompanhadas pela Unidade de Emergência. No decorrer do diálogo estabelecido com as mes-

mas foi possível apurar essa questão e simultaneamente ouvir as suas histórias de vida, privações e ex-

pectativas.    

Além das situações descritas previamente, constatou-se a existência de estratos socioeconómicos 

distintos ao longo da freguesia. Foi relevante, verificar que, em alguns territórios da freguesia de Arroios, 

as pessoas 65+ possuem estabilidade, proporcionada por uma rede informal (vizinhos e família) mais pre-

sente, e por condições económicas mais favoráveis. Em virtude desses “privilégios”, as pessoas 65+ pos-

suem outro tipo de preferência quanto às potencialidades e outro tipo de expetativas, uma vez, que (apa-

rentemente) as suas necessidades básicas estão asseguradas.  

Em contraste, existem locais em que, as pessoas de uma forma geral apresentam mais carências 

e problemas, no entanto, algumas são acompanhadas pela SCML, pela Junta de Freguesia de Arroios, ou 

por outras instituições. Além da questão económica, referem que contactam com a sua rede informal muito 

pontualmente ou não estabelecem qualquer interação, isto em situações mais extremas. Nestes locais, 

encontraram-se pessoas que não saem da sua habitação há vários anos, devido aos seguintes fatores: 

condições de saúde; isolamento social; receio face aos assaltos e burlas; receio quanto ao estado e incli-

nação dos pavimentos públicos; e o facto de morarem, na maioria das vezes, nos últimos andares dos 

prédios, o que por si só já contribuiria para o isolamento mas, em caso de se verificarem todos os cenários 

anteriores, em simultâneo, as mesmas ficam em situação de grande vulnerabilidade. 

É interessante perceber, após a explicação anterior, que embora existam diferenças entre as pes-

soas (culturas, ideais, valores e até a situação atual), o denominador comum é esse mesmo: ser pessoa 

e, de acordo com isso, agir livremente visando o bem-estar e a qualidade de vida. Nesse sentido, não é 

de estranhar que o comportamento e a reação das pessoas 65+ face à abordagem dos técnicos fosse um 

fator variável e imprevisível. É de realçar o nosso empenho em transmitir a missão e a importância do 

Projeto Radar para a promoção e a prevenção de diversas situações que, sendo detetadas precocemente 

tendem a exigir menos recursos, sendo mais eficazes e eficientes. 

A questão da entrevista possuir itens de natureza pessoal (nome, morada e telefone) e ainda a 

existência de um Consentimento Informado que tem de ser assinado de forma a serem preservadas as 

diversas informações recolhidas, nem sempre foi aceite e interiorizado pela população 65+, dado que, a 

mesma referiu ter sido alvo de burlas e outros crimes ocorridos recentemente. 
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No caso de o Consentimento Informado não poder ser assinado, a alternativa, é a pessoa facultar 

a sua impressão digital através de um coletor disponibilizado para o efeito. A existência deste equipamento 

constitui-se como benéfico, pois, apesar de só ser utilizado algumas vezes, as pessoas que o solicitam, 

também têm o direito de participar e de se integrar em atividades comunitárias.  

Em algumas ocasiões, determinadas pessoas 65+ referiram que não participavam, pois, possuem 

condições diferenciadas a todos os níveis (social, económico e de saúde), o que lhes garante conforto e 

estabilidade essenciais ao seu quotidiano. Nessa ótica, não encararam como benéfico participar no Projeto 

Radar, apesar de este se destinar a todos os estratos socioeconómicos da população. 

Face às situações anteriores, que não eram “regra geral”, os Entrevistadores tentavam explicar a 

importância da sua participação, para que estas compreendessem o significado e o propósito do Projeto 

Radar.  

Nesse sentido, importa enfatizar a preocupação com as pessoas 65+, que se tem refletido na 

criação de instituições sociais, de respostas sociais e com o alargamento das equipas técnicas já existen-

tes. Certamente, ainda existe “um longo caminho a percorrer” para ir ao encontro das necessidades e dos 

problemas atuais, desta população, mas, “os primeiros passos estão dados”. O caminho tem que continuar 

a ser traçado, pois as pessoas 65+, ou os familiares das mesmas têm reivindicado direitos fundamentais 

à qualidade de vida da pessoa 65+ e à sua longevidade.  

Tendo por base esse propósito, no caso do Projeto Radar, é de mencionar a participação e o 

contributo dos parceiros na freguesia de Arroios.  

Não foi possível ter acompanhamento diário, especialmente em época de Verão e de férias (nú-

mero reduzido de colaboradores disponíveis), o que teria sido uma mais-valia, se tivermos em conta que 

o trabalho realizado pelos técnicos do Projeto Radar, é “porta a porta”, junto das habitações das pessoas 

65+, que são mais vulneráveis, devido à sociedade atual não lhes conferir o devido reconhecimento e 

mérito. Tal comportamento “padrão” conduz a uma desconfiança significativa, pois, os mesmos não estão 

habituados a que lhes peçam para participar, para expor a sua opinião e sobretudo para serem “protago-

nistas”.  

De forma a contrariar a tendência, os Entrevistadores do Projeto Radar, têm como missiva ir ao 

encontro da pessoa, escutá-la tendo particular atenção às situações mais positivas ou menos positivas 

que foram transmitidas, e estabelecer uma relação empática com a mesma, o que só é exequível se ambas 

as pessoas (Entrevistador e Entrevistado) estiverem predispostas para esse propósito.  

Através da abordagem inicial e da própria entrevista, momento especial e único, o técnico tem que 

propiciar o que foi enunciado anteriormente, além de realizar um pré-diagnóstico das situações das pes-

soas 65+ através de diversas perguntas de despiste e outras de cariz mais aberto. 

Assim sendo, quando foi oportuno articular com os parceiros, de forma a reforçar certos territórios, 

foi possível sensibilizar algumas pessoas que não estavam disponíveis ou interessadas em participar. É 

de realçar o contributo de diversos intervenientes tais como: os agentes da PSP, a Junta de Freguesia 

(pois, facultou-nos materiais de suporte e informou-nos de algumas atividades realizadas de forma a en-

trevistarmos os interessados nas mesmas), os vizinhos, os amigos das pessoas 65+, os porteiros, as 

cuidadoras, as Diretoras Técnicas dos Centros de Dia e os Radares Comunitários. 
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Estes últimos assumiram um papel de grande relevo pois as pessoas, de idade avançada, obser-

vando o autocolante Radar colocado no supermercado onde costumam ir às compras, no café ou na pa-

daria que frequentam diariamente, ficaram mais confiantes e seguras.  

Além disso, em determinadas circunstâncias, os próprios Radares Comunitários, confidenciaram 

aos Entrevistadores onde é que o vizinho 65+ mora e até alertaram para algumas situações mais comple-

xas e preocupantes.  

Além da articulação com os próprios parceiros, foi fundamental receber os Entrevistadores das 

outras freguesias, na fase final da intervenção em Arroios, de forma a abranger os diversos locais de forma 

mais célere e profícua e a transmitir um acréscimo de motivação numa fase tão desgastante e decisiva 

(trabalhamos todos para a mesma causa e para o mesmo propósito, visto que a ação é direcionada para 

as pessoas 65+).  

A chegada de novos elementos contribuiu para uma interação enriquecedora, pois, os mesmos, 

partilharam um conjunto amplo de saberes e experiências prévias de outras freguesias constituídas por 

inúmeras especificidades. De realçar ainda, que se tornou crucial orientar os colegas, sobre o seu novo 

contexto de intervenção, para que os mesmos interiorizassem os diversos grupos estabelecidos, as rotas 

mais percorridas, as que se justificava reforçar e os limites existentes na freguesia (disponibilização de 

instrumentos de suporte como mapas e listas de ruas), para que a intervenção fosse bem-sucedida.   

Para finalizar, importa realçar que a intervenção realizada em Arroios potenciou o crescimento 

pessoal e profissional dos Entrevistadores, tendo por base a heterogeneidade dos contextos existentes, 

as singularidades das pessoas 65+ e dos próprios Entrevistadores, assim como os obstáculos sistemati-

camente superados. 

De seguida uma pequena análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) da fre-

guesia de Arroios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forças 

• Multidisciplinariedade dos técnicos;  

• Material de divulgação e brindes disponi-

bilizados; 

• Adesão significativa de Radares Comu-

nitários; 

• Existência do Informativo Radar; 

• Projeto pioneiro em Portugal. 

 

Fraquezas 

• Divulgação insuficiente nos meios audi-

ovisuais; 

• População descrente das instituições e 

dos técnicos; 

• Desgaste físico e psicológico dos técni-

cos. 
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Freguesia do Beato 

Breve olhar sobre a História 

Sob a designação da freguesia “Beato”10, retira-se um significado histórico que permanece, até ao 

dia de hoje. Em cumprimento do testamento deixado pela rainha D. Isabel em 1455, foi fundado o Convento 

de São Bento de Xabregas, que mais tarde foi transformado em sede principal da Ordem de S. João 

Evangelista (Loios). Em 1570, o Convento viria a beneficiar do auxílio do Frei António da Conceição, des-

tacado para ajudar os pobres e nas obras de renovação do mesmo. Conquistou o prestígio de santidade, 

pelo que os habitantes lhe chamavam de Beato António, designação que se estendeu à sua obra, nome-

ada de Convento do Beato António e, posteriormente, a todo o território.  

O terramoto de 1755 e a Revolução Liberal ocorrida em 1832, viriam a transformar o espaço cam-

pestre pelo qual o Beato era conhecido, constituído por campos abertos e inúmeros conventos, palácios e 

casas da nobreza. Verificaram-se grandes mudanças no espaço da freguesia. A industrialização e a ex-

pansão burguesa, proporcionada pelo Liberalismo levou à edificação de fábricas, muitas das quais a partir 

de casas religiosas, e à construção de bairros habitacionais para as famílias operárias. A localização pró-

xima com o rio Tejo, bem como a inauguração do caminho-de-ferro no final do século XIX, contribuíram 

para a concretização e dinamização da industrialização do Beato. 

Atualmente, em toda a região ribeirinha oriental, ainda restam vestígios da Revolução Industrial, 

que alterou e transformou a freguesia do Beato, bem como os costumes dos seus habitantes. Do espaço 

campestre pelo qual o Beato era conhecido, muito pouco subsiste contemporaneamente, para além das 

pequenas hortas do Vale de Chelas. 

 

                                                           
10 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas no Website da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de 

Freguesia. 

Oportunidades 

• Maior conhecimento territorial da fregue-

sia; 

• Aumento da quantidade de parceiros e 

reforço das suas equipas; 

• Partilha de informações atualizadas en-

tre as instituições sobre as pessoas 65+ 

(número de moradores, potencialidades, 

privações e expectativas dos mesmos);  

• Criação de outros projetos congéneres. 

Ameaças  

• Radares Comunitários cessarem o seu 

compromisso com o Projeto Radar; 

• Utilização indevida da função de Radar 

Comunitário para fins ilícitos; 

• Replicação do Projeto por outras entida-

des que podem não conferir o uso ade-

quado das informações recolhidas; 

• Analogias díspares por parte da popula-

ção, como por exemplo, estarmos a 

pouco tempo de novas eleições legislati-

vas. 
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Caracterização Social 

Na região sudeste de Lisboa, delimitada pelas fronteiras que partilha com as freguesias de Marvila, 

Areeiro e Penha de França, bem como pelas águas do estuário do Tejo, localiza-se a freguesia ribeirinha 

do Beato11. 

A freguesia ocupa uma área de 1,69 km2, valor que equivale a 2% do território de Lisboa. 

No que à dimensão populacional diz respeito, o Beato é a segunda freguesia de Lisboa com menor 

número de habitantes: 12 737. Este conjunto é composto por 5 897 homens e 6 840 mulheres; formando 

5 889 famílias, com a dimensão média de 2,2 elementos. A sua população decresceu 13% entre 2001 e 

2011 (por comparação, a redução do número de residentes na cidade foi, no mesmo período, de 3%). A 

estrutura etária dos moradores tem a seguinte distribuição: 1 549 habitantes apresentam idades compre-

endidas entre os 0 e os 14 anos; 7 833 situam-se na faixa etária que se estende dos 15 aos 64 anos e, 

por último, relativamente aos habitantes com 65 ou mais anos de idade, contabilizam-se 3 355 indivíduos. 

No contexto da cidade, o Beato apresenta um índice de envelhecimento elevado (Beato: 216,6; Lisboa: 

182,8). Os números apurados nos Censos 2011 indicam a existência de 952 pessoas com 65 ou mais 

anos de idade a residirem sós na freguesia do Beato. 

A freguesia alberga 1 863 edifícios, total ou parcialmente habitacionais e 7 793 alojamentos. Re-

produzindo a variação ocorrida na cidade, o Beato perdeu edifícios e ganhou alojamentos entre 2001 e 

2011. O seu edificado é composto maioritariamente por prédios baixos (65% com 1 a 2 pisos) com poucos 

alojamentos (54% com 1 a 2 alojamentos). Destaca-se, como principal período de construção, aquele que 

se alonga de 1945 a 1970 (compreende 50% das construções). 

Relativamente à formação escolar, entre a população da freguesia predomina um grau de instru-

ção baixo: 55% dos habitantes têm graus de Ensino Básico. Nos níveis mais elevados de instrução, en-

contram-se apenas 14% de residentes titulares de graus de Ensino Superior. A taxa de analfabetismo na 

freguesia – a sexta mais elevada do concelho – supera a média registada na cidade (Beato: 4,3%; Lisboa: 

3,2%). O número de residentes sem qualquer grau de ensino completo é de 2 121.   

 

Reflexão sobre a freguesia do Beato  

O primeiro contato com a freguesia do Beato captou a nossa atenção para a disposição territorial 

desta freguesia, com perceção de fragmentação/divisão em duas zonas: Olaias e Xabregas. Na zona das 

Olaias deparamo-nos com ruas muito pouco movimentadas e frequentadas, mas com pontos específicos 

de concentração da população, nomeadamente no Mercado Alfacinha e cafés da Calçada da Picheleira. 

Por sua vez, Xabregas conserva ainda o seu cariz industrial e operário, com as vilas operárias em eminente 

demolição.  

Inicialmente sentimos grande expectativa sobre o que poderíamos encontrar. Que pessoas iriamos 

conhecer? Como seria a receção da população à nossa entrada no terreno? Seriamos bem acolhidos? 

                                                           
11 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas pela Rede Social de Lisboa no II Diagnóstico Social de Lisboa 

2015-2016, Sinopse; Brochura do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades; e Website da Câmara Municipal de Lisboa; que 

têm como fonte primária os dados apurados nos Censos de 2011. 
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Que impacto iriamos causar na freguesia? Todas estas questões iriam ser postas à prova e ser respondi-

das ao longo da nossa presença no Beato.  

Na primeira semana houve momentos distintos em termos emocionais. Sentimos um misto entre 

curiosidade, vontade de conhecer as pessoas e algum receio perante certas recusas que tivemos. Es-

tes foram momentos chave. A nossa capacidade para lidar com as dificuldades na abordagem à população 

foi fulcral para todo este trajeto. Inevitavelmente, perante uma porta que se fechava, era exigida uma 

reflexão sobre a abordagem e a forma como poderíamos continuar a nossa missão, sempre com insistên-

cia e persistência, acreditando na capacidade de mudança.  

As dificuldades sentidas tornaram-nos melhores profissionais, mais capazes de saber lidar com a 

nossa própria frustração e de entender que muitas pessoas estavam desacreditadas, sem esperança e 

com tendência para negar o contacto com o outro. Conseguimos transformar realidades internas da popu-

lação, possibilitando um virar de página e um novo acreditar.  

A senhora A, uma senhora ainda profissionalmente ativa e autónoma, demonstrando ter o seu 

tempo muito ocupado e cheia de pressa, foi escapando às várias tentativas de abordagem pela Equipa de 

Entrevistadores. Perante a nossa insistência acabou por aceder a ser informada sobre o Projeto Radar e, 

finalmente, realizar a entrevista. 

Por sua vez, a senhora B apesar de grande apreço pela Equipa e Projeto, entendendo perfeita-

mente o propósito do mesmo, recusou até ao fim a realização da entrevista mantendo sempre a sua boa 

disposição.  

A senhora C muito envolvida com o Projeto, uma referência na comunidade, com capacidade de 

influenciar, ajudou e colaborou com a Equipa promovendo o contacto com as pessoas mais desconfiadas 

e descrentes.  

O Bairro da Quinta do Ourives conserva ainda um Lavadouro Municipal, com prédios antigos e 

uma outra zona com prédios de construção mais recente da responsabilidade da Gebalis. Esta zona tem 

uma forte presença associativa representada pelo Grupo Cultural Onze Unidos e, atualmente, com uma 

boa cobertura a nível de transportes públicos pela recente criada Carreira do Bairro – 34B. 

Foram muitas as partilhas de experiências e de histórias que as pessoas nos disponibilizaram. Em 

particular, recordamos a história de um casal, em situação de vulnerabilidade. O senhor D (65+), cuidador 

e companheiro de uma senhora com diagnóstico de doença mental que se recusa a tomar medicação, 

confidenciou à Equipa de Entrevistadores a existência de muitas dificuldades financeiras e grande dificul-

dade em lidar com a situação da companheira (65-). Contudo, apresentou um sentimento de compaixão e 

resiliência à dificuldade. 

Sentimos que esta partilha só foi possível devido à disponibilidade para estar com as pessoas. 

Nunca é fácil partilhar e comunicar, com alguém que não conhecemos, experiências de vida que nos mar-

caram/marcam e, sentir que a população confiou e depositou em nós essa capacidade para ouvir, foi, sem 

dúvida, um momento tocante para todos! 

A consciência do isolamento social é cada vez mais evidente, podendo verificar-se através do 

contacto com esta população uma luta constante contra este fenómeno. Apesar de ser descrita com muita 

regularidade a fraca socialização com familiares (uns por não terem; outros por estabelecerem pouco ou 
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nenhum contacto), é assumida uma vida ativa no que toca às relações sociais. Verificou-se um esforço 

por parte desta população, mostrando obrigatoriedade em frequentar locais de convívio como Universida-

des Sénior, cafés, pastelarias, ou até mesmo bancos de jardim, com o objetivo de confraternizar.  

A senhora E, uma senhora sem qualquer família, procura combater a sua solidão mantendo con-

tacto e convívio com outras pessoas, frequentando diferentes cafés da sua zona de residência e a univer-

sidade sénior. Com uma personalidade muito aberta, expansiva e comunicativa, apesar da sua difícil his-

tória de vida, esta senhora, com plena consciência das suas limitações familiares e da sua mobilidade 

reduzida, fez toda esta partilha sem nunca perder o seu contagiante sorriso nos lábios, apresentando-se 

sempre muito alegre e positiva. 

O Projeto Radar trouxe-nos também esta questão: Qual o legado e qual a mudança que queremos 

deixar e fazer?  

De referir ainda as histórias e o contacto amigável que sentimos pela grande maioria da população. 

As profissões que tinham, o que os filhos faziam, o que elas próprias gostavam de fazer e ter feito, assim 

como aquilo que gostariam de ter na freguesia. Sentimos que nós éramos uma forma deles se fazerem 

ouvir e isso era algo que desejávamos e fomentávamos enquanto Equipa. Queríamos ouvir a população, 

perceber o que sentiam, o que pensavam e de alguma maneira consideramos que essa missão foi cum-

prida.  

Aquando do momento da entrevista, surge o inevitável confronto com a questão da escolaridade 

e a elevada taxa de analfabetismo, causando surpresa a toda a Equipa, tendo em conta as expectativas 

levadas para o meio urbano.   

Tal foi possível constatar mediante os relatos alusivos à infância e ao desejo em continuar a estu-

dar, assim como, a falta de oportunidades de ensino que se fazia sentir nesta época. Um dos motivos que 

justifica este fenómeno é o facto das famílias, nos anos 50, serem bastante numerosas. Por outro lado, 

relatos na primeira pessoa, sobre a desvalorização dos pais acerca da importância da alfabetização, sendo 

que eram obrigados a trabalhar para sobreviver e contribuir para o sustento da família.    

Com olhar baixo e triste: “Oh menina, eu não sei assinar! Como não fui à escola, não sei ler nem 

escrever. No meu tempo os mais velhos ficavam em casa a tratar dos irmãos e não havia cá tempo para 

ir à escola. Eram outros tempos!”. 

Esta foi a expressão da senhora F. quando lhe foi entregue o Guia Prático do Projeto e feito o 

pedido para assinar o Consentimento Informado. A Equipa, sentindo a tristeza nas palavras desta senhora, 

tranquilizou-a, explicando que a sua participação no Projeto seria possível com a ajuda de um coletor 

digital. 

Inexorável também, constatar as dificuldades económicas desta população, pois fomo-nos dando 

conta das privações que as pessoas sentiam no seu dia-a-dia. 

Este fenómeno está diretamente relacionado com o facto de a maioria das pessoas desta faixa 

etária, enquanto profissionais ativos não faziam as contribuições para a Segurança Social (conforme era 

prática à época), acabando tal por se refletir nos valores das pensões. Por outro lado, nos anos 50, quem 

contribuía para o sustento do agregado familiar era apenas o homem, sendo que as mulheres se dedica-

vam apenas ao trabalho doméstico e cuidado dos filhos.   
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Relembramos também o senhor M., entrevistado com mobilidade muito reduzida, apenas se des-

locando com a ajuda de muletas, que demorou imenso tempo para abrir a porta. Embora beneficiando de 

uma pensão, que lhe permitia pagar a renda da casa e pouco mais, via-se obrigado a engraxar sapatos 

numa das zonas principais e mais movimentadas de Lisboa, com regularidade, para poder sobreviver. Tal 

obrigava a um heroico esforço físico para a sua deslocação de casa até à paragem de autocarro mais 

próxima e dai até ao local onde tem o seu banco e caixa de engraxar. 

Na zona das Olaias, existem três bairros sociais: Bairro Branco; Bairro da Picheleira; Bairro Carlos 

Botelho. 

Foi marcante para a Equipa quando conheceu a situação que vivência a senhora G. Na sequência 

de um incendio causado por uma vela, ficou com o apartamento completamente destruído causando danos 

nas partes comuns do prédio. A casa está totalmente inabitável, e o cheiro a queimado é muito intenso. 

Atualmente, a senhora G foi acolhida pela filha e sente-se desolada, com um sentimento de perda e abalo 

intensos. As lágrimas que escorriam na face desta senhora, de facto, marcaram-nos muito, tanto que nós 

próprios sentimos necessidade de falar sobre o que aconteceu entre Equipa, tal foi o impacto emocional 

que isto causou. É esta partilha de sentimentos que nos ajuda diariamente a fazer melhor gestão emocio-

nal, do ponto de vista individual.  

É neste contexto de trabalho que identificamos um forte sentido comunitário, com especial desta-

que nas zonas das Olaias e Madre Deus, havendo uma grande proximidade (bairrista) entre moradores.  

Nas zonas com sentido comunitário mais apurado, esta barreira foi mais facilmente transposta, 

devido à forte e ativa comunicação entre os residentes e à intervenção de um mediador cultural de uma 

associação de carácter comunitário – Clube Intercultural Europeu.  

As entrevistas realizadas nos bairros sociais são, ao contrário do que é expectável, os locais mais 

acolhedores e com maior abertura das pessoas no que toca ao depósito de confiança.  

O mediador cultural apresentou o Projeto junto à sua comunidade e sensibilizou a população para 

aquele que é o propósito do Projeto Radar (falar, escutar, cuidar). Assumindo já um papel de Radar Co-

munitário, identificou nos vários bairros pessoas 65+ que cumprem integralmente aquela que é a popula-

ção alvo do Projeto (pessoas em situação de isolamento e solidão social), potenciadas pela sua vulnera-

bilidade emocional e social. 

Em jeito de conclusão consideramos que deixámos no Beato, uma forte marca humana e huma-

nizada. 
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Freguesia de Marvila 

Breve olhar sobre a História 

Marvila12, disposta entre o Tejo e o Aeroporto, heterogénea de natureza – com estreitas azinhagas 

e amplas avenidas, pequenas hortas e instalações industriais de ponta – encerra em si acentuados con-

trastes.  

Oficialmente fundada em 1959, a presença humana no território remonta, contudo à era pré-histó-

rica, como comprovam os seus achados arqueológicos. Artefactos que revelam também a posterior pre-

sença romana e visigoda na região. Saltando longamente sobre o curso do tempo, sem nunca perder de 

vista as dinâmicas de ocupação do território, sobressaem as atividades portuária e industrial que marcaram 

a região durante várias décadas. Este momento, de desenvolvimento económico e de forte dinâmica co-

mercial e fabril, esbate a presença de um outro tipo de ocupantes: aristocratas que habitaram a região nos 

séculos XVII e XVIII, tal como algumas ordens conventuais. 

Muitas quintas nobiliárias foram abandonadas com o terramoto de 1755 e substituídas por fábricas. 

O processo de industrialização ganha novo fôlego com a extinção das ordens religiosas em 1834, e a 

inauguração da linha férrea em 1856. O progresso industrial perpetuar-se-ia até meados do século XX. 

Atualmente, na freguesia, abundam ainda memórias físicas – arquitetónicas – desse período.     

Caracterização Social 

Marvila13 – uma das maiores freguesias lisboetas – espraia-se por uma extensa área de 6,23 km2, 

superfície que ocupa 7% do território da cidade. A freguesia é delimitada, a norte, pelas congéneres Olivais 

e Parque das Nações, na fronteira oeste por Alvalade e, a sul, pelas freguesias do Areeiro e Beato. O 

estuário do Tejo banha Marvila na sua margem este. 

Marvila ocupa a segunda posição da lista das freguesias mais populosas de Lisboa, com 37 793 

habitantes (7% da população de Lisboa). Estes repartem-se, por sexo, em 17 811 homens e 19 983 mu-

lheres. Este conjunto populacional representava 14 062 famílias, com a dimensão média de 2,7 elementos 

–, na cidade este valor fica pelos 2,2. O comportamento destas variáveis, habitantes e famílias, acompanha 

as macrotendências verificadas ao nível da cidade entre 2001 e 2011. Quanto à estrutura etária da popu-

lação residente, dados de 2011 indicavam existência de 5 215 elementos com idades compreendidas entre 

os 0 e os 14 anos; 25 538 indivíduos com idades entre os 14 e os 64 anos e, com 65 ou mais anos de 

idade contabilizavam-se 7 041 pessoas. Marvila é a quinta freguesia da cidade com menor percentagem 

de pessoas com 65 ou mais anos – apenas 19% da sua população. O seu índice de envelhecimento, 

135,0, o quinto mais baixo do conjunto das freguesias, é significativamente inferior ao da cidade – 182,8. 

Na freguesia, em 2011, viviam sozinhas 1 284 pessoas com 65 ou mais anos de idade. 

                                                           
12 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas no Website da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de 

Freguesia. 
13 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas pela Rede Social de Lisboa no II Diagnóstico Social de Lisboa 

2015-2016, Sinopse; Brochura do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades; e Website da Câmara Municipal de Lisboa; que 

têm como fonte primária os dados apurados nos Censos de 2011. 
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Acerca do parque habitacional da freguesia, Marvila dispõe de 1 522 edifícios, total ou parcial-

mente habitacionais, com um número total de alojamentos de 16 528. O seu edificado é misto em relação 

à altura: 46% dos prédios têm entre 1 a 2 pisos, percentagem que se repete quanto aos edifícios com 5 

ou mais andares. A maioria dos edifícios apresenta 5 ou mais divisões (52%) e foi construída após 1970 

(60%).  

A população de Marvila apresenta, generalizando, um baixo nível de instrução formal – 59% dos 

residentes apresenta graus de Ensino Básico. Este indicador assume, no concelho de Lisboa, um valor de 

42%. Também o comportamento da população da freguesia relativamente à titularidade de graus de En-

sino Superior difere em muito da população da cidade: somente 8% dos residentes da freguesia têm for-

mação superior, contra os 27% da cidade. Este panorama encontra confirmação noutros indicadores de 

instrução, nomeadamente na mais elevada taxa de analfabetismo da capital, 6,85% – quando o valor para 

a cidade é de 3,2%. Marvila apresenta também o número mais expressivo de residentes sem qualquer 

grau de ensino completo: 7 692. 

Reflexão sobre a freguesia de Marvila 

A freguesia de Marvila é dividida por diferentes bairros e cada um tem as suas especificidades 

existindo também diversidade dentro da população com mais de 65 anos. À primeira vista, Marvila é uma 

freguesia muito extensa, constituída por vários bairros de habitação social, alguns ladeados por condomí-

nios fechados, onde é visível alguma disparidade socioeconómica.  

Iniciámos o levantamento no Bairro das Amendoeiras, onde existe maior quantidade de comércio, 

rede de transportes e movimento nas ruas e, por isso, encontramos pessoas de toda a freguesia. É um 

local com comércio variado (cafés, mercearias, supermercados), mas com acessos nem sempre fáceis, 

devido à existência de algumas barreiras arquitetónicas, que dificultam o acesso a pessoas com mobili-

dade reduzida ou condicionada. Observou-se que este bairro é um dos que tem mais população envelhe-

cida, com rotinas bem definidas, sendo possível encontrar as mesmas pessoas, nos mesmos sítios ao 

longo dos dias. É uma zona onde todos conhecem os seus vizinhos e com eles constituem redes de su-

porte, com um espírito comunitário muito vincado. Aqui as pessoas assumiam sentir-se seguras e a sua 

expressão não-verbal mostrava isso mesmo. No momento da nossa abordagem as pessoas mostraram 

abertura para receber o Projeto, talvez por ser uma freguesia que evidencia maior carência social e eco-

nómica. No que se refere aos estabelecimentos onde estabelecemos Radares Comunitários, todos eles 

se mostraram sensibilizados para o Projeto e identificaram situações que consideravam ser necessária a 

nossa intervenção.  

A zona onde estivemos, a seguir, foi o Bairro dos Lóios que, apresentava características bastante 

diferentes do anterior. No que se refere à parte arquitetónica do bairro, os prédios são mais degradados, 

com difícil acesso e pouca iluminação que, dificulta a deslocação e a movimentação, conduzindo ao isola-

mento social. Um dos Radares Comunitários que conseguimos estabelecer (farmácia) foi um importante 

recurso para nos dar conhecimento de situações de possível vulnerabilidade. As pessoas desta zona mos-

traram-se mais fechadas, desconfiadas e até mesmo inseguras, provavelmente devido ao passado do 

bairro que muitos moradores nos iam contando.  
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A seguir passámos para a Bela Vista mais especificamente para o Bairro da Flamenga, onde existe 

uma zona denominada por “Malha H”, cujas características diferem do restante bairro. Durante o nosso 

tempo neste bairro deparámo-nos com uma diferenciação física e interpessoal entre os moradores da 

“Malha H” e o restante bairro. De forma geral, o bairro da Flamenga apresentava prédios cuidados, porém 

as portas dos prédios estavam, muita das vezes, danificadas. Posto isto, foi-nos relatado pelos entrevista-

dos a insegurança que sentiam. Todo o Bairro da Flamenga era constituído na sua maioria, por pessoas 

mais jovens e de diferentes etnias. De forma geral, o comércio era inexistente e não existem espaços ao 

ar livre que possibilitem o convívio interpessoal/intergeracional. Apesar deste bairro estar próximo do Par-

que da Bela Vista, a falta de sombras ou de espaços de entretenimento faz com que as pessoas não o 

frequentem.  

Seguimos para o Bairro da Prodac, onde sentimos um grande contraste com o bairro anterior, 

sendo um bairro completamente diferente de todos os outros. Aqui as pessoas eram mais afetuosas e 

sentiam-se seguras, e por isso, não hesitavam em abrir a porta ou em pedir para entrarmos. Este bairro é 

constituído por um conjunto de moradias, onde se sente que as pessoas vivem numa verdadeira aldeia 

urbana, onde toda a gente se conhece e se reúne em qualquer banco de jardim para conversar e conviver. 

Nota-se uma maior comunicação e entreajuda com os vizinhos, derivada da inexistência de comércio. Os 

entrevistados relatavam que tinham que se deslocar para aceder aos serviços e isso era considerado um 

aspeto limitador.  

Já o Bairro Marquês de Abrantes, Salgadas e Alfinetes são caracterizados por uma maior popula-

ção de etnia cigana e com pouca população idosa. O Bairro Marquês de Abrantes foi marcante derivado 

à componente visual, através dos graffitis, exibidos na fachada dos prédios que davam alegria e cor ao 

bairro. Mais uma vez, a inexistência de comércio não facilitava a presença de pessoas na rua e a sua 

abordagem.  

Posteriormente aos bairros supramencionados, estivemos no Bairro do Condado, o qual tem uma 

grande diversidade de prédios, sendo que a convivência entre os moradores ia variando de acordo com o 

tipo de prédio que estes habitavam. Em especial, as torres são prédios que promovem a interação entre 

os moradores, que se juntam a conversar nas varandas interiores. Em cada patamar encontrávamos, pelo 

menos, uma pessoa que sabia a idade de todos os seus vizinhos e que conhecia as suas histórias de vida. 

Eram na sua maioria pessoas com muita abertura para expor as suas preocupações e opiniões. O Con-

dado é um bairro com população envelhecida, mas também com alguma população jovem. No entanto foi 

referido, variadas vezes, por parte dos entrevistados, o sentimento de insegurança que estes apresentam 

neste bairro. Verificámos que as pessoas que viviam nos prédios com 4 andares não tinham elevador, o 

que dificultava a possibilidade de se deslocarem à rua. O comércio neste bairro era mais abundante, bem 

como o aglomerado de pessoas nas vias públicas.  

O Braço de Prata (zona Ribeirinha) apresenta duas zonas muito distintas: uma zona muito indus-

trial, e outra com prédios e alguns condomínios em que as pessoas são mais fechadas e o acesso foi mais 

limitado. É uma zona com pouco comércio, o que leva as pessoas a deslocarem-se para outras partes da 

freguesia, o que dificultou a realização de entrevistas. 
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O último bairro, e onde terminámos o levantamento foi o Bairro do Armador, que foi premeditada-

mente deixado para o fim, por conselho da PSP, por ser atualmente a zona mais preocupante da freguesia 

a nível da criminalidade. A população que ocupa este bairro é maioritariamente mais jovem e de etnia 

africana e indiana e demonstra maiores dificuldades a nível económico. Aqui, o comércio era escasso e 

as pessoas acabavam por se deslocar ao Centro Comercial da Bela Vista, que é, por isso, um dos sítios 

onde se verifica uma maior afluência de pessoas. Este bairro é marcado por uma população mais descon-

fiada e receosa, muito devido ao atual estado do bairro.  

De modo geral, as pessoas no início sentiam algum receio, mas a partir do momento em que era 

estabelecida uma relação de confiança e de empatia, as mesmas não apresentavam dificuldade em expor 

a sua história de vida, sentindo-se aliviadas por terem sido ouvidas.  

A freguesia de Marvila apresenta várias potencialidades uma vez que, se verifica um grande espí-

rito comunitário entre a população sendo que, os comerciantes também estão atentos à comunidade. Para 

além disso, existem vários espaços de convívio ao longo da freguesia e a presença de espaços verdes 

que permite a prática de exercício físico (caminhadas, passeios).  

Como desafios seria importante a criação de mais Centros de Dia onde as pessoas de idade avan-

çada pudessem participar em atividades de modo a desenvolver competências tanto a nível social (com-

bater o isolamento), como a nível cognitivo (memória e atenção).  

A maioria da população com mais de 65 anos referiu não ter acesso a tecnologia, nem apresenta-

vam interesse em explorar essa forma de comunicação. 

 

Freguesia do Parque das Nações 

Breve olhar sobre a História 

Remontam ao período romano – ao século II a. C. – as primeiras referências históricas deste 

território, relativas à construção de estradas e pontes, estruturas características da presença daquela civi-

lização. 

Ao longo dos séculos, os lugares que formam hoje a freguesia do Parque das Nações14, assumindo 

grande valor estratégico, foram pano de fundo de confrontos bélicos cruciais para a definição da história 

do país – como a Batalha de Sacavém ou a Guerra Miguelista. 

A dicotomia entre a ocupação rural, manifestada pela presença de quintas e palacetes onde a 

aristocracia se dedicava a atividades de lazer, e o desenvolvimento industrial, que se fazia sentir já no final 

do século XVIII, atravessa, desde cedo, o território do Parque das Nações. No século XIX, a distância à 

cidade – que minimizava eventuais impactos nocivos sobre a saúde das populações – e o baixo custo das 

terras favoreceram a implantação da indústria pesada na região. 

Contemplando o século XX, salienta-se a construção do Aeroporto da Portela, em 1943, e, em 

momento posterior, a realização da Expo’98. Este projeto – de importância estrutural para o país e alcance 

                                                           
14 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas no Website da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de 

Freguesia. 
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mundial –, permitiu reabilitar uma extensa área do atual Parque das Nações, mudando radicalmente a face 

da zona oriental de Lisboa. Extinto o antigo carácter eminentemente portuário e industrial do território, o 

Parque das Nações adquiriu uma nova centralidade urbana, afirmando-se como um núcleo multifuncional, 

de modernização e internacionalização da cidade. 

A freguesia do Parque das Nações foi oficialmente criada no dia 13 de novembro de 2012, fruto 

do processo de reorganização administrativa da cidade de Lisboa, tornando-se a freguesia mais jovem de 

Portugal.  

Caracterização Social 

A freguesia do Parque das Nações15 situa-se no extremo nordeste do concelho de Lisboa, defi-

nindo parte do seu limite – ao longo do qual faz fronteira com o território de Loures. A sua área é delimitada 

a sul pela freguesia de Marvila e a oeste pela freguesia dos Olivais. A oeste, banhada pelas águas do 

Tejo, o Parque das Nações evidencia-se pela sua extensa e moderna frente ribeirinha. 

A área da freguesia do Parque das Nações estende-se por 4,15 km2, totalizando 5% do território 

da cidade de Lisboa. 

A população da freguesia ascende aos 21 025 habitantes – número composto por 10 405 homens 

e 10 620 mulheres. Com uma dimensão média de 2,5 elementos (superior ao valor médio da cidade, 2,2) 

contabilizam-se 8 366 famílias no Parque das Nações. O carácter recente da freguesia inviabiliza a obser-

vação de tendências sociodemográficas mais amplas e a comparação com as dinâmicas verificadas na 

cidade. No que à estrutura etária diz respeito, 4 257 indivíduos têm idades compreendidas entre 0 a 14 

anos, 14 662 residentes inserem-se no conjunto etário balizado entre os 15 e os 64 anos e, com 65 ou 

mais anos de idade contam-se 2 106 habitantes. A juventude do seu conjunto populacional distingue o 

Parque das Nações das demais freguesias da cidade: 20% da população tem até 14 anos (Lisboa: 13%). 

O seu índice de envelhecimento, de 49,5, é o mais baixo da cidade de Lisboa (cujo valor situa-se nos 

182,8). O peso percentual do grupo etário 65+ no conjunto total dos seus residentes não ultrapassa os 

10% – relação de proporcionalidade mais baixa entre todas as freguesias lisboetas. O Parque das Nações 

é a freguesia em que menos pessoas com 65 ou mais anos vivem sós: 432.  

As características do edificado da freguesia refletem os seus recentes processos de requalificação 

urbana: 69% do edificado foi construído após 1991, 68% dos edifícios têm 5 ou mais pisos, 74% têm 3 ou 

mais alojamentos – cuja tipologia mais comum apresenta 5 ou mais divisões (50%). 

Relativamente ao nível de formação escolar, o Parque das Nações apresenta uma população com 

elevado grau de instrução: 39% dos residentes detêm o mais alto grau de ensino (Ensino Superior), valor 

que em muito ultrapassa os 27% da cidade. A percentagem de residentes com diplomas de Ensino Básico 

completo não ultrapassa os 29% (diferindo significativamente do valor apurado no concelho, de 42%). 

 

                                                           
15 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas pela Rede Social de Lisboa no II Diagnóstico Social de Lisboa 

2015-2016, Sinopse; Brochura do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades; e Website da Câmara Municipal de Lisboa; que 

têm como fonte primária os dados apurados nos Censos de 2011. 
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Reflexão sobre a freguesia do Parque das Nações 

Ao longo de cerca de um mês e meio, nos meados do mês de julho, tivemos oportunidade de 

conhecer a freguesia do Parque das Nações, no âmbito do início da segunda fase do Projeto Radar, não 

apenas através da observação do seu contexto geográfico, mas também através do contacto direto com 

a população residente. Trata-se de uma freguesia relativamente recente proveniente da Expo 98 e com 

uma população pouco envelhecida, relativamente a outras freguesias da cidade de Lisboa.  

Tal facto, torna-se relevante quando falamos do levantamento da população 65+, propósito do 

Projeto Radar, já que este carácter jovial da freguesia lhe concede um tom desafiante, quando a proposta 

é encontrar potenciais Entrevistados dentro desta franja populacional.  

 

Divisão territorial 

Em termos territoriais, o Parque das Nações pode ser dividido em três principais zonas: Norte, 

Centro e Sul.  

A zona Norte, na qual iniciámos o trabalho no terreno, caracteriza-se por uma baixa concentração 

de pessoas 65+, maioritariamente composta por residentes entre os 20 e 60 anos.  

Aquando da restruturação das freguesias na cidade de Lisboa, o Parque das Nações, foi alvo de 

uma expansão territorial com a adição de uma zona anteriormente pertencente ao território dos Olivais. 

Essa nova adição fez incluir também bairros vizinhos, como seja, o Bairro Casal dos Machados, a Quinta 

das Laranjeiras, e outras zonas adjacentes. 

 

Caracterização da freguesia e residentes 

A zona transmite tranquilidade, pela vista ao Rio Tejo, a abundância de espaços verdes e zonas 

pedonais de grande riqueza paisagística, onde se enquadra a ponte Vasco da Gama. Na zona centro, o 

corrupio habitual de pessoas e idiomas era notório, onde se situa o tão conhecido Centro Comercial Vasco 

da Gama. Nesta zona concentram-se ainda os maiores edificados da freguesia, nomeadamente as tão 

emblemáticas torres (São Rafael e São Gabriel), mas também edifícios com arquiteturas modernas, com 

sistemas de segurança e proteção de uma tecnologia moderna, contrariamente a outras zonas da fregue-

sia, que apresentavam arquiteturas mais antigas e sinais visíveis de desgaste.  

No que toca à caracterização das pessoas da freguesia, observamos um contraste em termos de 

estatutos socioeconómicos, habilitações literárias, diversidade cultural, necessidade de apoio dos serviços 

e a possibilidade de existência de pobreza escondida. 

Caracterização da freguesia 

• Diversidade de interações, recetividade e proximidade por parte da população residente e 

dos estabelecimentos de comércio local, com diferentes sentimentos de pertença à comunidade; 

• Contraste entre zonas da freguesia com elevada e baixa prevalência de pessoas 65+ e 

zonas de maior/menor afluência de pessoas nas ruas; 

• Estatutos socioeconómicos distintos, necessidades básicas de apoio diversificadas, como 

alimentação, solidão, com pessoas do conhecimento, ou não, dos serviços; 
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• Heterogeneidade residencial, com existência de condomínios e zonas de habitação social; 

• De um modo geral, as vivências comunitárias revelaram-se importantes para o bem-estar 

dos indivíduos e para o bom funcionamento da comunidade. 

 

Contactos telefónicos realizados em contexto de UDIP 

Aquando dos telefonemas realizados, notamos predominantemente a ausência de necessidade 

de qualquer tipo de apoio, que o Projeto Radar pudesse colmatar. Esta população na sua maioria, de-

monstrava na chamada telefónica, que não apresentava qualquer carência nem grande dificuldade na sua 

vida e referia que mesmo que viesse a precisar teria recursos financeiros para fazer face a essas neces-

sidades de apoio. Contudo, em algumas zonas da freguesia, foram levantadas questões que envolviam 

algum tipo de carência habitacional e económica. As pessoas viam no momento deste telefonema uma 

oportunidade de expor os seus receios e as suas dificuldades do dia-a-dia. Na generalidade dos casos, 

reconheceram a relevância deste Projeto. 

 

Caracterização do Comércio Local 

As relações efetivadas com os estabelecimentos de comércio revelaram-se muito importantes, no 

entanto, também com alguma diversidade.  

Existem estabelecimentos de comércio que podem ser Radares e que, muitas vezes, já o eram 

antes da chegada dos Entrevistadores no terreno, pois têm clientes que conhecem e com quem falam, 

regularmente, cuja relação é muitas vezes de amizade, ficando a certeza de que procurarão ajuda, sempre 

que detetarem alguma alteração de rotina não justificada. 

Esta situação não se verificou, desta forma, na totalidade dos estabelecimentos contactados, uma 

vez que os trabalhadores de alguns estabelecimentos referiam, por um lado, que os seus clientes não 

aparentavam ter nenhum tipo de necessidade à qual o Projeto pudesse dar resposta e, por outro lado, 

caso surgisse alguma situação que fosse importante reportar, seria mais complicado, uma vez que a sua 

relação com os clientes não era muito próxima. 

 

Dificuldades e pontos de superação 

Dificuldades: 

• Ausência por períodos de férias da população 65+;  

• Ausência na habitação de população ainda no ativo, durante o período de contacto dos 

Entrevistadores no terreno; 

• Elevado número de condomínios e dificuldades de acesso a prédios; 

• Existência de poucos prédios residenciais;  

• Dificuldade de abordagem na rua por ausência de pessoas ou existência de pessoas es-

trangeiras ou de outras freguesias;  

• Pessoas alvo de burlas ou assédio por parte de agências publicitárias e marketing, elevado 

pedido de doações, o que proporcionou algumas recusas em participar. 
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Pontos de Superação:  

• Resiliência da Equipa e sentido de missão; 

• Possibilidade de realização de entrevistas junto dos Radares Comunitários; 

• Capacidade de adaptação e delineação de novas estratégias consoante as diferentes zo-

nas territoriais. 

 

Conclusão 

Importa também refletir acerca desta freguesia como um todo, uma vez que foi possível constatar, 

através das entrevistas realizadas, que muitos partilham opiniões idênticas, nomeadamente, acerca dos 

serviços públicos na comunidade, assim como o espaço circundante da sua área de residência, que am-

bicionam ver bem cuidado. No fundo, apesar das diferenças que possam existir, somos todos pessoas e 

o bem-estar e a qualidade de vida acabam por ser sempre o principal objetivo.  

Em suma, a pluralidade territorial confere riqueza e torna a presença na freguesia uma viagem 

privilegiada de aprendizagem pessoal e profissional. Esta experiência, no terreno em particular, deu opor-

tunidade de contactar diretamente com as pessoas, culturas, e perceber, da sua própria voz, quais as 

expectativas, privações e potencialidades que apresentam, e que constituem aquilo para o qual trabalha-

mos diariamente – a melhoria da sua qualidade de vida.  

Consideramos, no futuro, que seria ainda relevante, investir em mais equipamentos ou mais inici-

ativas que envolvessem a população 65+ na comunidade, pois notamos que este tema é percebido por 

estas pessoas como uma mais-valia para aumentar o seu bem-estar.  

 

Freguesia de Santa Clara 

Breve nota Histórica e Caracterização Social 

Com campos de cultivo e quintas que abasteciam a cidade, o território da freguesia de Santa 

Clara16 conservou-se na antiga zona rústica da capital até às primeiras décadas do século XX. Até ao 

século XVIII o então conhecido termo Ameixoeira denominava-se de Mixoeira. O termo teve origem num 

mouro Mixo que aí residia, sendo o local de eleição dos habitantes de Lisboa para passar os meses de 

verão e de repouso para políticos, profissionais liberais e escritores.  

Santa Clara17 é uma das 24 freguesias portuguesas do concelho de Lisboa. A sua constituição 

veio substituir as anteriores freguesias da Ameixoeira e Charneca. Geograficamente localiza-se na coroa 

norte da capital, atingindo os seus limites com a freguesia do Lumiar e Olivais. A norte, marcando o limite 

do concelho, partilha fronteira com a cidade de Odivelas e Loures. 

Atinge cerca de 3,36 km2 de área, representando 4% do território da capital. 

                                                           
16 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas no Website da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de 

Freguesia. 
17 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas pela Rede Social de Lisboa no II Diagnóstico Social de Lisboa 

2015-2016, Sinopse; Brochura do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades; e Website da Câmara Municipal de Lisboa; que 

têm como fonte primária os dados apurados nos Censos de 2011. 
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Com um total de 22 480 residentes, a freguesia de Santa Clara ocupa a nona posição na tabela 

das freguesias mais populosas da cidade. Dos 22 480 residentes, 10 620 são homens, pelo que a maior 

incidência surge no género feminino, com 11 860 mulheres residentes. A informação apurada pelos Cen-

sos de 2011 apontou para a existência de 8 684 famílias, com uma dimensão média de 2,6 elementos. 

Analisando a estrutura e distribuição etária, observa-se que 4 142 pessoas se enquadram na faixa etária 

dos 0 aos 14 anos, 15 114 pessoas no intervalo dos 15 aos 64 anos e, finalmente, 3 224 pessoas no grupo 

com 65 ou mais anos de idade. Pese embora a freguesia de Santa Clara possua um número considerável 

de residentes com 65 ou mais anos de idade, a análise da distribuição etária pelas diversas freguesias da 

capital constata a freguesia da Santa Clara como uma das freguesias onde existe uma maior relação de 

população jovem. Com efeito, esta freguesia possui um índice de envelhecimento (número de pessoas 

com 65 ou mais anos de idade por cada 100 pessoas menores de 15 anos) de 77,8, bastante inferior ao 

identificado para a cidade de Lisboa (182,8). Santa Clara possui um índice de dependência de idosos 

(relação que exprime o número de pessoas com 65 ou mais anos por cada 100 pessoas em idade ativa- 

15 aos 64 anos) de 21,3, igualmente inferior ao registado para o conjunto das freguesias da cidade de 

Lisboa (37,5). Considerando os 3 224 residentes com 65 ou mais anos de idade, 696 viverão sozinhos nos 

seus alojamentos.  

A nível territorial, existem 10 948 alojamentos, sendo constituída por 1 718 edifícios, total ou 

parcialmente habitacionais. Do conjunto dos seus edifícios, cerca de 30% do edificado foi construído após 

1991. É, na generalidade, caracterizada por prédios de baixa altura, com 1 a 2 pisos (59%), constituídos 

por 1 a 2 alojamentos (54%) ou por 3 ou mais (44%), existindo uma predominância do arrendamento (51%) 

sobre a propriedade (45%). 

No período entre 2001 e 2011, a freguesia cresceu em termos de habitantes, famílias e 

alojamentos, tendo apenas sofrido um decréscimo ao nível dos edifícios. Esta variação é semelhante à 

verificada na cidade de Lisboa, distinguindo-se apenas ao nível dos habitantes, na medida em que, a 

capital sofreu um decréscimo desta variável.  

Em termos do grau de instrução, a população residente nesta freguesia distingue-se dos dados 

obtidos para a capital. A percentagem de pessoas com o grau completo de Ensino Básico (1.º, 2.º ou 3.º 

ciclos) assume a incidência de 49%, que se mostra superior ao indicador da cidade de Lisboa (42%). 

Somente 15% dos habitantes possuem o nível de formação superior, contrastando significativamente com 

a incidência de 27% identificada na capital. A percentagem de pessoas que não sabem ler nem escrever 

na freguesia de Santa Clara assume-se de 5,5%. Santa Clara ocupa assim o segundo lugar das freguesias 

da cidade de Lisboa em termos da taxa de analfabetismo, sendo que a incidência média na capital 

corresponde a 3,2%. 

 

Reflexão sobre a freguesia de Santa Clara 

Santa Clara resultou da junção das antigas freguesias da Charneca e Ameixoeira e é uma das 24 

freguesias da cidade de Lisboa que integra o Projeto Radar. A nível geográfico é a freguesia mais a norte, 

no extremo do concelho de Lisboa fazendo fronteira com o concelho de Loures.  
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Há sensivelmente 40 anos esta era a “província” de Lisboa para onde se deslocaram muitas pes-

soas migradas do Alentejo e do Norte do país, à procura de melhores condições de vida. Esta população, 

que está agora entre os 60 e os 80 anos instalou-se maioritariamente na zona da Charneca e Azinhaga 

do Reguengo. Comparativamente a outras freguesias pertencentes à segunda fase do Projeto, territorial-

mente Santa Clara possui uma vasta área de espaços rurais e descampados. A esta realidade acresce 

ainda o facto de a freguesia, em algumas zonas, apresentar uma fraca rede de transportes, situação rela-

tada pela maioria dos inquiridos, nomeadamente, a título de exemplo, na Avenida Glicínia Quartin, onde o 

transporte público mais próximo passa a cerca de 800 metros, o que condiciona a vida da população, 

levando por vezes ao isolamento, principalmente da população alvo, bem como pessoas com mobilidade 

reduzida ou com poucos recursos financeiros.  

A nível socioecónomico esta freguesia apresenta realidades antagónicas, por um lado existe a 

população residente no centro da Ameixoeira de classe média alta, por outro lado pessoas, económica e 

socialmente, mais desfavorecidas que residem nos bairros sociais que compõe grande parte do território 

de Santa Clara. A grande parte dos moradores supracitados são de diversas culturas e etnias, vieram ao 

abrigo de programas de realojamento, conferindo a este território multiculturalidade própria, porém, a 

mesma acarreta constrangimentos na coexistência desta população com hábitos e costumes tão diversos.  

Da nossa experiência no terreno podemos constatar que existe um grande espírito de comunidade 

e de pertença, o próprio comércio está atento às necessidades dos moradores criando-se uma boa rede 

de vizinhança, colmatando desta forma situações de total isolamento. A população alvo, numa primeira 

abordagem, demonstrou-se receosa para com os técnicos, todavia após a explicação da finalidade do 

Projeto uma parte significativa aderiu e participou ativamente na entrevista.  

Pudemos ainda constatar que a freguesia dispõe de várias respostas sociais, quer da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa, quer IPSS’s, mas segundo a população 65+ não são suficientes para dar res-

posta às necessidades por si sentidas.  

É de salientar o ativo envolvimento por parte da Junta de Freguesia de Santa Clara, bem como 

das forças de Segurança Pública, pela disponibilidade demonstrada no desenvolvimento do trabalho no 

terreno.  

Como Equipa é bastante gratificante fazer parte deste Projeto e identificar a população 65+, assim 

como perceber quais as dificuldades, potencialidades e expetativas desta faixa etária. Esta experiência 

tem contribuído para o nosso crescimento pessoal e profissional, salientando-se ainda a boa relação e 

espírito de entre ajuda existente entre os elementos da Equipa. 

De seguida uma pequena análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) da fre-

guesia de Santa Clara: 
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Freguesia de São Domingos de Benfica 

Breve olhar sobre a História 

As fronteiras da freguesia de São Domingos de Benfica18 mantêm-se praticamente inalteradas 

desde o momento da sua oficial definição, em 1959. A sua história, porém, é muito mais antiga.  

O período de formação da freguesia encontra-se envolto em incerteza. Supõe-se, contudo, que a 

sua existência poderá remontar ao século XIII. Seria, então, uma zona eminentemente rural, esparsamente 

ocupada e de menor importância económico-social no contexto alargado de Lisboa. 

A edificação do Convento de São Domingos influenciou o desenvolvimento dos lugares que viriam 

a constituir a freguesia – efeito que se sentia já no século XV. O povoamento da região aconteceu com 

especial relevo e intensidade ao longo das estradas de Benfica e da Luz. Muito movimentadas, tratavam-

se de vias com grande importância na região. A fértil Ribeira de Alcântara, cujas margens acolhiam ma-

jestosas quintas e palacetes, dispostas em soalheiros declives, conferia uma especial beleza à região. 

O território, ao longo do século XVII, continua a ser alvo de interesse e procura por parte da no-

breza, que aí detinha vastos terrenos, sumptuosos palácios e quintas abundantes de pomares, hortas e 

jardins. O desenvolvimento da região intensifica-se no século seguinte: o terramoto de 1755 leva a que 

muitos proprietários, deixando para trás as ruínas das zonas mais afetadas da cidade, ocupem as suas 

quintas em regime de permanência. Este afluxo populacional imprimiu características distintas à ocupação 

                                                           
18 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas no Website da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de 

Freguesia. 

Aspetos Positivos 

• População acolhedora; 

• Freguesia plana; 

• Espaços interiores para almoçar;  

• Presença de diversos equipamentos so-

ciais verificando-se um grande acompa-

nhamento da população. 

Aspetos Negativos 

• Ruas pouco movimentadas; 

• Freguesia dispersa; 

• Falta de transportes públicos e espaços 

comerciais; 

• Falta de higiene urbana. 

Oportunidades 

• Ter contacto com outras realidades; 

• Identificar situações que necessitam de 

intervenção institucional até então des-

conhecidas; 

• Crescimento pessoal e profissional; 

• Conhecimento mais aprofundado da po-

pulação 65+; 

• Gestão emocional. 

Ameaças 

• Insegurança da população; 

• Difícil convivência de pessoas de dife-

rentes culturas e etnias. 
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do território, que adquiria assim uma faceta residencial – não se esgotando na sua dimensão de recreio/lú-

dica. 

Com um aumento demográfico contínuo, verificam-se – a partir do século XIX – progressos notá-

veis ao nível dos transportes públicos e das vias de comunicação. A construção da Estrada Militar e da 

via-férrea Lisboa-Sintra, bem como o início das carreiras de elétrico – já no final da segunda década do 

século XX – e, mais tarde, o alargamento da rede metropolitana, acentuaram as dinâmicas de povoamento 

do território. 

Caracterização Social 

A freguesia de São Domingos de Benfica19 situa-se, num imaginário, quadrante noroeste do con-

celho, embora próxima do seu centro geográfico. Partilha limites com as freguesias de Benfica (fronteira 

oeste), Campolide (a sul), Avenidas Novas e Alvalade (este), Carnide e Lumiar (fronteira norte). Os seus 

contornos não foram significativamente alterados pela reorganização administrativa de 2012. 

São Domingos de Benfica tem uma área de 4,29 km2, valor que corresponde a 5% do território da 

cidade.  

Cotando-se como a quinta mais populosa freguesia de Lisboa, São Domingos de Benfica apre-

senta um número total de 33 043 habitantes, dos quais 14 865 são do sexo masculino e 18 178 do sexo 

feminino. O seu conjunto populacional forma 14 986 famílias, cuja dimensão média é de 2,2 elementos. 

Contrariando a dinâmica de perda populacional registada na cidade entre 2001 e 2011 (-3%), São Domin-

gos de Benfica teve um ligeiro aumento do número de residentes no mesmo período (+0,2%). Relativa-

mente à constituição etária, verifica-se a presença de 4 101 indivíduos com idades compreendidas entre 

0 e 14 anos, 20 761 indivíduos com idades entre 15 e 64 anos e 8 181 indivíduos com 65 ou mais anos de 

idade. Em termos estritamente numéricos, São Domingos de Benfica é a quarta freguesia lisboeta com 

mais pessoas no grupo etário 65+. O seu índice de envelhecimento, superior ao da cidade, situa-se nos 

199,5 (Lisboa: 182,8). Na freguesia, 2 146 pessoas com 65 ou mais anos de idade residem sozinhas. 

São Domingos de Benfica conta com 1 732 edifícios, total ou parcialmente habitacionais, e 19 864 

alojamentos. Parte significativa do edificado (40%) foi construída entre 1946 e 1970. Destacam-se os pré-

dios em altura, com 52% com 5 ou mais pisos. A grande maioria dos edifícios apresenta 3 ou mais aloja-

mentos (80%) – cujo número de divisões tende a ser elevado (52% dos alojamentos têm cinco ou mais 

divisões). Entre 2001 e 2011, sobressai o crescimento de 6% do número de edifícios da freguesia, variação 

que em muito se distingue da tendência verificada na cidade, que perdeu 2% do seu edificado. 

Analisando os indicadores relativos ao grau de instrução, salienta-se a expressiva percentagem 

de residentes com níveis elevados de ensino: 39% concluíram o Ensino Superior – valor que supera a 

média da cidade em 12 pontos percentuais. São Domingos de Benfica é a freguesia com a menor taxa de 

analfabetismo da cidade (1,32%, contra os 3,2% de Lisboa).  

                                                           
19 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas pela Rede Social de Lisboa no II Diagnóstico Social de Lisboa 

2015-2016, Sinopse; Brochura do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades; e Website da Câmara Municipal de Lisboa; que 

têm como fonte primária os dados apurados nos Censos de 2011. 
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Quanto ao grau de instrução, destaca-se o 1.º Ciclo do Ensino Básico completo, com 24% da 

população a quedar-se por esse patamar de ensino. Cerca de metade dos residentes apresentam o Ensino 

Básico completo (1.º, 2.º ou 3.º ciclos). A percentagem de população com graus de Ensino Superior é de 

18%. Comparativamente aos valores médios da cidade, há menos pessoas com graus de Ensino Superior 

e mais com níveis de Ensino Básico. 

Reflexão sobre a freguesia de São Domingos de Benfica 

Recordamo-nos do primeiro dia em São Domingos de Benfica como, se do dia de hoje se tratasse. 

Iniciámos o trajeto na Estrada de Benfica sem antevermos a riqueza das aprendizagens que as pessoas 

que entrevistámos nos iriam proporcionar e nos iriam aperfeiçoar enquanto seres humanos e, indissocia-

velmente, profissionais. Sabíamos que partilhávamos o privilégio de integrar o Projeto Radar - o Projeto 

que irá alterar o paradigma da longevidade em Portugal – e, por se tratar de um Projeto tão meritório, 

também experienciávamos sentimentos de receio por estarmos encarregues da sua implementação numa 

das freguesias com maior densidade populacional de população com 65+ anos.  

Tínhamos como objetivo entrevistar 1882 pessoas com 65+ anos e, com o passar dos dias, fomo-

nos apercebendo que a nossa presença na freguesia foi-se tornando cada vez mais notória e reconhecida 

pela comunidade, instituições e estabelecimentos do comércio local. O “passa-a-palavra” foi-se propa-

gando pela freguesia, transmitindo à população a essência do Projeto, reforçando a importância do olhar 

holístico e ativo no sentido em que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), a Câmara Municipal 

de Lisboa, a Segurança Social, a Rede Social de Lisboa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo e a Polícia de Segurança Pública estavam a ir ao encontro da população através do trabalho 

porta-a-porta, tendo como valores basilares “Falar, Escutar e Cuidar”.   

A freguesia de São Domingos de Benfica caracteriza-se por uma heterogeneidade populacional e 

territorial, recebendo resposta de quatro divisões da Polícia de Segurança Pública (PSP), distribuindo-se 

da seguinte forma: 1) Bairro do Calhau (Esquadra da Serafina); 2) Estrada da Luz, Bairro Dona Leonor e 

Largo Mário Neves (Esquadra de Carnide); 3) Avenida Columbano Bordalo Pinheiro e Estrada das Laran-

jeiras (Esquadra de Campolide); e 4) Estrada de Benfica a Bairro das Furnas (Esquadra de Benfica). 

1. O Bairro do Calhau encontra-se implementado em pleno Monsanto, sendo uma zona de 

baixa densidade populacional, constituída por moradias e espaços verdes envolventes. Conta com a exis-

tência de um autocarro que faz ligação à restante freguesia. O bairro, tal como apontado pelos residentes, 

possui um acompanhamento significativo da SCML e da Junta de Freguesia, além de uma dinâmica as-

sociativa significativa. Embora não conste comércio local, a Associação de Moradores apresenta dinâmi-

cas de agregação da comunidade, sendo que esta se “formalizou” como um Radar Comunitário.  

2. A Estrada da Luz, o Bairro Dona Leonor, o Largo Mário Neves e ruas adjacentes, são 

policiadas pelo Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP) de Carnide. Esta zona pauta-se 

por uma grande heterogeneidade populacional e por estratos socioeconómicos contrastantes. Ambas as 

realidades se demonstraram bastante recetivas ao Projeto. Na Zona da Estrada da Luz valorizaram a 

dinâmica cívica e filosófica do mesmo, enquanto na Zona do Bairro Dona Leonor e Largo Mário Neves 
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(Habitação Camarária), presenciou-se maior segurança face ao futuro, bem como esperança de ver algu-

mas situações acompanhadas pelos parceiros do Projeto Radar.  

3. A Avenida Columbano Bordalo Pinheiro e Estrada das Laranjeiras (Esquadra de Campo-

lide) pautam-se por serem zonas muito dinâmicas, tanto em comércio como a nível de residentes. Carac-

terizam-se por serem ruas muito movimentadas, não obstante muitos dos transeuntes não residirem na 

freguesia de São Domingos de Benfica. Evidenciamos a existência significativa de população com idade 

inferior a 65 anos. O Projeto granjeou bastante apoio, pois face ao apontado, os Entrevistados sentiram 

que a comunidade se preocupava com os mesmos e que entendiam o Projeto como uma garantia de 

suporte em caso de necessidade. 

4. Na Estrada de Benfica e Bairro das Furnas (Esquadra de Benfica), evidenciou-se a exis-

tência significativa de população com mais de 65 anos. Esta encontrava-se acompanhada por laços fami-

liares fortes, bem como por um suporte social coeso, nomeadamente vizinhança e comércio local (o último, 

muitas das vezes, revestido de proatividade face à referenciação de pessoas com mais de 65 anos). Foram 

criados laços de gratidão, assim como uma relação entre a comunidade e as instituições. 

Importa ressalvar que algumas regiões da freguesia foram mais exigentes e desafiantes, aten-

dendo quer à tipologia dos prédios (condomínios), quer à caracterização socioeconómica da população. 

Neste sentido, considerámos importante e oportuno sensibilizar os porteiros e/ou administradores para a 

importância do Projeto Radar, uma vez que estes representam um agente desbloqueador no que respeita 

ao acesso às habitações e, concomitantemente, à rede de vizinhança.  

Apesar de termos como objetivo entrevistar 1882 pessoas com 65+ anos, a nossa principal pre-

missa era desfrutar do momento da entrevista, visto este ser um momento único e irrepetível, configurando-

se na permuta de confiança entre o Entrevistado e o Entrevistador, em que a pessoa mais importante no 

momento é aquela que nos afigurava. 

A concretização deste objetivo deveu-se a vários fatores, entre eles: ao trabalho multidisciplinar - 

a oportunidade de trabalhar com diferentes entidades com dinâmicas institucionais tão próprias, mas com 

abertura à experiência e com um propósito comum, tornou-se gratificante uma vez que potenciou o sentido 

de conhecer e compreender a pessoa com 65+ anos nas várias dimensões que a constituem; na familia-

ridade e sentido de pertença que estabelecemos com a população de São Domingos de Benfica; e no 

facto de estarmos inseridos numa Equipa com harmonia, tendo sido trabalhado um enorme respeito e 

admiração entre os diferentes elementos da mesma, muito diversificada nos diversos âmbitos que a cons-

tituem, no entanto movida pelos mesmos valores.  

A empatia entre os elementos da Equipa e para com a população de São Domingos de Benfica, 

assentou numa prática regida por uma ampla dignidade, valores éticos e deontológicos em consonância 

com os valores da SCML. Estas dinâmicas foram possíveis devido às diretivas da Unidade de Missão e 

ao empowerment fomentado pelo Team Leader que, através da sua experiência prévia, permitiu atingir os 

objetivos quantitativos e qualitativos que nos foram propostos. Palavras como compreensão, bom senso, 

entreajuda e motivação estiveram sempre na base da nossa relação e missão, tornando esta experiência 

inolvidável. 
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Freguesia de São Vicente 

Breve nota Histórica e Caracterização Social 

A freguesia de São Vicente20 integra espaços de algumas das freguesias mais antigas da cidade 

de Lisboa. É uma freguesia rica em património Histórico e Cultural, tal como o Miradouro Sophia de Melo 

Breyner Andresen e da Nossa Senhora do Monte, o Convento de São Vicente, a Igreja de Santa Engrácia, 

renomeada de Panteão Nacional e as várias Vilas operárias e 'Páteos' históricos, que revelam um pouco 

da história da cidade de Lisboa.  

Incidindo o olhar sobre uma perspetiva histórica, o monte de S. Gens que delimita a norte a fre-

guesia, constituiu durante o reinado de D. Afonso Henriques, em 1147, o ponto de acampamento das 

forças portuguesas durante o cerco dos soldados alemães, frísios e flamengos. No período da Idade Média 

instalou a Universidade ou Estudo Geral, nome que se encontra atualmente memorado na rua das Escolas 

Gerais.  

A freguesia de São Vicente21 encontra-se inserida no Centro Histórico de Lisboa. Banhada pelo 

rio Tejo, atinge os seus limites com as freguesias de Santa Maria Maior, Arroios e Penha de França. Re-

sultou da agregação das antigas freguesias da Graça, Santa Engrácia e São Vicente de Fora.  

Atinge uma área de 1,25 km2, representando cerca de 2% do território da cidade de Lisboa.  

Contabiliza um total de população residente de 15 399 pessoas, ocupando a 19.ª posição na tabela 

das freguesias mais populosas da cidade. Destas 15 399 pessoas, 6 960 correspondem a indivíduos do 

género masculino, sendo maior o número de residentes do género feminino com 8 439 mulheres. A infor-

mação apurada pelos Censos 2011 apontou a existência de 7 710 famílias com uma dimensão média de 

2,0 elementos. Considerando e analisando a estrutura etária da população residente, constata-se que 1 

649 pessoas se enquadram na faixa etária dos 0-14 anos, 9 446 na faixa etária dos 15-64 anos e, por fim, 

o grupo de residentes com 65 ou mais anos de idade é composto por 4 304 pessoas. Com efeito, o índice 

de dependência dos idosos (número de pessoas com 65 ou mais anos por cada 100 pessoas em idade 

ativa- 15 aos 64 anos) é de 45,6, o sétimo mais elevado das freguesias da cidade de Lisboa. São Vicente 

possui um índice de envelhecimento de 261 (número de pessoas com 65 ou mais anos de idade por cada 

100 pessoas menores de 15 anos), sendo a segunda freguesia com o índice de envelhecimento mais 

elevado, seguindo-se à freguesia de Benfica. Estes valores são bastante superiores aos identificados para 

a própria capital, que apresenta um índice de dependência de idosos de 37,5 e um índice de envelheci-

mento de 182,8. Assim, os dados retratam a freguesia de São Vicente como uma freguesia envelhecida. 

Considerando as 4 304 pessoas com 65+ anos de idade, 1 344 viverão sozinhas nos seus alojamentos. 

Compõe-se de um total de 10 918 alojamentos, sendo constituída por 2 475 edifícios, total ou 

parcialmente habitacionais. Apresenta um edificado antigo, pelo que 31% das construções foram realiza-

das até 1919 e 32% são do período entre 1919 e 1945. O edificado da freguesia de São Vicente assume 

                                                           
20 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas no Website da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de 

Freguesia. 
21 Os dados apresentados decorrem das informações disponibilizadas pela Rede Social de Lisboa no II Diagnóstico Social de Lisboa 

2015-2016, Sinopse; Brochura do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades; e Website da Câmara Municipal de Lisboa; que 

têm como fonte primária os dados apurados nos Censos de 2011. 
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uma natureza fundamentalmente residencial, com 86% dos edifícios dedicados apenas à habitação. Do 

conjunto dos seus edifícios, 45% tem 1 a 2 pisos e 41% tem 3 a 4 pisos. A generalidade dos seus prédios 

(59%) apresenta 3 ou mais alojamentos, sendo que estes são maioritariamente arrendados (58%). 

No período correspondente aos anos de 2001 a 2011, a freguesia perdeu habitantes, famílias e 

alojamentos. Pese embora tais perdas, a freguesia registou um acréscimo em termos de edifícios. A vari-

ação geral da capital distingue-se da freguesia de São Vicente, que ainda que tenha perdido habitantes e 

edifícios, registou um aumento do número de famílias e alojamentos.  

Em termos do grau de instrução, a população residente nesta freguesia distingue-se, igualmente, 

dos dados obtidos para a capital. A percentagem de pessoas com o grau completo de Ensino Básico (1.º, 

2.º ou 3.º ciclo) assume a incidência de 51%, superior à incidência identificada na cidade de Lisboa (42%). 

Somente 19% dos habitantes possuem o nível de formação superior, contrastando significativamente com 

a incidência de 27% identificada na capital. A percentagem de pessoas que não sabem ler nem escrever 

na freguesia de São Vicente assume-se de 3,7%. São Vicente ocupa o décimo lugar das freguesias da 

cidade de Lisboa em termos da taxa de analfabetismo, sendo que a incidência média na capital corres-

ponde a 3,2%. 

 

Reflexão sobre a freguesia de São Vicente 

O presente texto pretende servir de reflexão para os sentidos e significados experienciados na 

freguesia de São Vicente. A freguesia de São Vicente pertence ao concelho de Lisboa resultando da agre-

gação das antigas freguesias da Graça, São Vicente de Fora e Santa Engrácia.  

É caracterizada pelos naturais recursos geográficos, como miradouros e monumentos, bem como 

pela cultura local. As ruas estreitas, os planos inclinados, a calçada lisboeta típica e as linhas de elétrico, 

são o que melhor definem o espaço físico da freguesia.  

Entrar na freguesia de São Vicente é entrar numa comunidade próxima e afável, onde o ponto de 

encontro é o Largo da Graça, local onde se encontra a maioria do comércio local. Este espaço ultrapassa 

a sua natureza física possuindo um importante papel social, uma vez que funciona como um ponto de 

encontro para a população conviver. Neste espaço é possível observamos pessoas de diferentes clas-

ses/estatutos sociais, estilos de vida e formas de pensar, entre outras, mas, observa-se igualmente um 

espaço que potencia os laços de amizade e de comunidade. Estes aspetos não só os definem enquanto 

indivíduos, como também, enquanto agentes sociais da comunidade.  

Consideramos que o espírito comunitário que a freguesia preserva é fulcral para conhecer quem 

lá vive. Este espírito possibilita contactos mais permanentes, que por sua vez, despoleta a criação de laços 

mais afetivos e fraternos, tornando as relações autênticas, espontâneas e solidárias. Enquanto Entrevis-

tadores, vindos de fora da freguesia, perceber que estamos perante uma comunidade amistosa, afetuosa, 

genuína, afável, respeitadora e acolhedora, é satisfatório, fazendo-nos sentir gratos por nos aceitarem e 

parte integrante da comunidade. Os moradores e comerciantes da freguesia são muito próximos uns dos 

outros, demonstrando um espírito comunitário, onde existe união, entreajuda, preocupação, generosidade 

e carinho pelo outro.  
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Construímos uma relação com as pessoas de forma gradual, tornando a cada dia a relação mais 

empática. Um exemplo paradigmático disso é o “Bom dia” diário, carinhosamente trocado, muito valorizado 

tanto pela Equipa do Projeto Radar como pela população. Esta relação empática permite que as pessoas 

sintam abertura e confiança para partilharem alguns momentos e experiências de vida, que muitas vezes 

ligam o presente ao passado, e ter consciência que podemos, em Equipa, ajudar no elo criado entre o 

presente e o futuro. Desta forma, potencializa-se a interação e escuta ativa, partilha e aprendizagem.  

A relação intergeracional é importante e permite uma constante aprendizagem e crescimento, esta 

é repleta de ganhos, que nos tornam melhores pessoas e profissionais. 

O caráter genuíno que tão bem define este grupo populacional sobressai na interação estabele-

cida. São exemplos os saberes, desabafos e as histórias de vida partilhadas, que nos permitem entrar na 

intimidade de cada um.  

Uma das características reconhecidas são a coragem e a resiliência, que marcam de diferentes 

maneiras todas as pessoas, tendo elas tido uma experiência de vida mais ou menos positiva e que nos 

ensinam que devemos ver sempre a perspetiva mais otimista da vida e, retirar e aproveitar as coisas boas 

que esta nos proporciona.  

Não só é reconhecido o valor inestimável de cada pessoa, como também de toda a rede comuni-

tária que a envolve. Nesta destacam-se os Radares Comunitários, que funcionam não só como um ponto 

de informação, como também um ponto de apoio e um elo de ligação entre o Projeto Radar e a população. 

Sendo mesmo um desbloqueador para chegar a casos mais isolados e peculiares.  

Não obstante tudo o que foi dito, realçar também o facto de cada entrevista terminar com uma 

demonstração de afeto e ternura, que demostram que as pessoas de São Vicente cuidam e preocupam-

se com o outro. Salientamos também o carater solidário da população para connosco, que sempre nos 

incentivou e deixou uma palavra de apoio, agradecimento e ternura para a continuação do nosso trabalho 

e do sucesso do Projeto.  

 

Ações de Sensibilização do Projeto Radar 

Enquadramento 
O Projeto Radar tem vindo a ser acompanhado de um robusto plano de difusão como forma de 

sensibilizar e apresentar os seus objetivos e modo de atuação, mas também com a intenção de promover 

uma maior confiança junto da população 65+, foco da intervenção.  

A promoção e a divulgação são propósitos de determinadas ações e atividades, onde se torna 

fundamental desenvolverem-se ações de sensibilização, reconhecidas e benéficas essencialmente para a 

qualidade de vida, a prevenção do isolamento e solidão, o reforço da autonomia e o incremento do bem-

estar nesta fase de vida. 

As ações de sensibilização podem tornar-se bastante satisfatórias atendendo que influenciam um 

elevado número de pessoas a que a mesma se destina efetivamente, podem ser desenvolvidas em locais 

ou pontos pensados estrategicamente, bem como incluir pessoas com reconhecida interferência na Co-

munidade. 



 

44 

Assim, e reconhecidos os benefícios das mesmas afigura-se serem momentos enriquecedores 

para a sensibilização e a disseminação dos propósitos do Projeto Radar, e na promoção da longevidade, 

que pressupõe o envolvimento das comunidades como promotoras de projetos locais de lazer, de cariz 

cultural e intergeracional, integrando a população 65+ como produtora de conhecimento e mais-valias nas 

artes e na cultura, para reforço da cidadania e da participação cívica. 

Com o término de mais uma Fase torna-se pertinente afigurar momentos enriquecedores para a 

disseminação dos objetivos do Projeto, bem como para refletir e redefinir novas estratégias de atuação 

adaptadas ao perfil deste grupo populacional. 

Dando ênfase ao conhecimento e experiência adquiridos com o desenvolvimento e monitorização 

do Projeto, ao longo do processo de levantamento de entrevistas no terreno, importa promover um espaço 

de tempo digno, de um reconhecimento e promoção com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as 

questões da longevidade e a necessidade de consciencializar a população com 65+ das suas capacida-

des. 

De forma sistematizada, as ações de sensibilização22 propõem-se a: 

• Promover os princípios e objetivos do Projeto Radar, sensibilizando para a coesão, mobi-

lização e mudança social; 

• Promover a efetiva participação da comunidade e das entidades públicas e privadas na 

dinâmica do Projeto; 

• Promover o aumento da adesão e da participação da população 65+; 

• Promoção e divulgação do website (promoção, difusão, divulgação de documentos, de 

ações, contactos úteis dos estabelecimentos, entre outros); 

• Entregar novos materiais/brindes informativos;  

• Reforçar e promover a adesão dos radares comunitários; 

• Aferir a recetividade da população ao Projeto Radar; 

• Analisar a aderência a novos formatos de participação; 

• Levantamento de questões, contributos, apreciações, e potencialidades do Projeto;  

• Possibilidade de sinalizar os serviços aquando situações de agravamento de vulnerabili-

dade;  

• Gerir, monitorizar e concertar respostas; 

• Proporcionar momentos de bem-estar emocional e psicológico, valorizando a pessoa 65+;  

• Incentivar a população 65+ para a participação em atividades de animação cultural e ex-

pressão artística, lazer e ocupação com base nos interesses culturais e recreativos. 

 

Público-alvo 

Todas as pessoas da cidade de Lisboa, com particular enfoque na população 65+ que vivam so-

zinhas ou acompanhadas por outra pessoa do mesmo grupo etário, do conhecimento (ou não) das insti-

tuições e da comunidade em geral.  

                                                           
22 Anexo 4 – Plano de Ações de Sensibilização do Projeto Radar. 
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Por outro lado, mesmo que se trate de uma pessoa que não cumprindo os objetivos do Projeto 

Radar pode habitar nas freguesias de Lisboa, e por isso ajudar a promover dinâmicas de sensibilização 

para a coesão, mobilização, e mudança social. Estima-se que estas pessoas possam contactar diaria-

mente com outras pessoas com mais de 65 anos que podem ser entrevistadas no âmbito do Projeto Radar, 

e por isso levantar questões pertinentes que facilitem o esclarecimento de possíveis dúvidas. Constituem-

se como uma potencial fonte de divulgação junto da comunidade, realizando apreciações e contributos 

importantes. 

Estratégias de Trabalho 

O Projeto Radar pretende promover uma mudança de paradigma, isto é, ao invés das pessoas 

procurarem as instituições, pretende ele próprio ir ao encontro das pessoas de forma a prevenir as even-

tuais invisibilidades do sistema, assumindo um caráter proactivo e reflexivo sobre as situações com que 

se depara.  

Neste sentido, reforçando o dinamismo referido definiu-se três grandes estratégias de Divulga-

ção e de esclarecimento, nomeadamente: 

 

➢ Ações de Sensibilização na Colónia de São Julião da Ericeira, nos meses de 

setembro e outubro, em articulação com o Espaço Santa Casa.  

O espaço da Colónia promove ações com pessoas 65+ que vivem nas diversas freguesias da 

cidade de Lisboa e que frequentam alguns dos estabelecimentos da SCML (Centos de Dia, ERPI´s e 

Centros de Desenvolvimento Comunitário). 

Objetivos: 

• Apresentação do Projeto e explicação dos objetivos; 

• Apoio audiovisual com recurso a PowerPoints, Spot Publicitário, filme On Going e outras ima-

gens relevantes alusivas ao Projeto; 

• Entrega de material referente ao Projeto (distribuição de material/brindes informativos); 

• Desenvolvimento de dinâmicas lúdicas e de partilha (levantamento de opiniões; escuta de 

contributos; avaliação da recetividade); 

• Realização de entrevistas aos interessados. 

Calendarização: 

• 7 de outubro (CSP Bairro das Furnas - Centro de Dia e D. Maria I - Centro de Dia); 

• No dia identificado, no período da manhã, cerca de duas horas. 

➢ Ações de Rua em locais relevantes ou mais significativos de cada uma das Fregue-
sias (em anexo: roteiros de rua e eventos específicos) 

As técnicas de mobilização devem tirar partido dos eventos públicos e comunitários e dos momen-

tos informais de encontro entre os residentes de uma determinada freguesia, procurando os locais de 

maior concentração da população 65+. Poderá ser benéfico revistar as ruas mais percorridas durante a 
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aplicação dos levantamentos à população 65+, de forma a reforçar a relação já criada pelas equipas de 

entrevistadores com o comércio local e habitantes.  

Objetivos: 

• Apresentação do Projeto e explicação dos objetivos; 

• Promover a efetiva participação da comunidade;  

• Promover a efetiva comunicação com a Junta de Freguesia; 

• Promover o aumento da adesão e da participação da população 65+; 

• Promoção e divulgação do website (promoção, difusão, divulgação de documentos, de ações, 

contactos úteis dos estabelecimentos, entre outros); 

• Reforçar e promover a adesão dos radares comunitários; 

• Promover uma reportagem fotográfica das dinâmicas criadas; 

• Entrega de material referente ao Projeto (distribuição de material/brindes informativos); 

• Desenvolvimento de dinâmicas lúdicas e de partilha (levantamento de opiniões; escuta de 

contributos; avaliação da recetividade); 

• Realização de entrevistas aos interessados (somente nas freguesias da fase piloto e 2ª Fase). 

Calendarização:  

• De 16 a 27 de setembro (as sextas-feiras serão somente no período da manhã) - Freguesias 

onde iniciaram a 2ª Fase do Projeto, com exceção de 3 Equipas que deverão repartir-se e 

promover as ações nas freguesias da fase piloto (TL Diana Dias - Ajuda, a Equipa do TL Tiago 

Silva - Areeiro e a Equipa do TL Flávio Moura - Olivais). 

• De 30 de setembro a 7 de outubro (a sexta-feira será somente no período da manhã) –  

Freguesias da 3ª Fase do Projeto (durante o dia, duas freguesias, uma no período da manhã, 

outra da tarde). 

• Todos os dias, no período da manhã e da tarde, à exceção das sextas-feiras somente no 

período da manhã. 

➢ Ações na Unidade de Missão Santa Casa 

Reflexão individual, num primeiro momento, sendo posteriormente conjunta, sobre a Freguesia 

onde atuaram. Considerando o desígnio de serem guardiões (entrevistadores) do Projeto Radar, im-

porta refletirem sobre a natureza e a dinâmica da ou das freguesias onde desenvolveram o trabalho 

de terreno. 

Objetivos: 

• Desenvolver influência com o objetivo de melhorar/aumentar a eficácia e eficiência do Projeto 

Radar, vital para o cumprimento dos objetivos delineados e o sucesso global do mesmo; 

• Desenvolver competências para trabalhar em equipa mais eficazmente; 
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• Orientar situações e dinâmicas próprias do trabalho em equipa, para minimizar ineficácias na 

comunicação, na tomada e implementação de decisões; 

• Gerir a diversidade e o seu potencial de conflito; 

• Desenvolver, restaurar e ampliar a confiança, através de comportamentos;  

• Aumentar a capacidade de comunicar de forma transparente, respeitosa e direta; 

• Contribuir para o aumento da confiança no seio da equipa a que pertencem;  

• Melhorar o desempenho coletivo das equipas. 

Calendarização: 

• De 16 de setembro a 3 de outubro (excetuando as sextas-feiras), uma equipa de cada fregue-

sia, o dia todo na UMSC. 

• De 16 a 27 de setembro (excetuando as sextas-feiras, da parte da tarde), a Equipa do Parque 

das Nações e do Beato, uma equipa por semana, para desenvolvimento de apoio técnico na 

UMSC. Este critério foi definido tendo por base as equipas com levantamentos menores, ra-

dares comunitários com informação mais completa, e que não passam pelas freguesias da 

Fase Piloto. 

 

Considerações 

As ações de sensibilização surgem como uma mais-valia para dar ainda mais visibilidade ao Pro-

jeto, pois a longo prazo com a colaboração dos radares comunitários e de toda a população pretende-se 

que o mesmo funcione de forma autónoma.  

Este Programa passa pela construção de comunidades autónomas, onde se exige uma mudança 

tanto a nível dos comportamentos de um vasto conjunto de entidades e indivíduos, mas também a mu-

dança das condições ou fatores sociais que afetam o desenvolvimento comunitário. 

Estas intervenções deverão ser encaminhadas para a UMSC, que por sua vez introduz os conte-

údos no Website para a promoção do mesmo, bem como do trabalho que está a ser desencadeado. Os 

conteúdos do Website deverão dar conta do trabalho desenvolvido e desencadeado por todos os interve-

nientes do Projeto e radares comunitários, bem como promover respostas locais integradas e de proximi-

dade, operacionalizando uma estratégia capaz de fortalecer e promover a identidade do projeto.  

 

Formação On Job 
 

A formação profissional tem sido ao longo do Projeto um investimento contínuo potenciando uma 

atitude crítica e participativa de todos os elementos que constituem as equipas de proximidade, bem como 

os restantes elementos de backoffice da Unidade de Missão Santa Casa (UMSC). 
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Idealizada em dois tempos distintos, mas conceptualmente indissociáveis a Formação On Job 

acontece num contexto de participação constante, resultando numa co-construção contínua e atual onde 

se destaca os Focus Group e ações de formação específicas. 

O Plano de Reuniões Focus Group 2.ª Fase contemplou 27 reuniões, entre as quais destacamos 

a primeira reunião destinada aos Team Leaders.  

A recente função de Team Leader exigiu a implementação de um plano específico, que integrou 

ações de formação e reuniões Focus Group especialmente concebidas para estes elementos. Procurou-

se desenvolver capacidades de liderança, coordenação, comunicação, motivação, tomada de decisão, 

trabalho em equipa, resolução de conflitos e competências relacionais e emocionais.  

A par destas sessões, e no decorrer das mesmas, surgiu a necessidade de construir um docu-

mento que facilitasse a integração dos novos elementos na Equipa de Entrevistadores, ao qual se deu o 

nome de “Abordagem da Entrevista”23. Este registo resultou do esforço dos Team Leaders em sistematizar 

os passos metodológicos e os procedimentos utilizados, bem como a pertinência das questões e formas 

de as colocar. 

Enquanto momentos privilegiados de desenvolvimento profissional, as reuniões Focus Group man-

tidas ao longo do Projeto promoveram o aperfeiçoamento dos modelos de atuação e a maior eficácia, 

eficiência e efetividade dos processos, numa perspetiva de melhoria contínua. Fomentou-se a reflexão e 

a análise crítica de conceitos centrais ao Projeto, como os de isolamento social e solidão, enquadrando-

os no eixo de expectativas, privações e potencialidades do grupo populacional 65+. Refira-se ainda a 

realização de uma ação de formação no âmbito do programa PRIA, destinada aos Entrevistadores. 

Cada interação estabelecida no âmbito do Projeto Radar encerra um significativo potencial de 

desenvolvimento profissional, considerando a natureza eminentemente relacional das funções de Entre-

vistador. Como tal, quer no contacto com o grupo populacional 65+, quer no relacionamento com outros 

profissionais e parceiros, internos e externos, os Entrevistadores, atuando nos seus contextos, tiveram a 

oportunidade de apurar a sua prática e alargar os seus conhecimentos. Quer se encontrem integrados em 

Equipas de Rua, Equipa de Apoio a Idosos (EAI) ou desenvolvam funções na UMSC, os Entrevistadores 

enfrentam desafios profissionais constantes, sendo confrontados com a impreterível necessidade, diaria-

mente renovada, de tomar decisões e executar ações técnicas apropriadas. 

A metodologia de formação profissional adotada continua a revelar-se proveitosa atendendo à 

densa e complexa natureza das funções do Entrevistador. Permanentemente em contexto, o Entrevista-

dor/técnico Radar é solicitado de forma contínua, deparando-se com novos e renovados desafios numa 

frequência diária. A natureza relacional, pontuada de interações constantes – com pessoas pertencentes 

ao grupo etário 65+, colegas de trabalho, parceiros internos e externos e outros elementos significativos – 

impele o Entrevistador/técnico Radar à tomada de decisão e à ação. O potencial de desenvolvimento pro-

fissional, contido em todas estas situações, torna-se assim percetível. 

Sendo evidente a possibilidade de melhoria no próprio contexto da prática profissional, a consci-

ência concreta – e trabalhada – deste potencial acontece, por excelência, aquando das reuniões Focus 

                                                           
23 Anexo 6 - Abordagem na Entrevista. 
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Group, cujo plano decorreu numa ótica de continuidade, embora diversificada de acordo com as especifi-

cidades da 2.ª Fase do Projeto Radar. Nessas sessões de trabalho – reunindo sob composição variada –

, dinamizadas pela coordenação e outros elementos afetos à UMSC, e contando com a presença regular 

dos parceiros e demais entidades relevantes, as circunstâncias de trabalho acima referidas, partilhadas 

entre todos, são alvo de debate alargado. Através de diferentes metodologias e práticas pedagógicas, 

esses momentos favorecem o desenvolvimento pessoal dos participantes, as suas competências técnicas, 

teóricas e emocionais. 

Destaque-se, enquanto um dos muitos elementos distintivos desta etapa intermédia, a entrada no 

terreno de 36 Entrevistadores contratados para a implementação das duas últimas fases do Projeto. Con-

templando esta questão na esfera da Formação On Job, ressalta a importância profissional da figura do 

Team Leader, criada na 2.ª Fase do Projeto – e assumida pelos técnicos Radar que haviam iniciado a 

Fase Piloto. Na posse de um know-how único e dotados de consolidadas capacidades técnicas, teóricas 

e interpessoais, os Team Leaders contribuíram significativamente para o desenvolvimento profissional 

destes Entrevistadores. 

Também a recente função de Team Leader exigiu a implementação de um plano específico, que 

integrou ações de formação e reuniões Focus Group especialmente concebidas para estes elementos. 

Procurou-se desenvolver capacidades de liderança, coordenação, comunicação, motivação, tomada de 

decisão, trabalho em equipa, resolução de conflitos e competências relacionais e emocionais. 

A partir do dia 9 de setembro, foram integrados mais quatro entrevistadores, que acompanharam 

o desenvolvimento dos trabalhos no terreno – num período de desenlace da 2.ª Fase do Projeto –, inseri-

dos nas Equipas de Rua e nos territórios cujos levantamentos populacionais se encontravam ainda por 

concluir. Esta circunstância marcou um outro aspeto inovador desta 2.ª Fase: a emergência do mentor. 

Papel assumido por quatro Team Leaders – cada um responsável por mentorear um dos 4 Entrevistadores 

recém-chegados –, os mentores, transmitindo conhecimento e experiência através de um acompanha-

mento de estreitíssima proximidade e personalizado, foram responsáveis por guiar e aconselhar os novos 

elementos na aproximação às funções a desempenhar. 

No âmbito da Formação On Job, procurou-se estimular competências de pensamento analítico 

com a implementação de uma dinâmica formativa que exigia aos Entrevistadores a realização de uma 

reflexão escrita sobre as particularidades das freguesias em que atuaram, das suas populações e de ou-

tros aspetos relevantes quanto à prossecução do Projeto. Individual numa primeira fase, o exercício tomou 

outras dimensões quando os Entrevistadores, em grupo, compararam as suas visões e conjuntamente 

elaboraram documentos únicos. Esta metodologia favoreceu a emergência de novas perceções e signifi-

cados partilhados acerca do Projeto Radar, dos territórios e das pessoas por ele abrangidas. 

 

 

 

 

 



 

50 

Acompanhamento e Monitorização 
 

No que respeita ao Acompanhamento e Monitorização, a UMSC deu continuidade às suas práticas 

correntes de acompanhamento de proximidade das Equipas de Rua (Entrevistadores), monitorizando de 

perto e de forma contínua os trabalhos efetuados – e, por conseguinte, a implementação do Projeto. 

Neste contexto, importa referir o suporte diário prestado às Equipas de Rua, com as quais a UMSC 

mantém múltiplos canais de comunicação. São recorrentes – assumindo frequência diária –, a título de 

exemplo, as chamadas telefónicas entre elementos da UMSC e Entrevistadores. Estas constituem uma 

importante modalidade de acompanhamento e monitorização, pois possibilitam, entre outras funções, a 

rápida transmissão de informação pertinente ao Projeto e às suas atividades: destacamos a título de exem-

plo a prática do envio de briefings diários por parte dos Entrevistadores contribuindo assim para o contínuo 

feedback entre territórios e UMSC. Também a comunicação escrita, efetuada por via de correio eletrónico, 

assume grande importância nas práticas correntes de acompanhamento e monitorização. Formando um 

meio de comunicação que propicia a reflexão – associada à transmissão de informação mais complexa e 

extensa –, por ele passa o envio de briefings diários, elaborados pelos Entrevistadores (e destinados à 

UMSC), função na qual os Team Leaders assumem maior preponderância, que incidem detalhadamente 

sobre o trabalho desenvolvido no terreno. Fruto de um pensamento maturado, os briefings são fonte de 

informação permanente sobre o curso do Projeto. A informação neles presentes encontra-se na origem do 

aperfeiçoamento de normas, procedimentos e formas de atuar. 

Relativamente aos briefings diários, será pertinente dar notas das significativas alterações intro-

duzidas nesta fase do Projeto. Estes relatos, que durante a Fase Piloto eram alternadamente elaborados 

entre os elementos de cada dupla de Entrevistadores, passaram agora a fazer parte das tarefas diárias 

dos Team Leaders e a ser, também, responsabilidade intercalada entre os restantes Entrevistadores de 

cada equipa. Ou seja, por cada Equipa de Rua produziu-se dois briefings diários. Os documentos tomaram 

características distintas, naturalmente relacionadas com as funções assumidas por cada elemento: en-

quanto os briefings da autoria dos Team Leaders se enquadraram numa perspetiva de continuidade dos 

trabalhos, as reflexões produzidas pelos restantes membros das equipas evidenciaram uma perceção 

mais pessoal da experiência diária.  

A UMSC, além da resposta aos briefings, coloca à disposição dos Entrevistadores, diariamente, 

os Totais Diários do Projeto Radar (documento informativo acerca do número de entrevistas realizadas 

por freguesia) e, semanalmente, divulga o Ponto de Situação (resumo semanal das atividades) junto dos 

parceiros e Entrevistadores. Com a finalidade de apoiar as Equipas de Rua e de promover as boas práticas 

são ainda difundidos materiais de suporte relevantes no âmbito do Projeto. 

Compreendendo o relato diário dos trabalhos no terreno, num cuidado exercício de reflexão crítica, 

este elemento de comunicação adquire significativa importância na perspetiva de monitorização e acom-

panhamento do Projeto – favorecendo o desígnio de melhoria contínua, o aperfeiçoamento de normas, 

procedimentos e práticas. A estas, a UMSC endereça ainda variados documentos de suporte de particular 

interesse. 
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A UMSC desempenha assim uma função primordial no que respeita ao acompanhamento e moni-

torização do Projeto Radar. Não esgotando a sua ação numa perspetiva de supervisão interna, procura 

assumir um papel de facilitador à participação dos parceiros neste processo partilhado de corresponsabi-

lidade. 

No quadro do acompanhamento e monitorização, e em particular no âmbito dos Radares Comu-

nitários, a UMSC elaborou um vasto plano de sensibilização que levou uma equipa especialmente formada 

para o efeito a percorrer, nas freguesias que receberam a 1.ª e a 2.ª Fases do Projeto, a já intrincada rede 

de estabelecimentos aderentes. Pretendia-se, entre outras finalidades, verificar o processo de adesão dos 

Radares Comunitários, sensibilizar para a importância do Projeto, promover a sua efetiva participação, 

esclarecer dúvidas e recolher informação relevante.  

No plano do acompanhamento e monitorização interinstitucional, dimensão que consubstancia o 

trabalho em rede que define o Projeto, importa salientar as comunicações frequentes entre parceiros, no-

meadamente o envio de relatórios periódicos – da autoria da UMSC –, de progresso mensal e intercalar. 

 

Comissão de Acompanhamento 
 

O Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades tem, na sua génese, a ambição de contribuir para 

que a idade seja um fator de integração, de reconhecimento e de cidadania. Pretende igualmente repensar 

as políticas, as respostas existentes e as ações a desenvolver por forma a ocasionar diferentes visões e 

contributos, incorporando a participação de pessoas representativas dos grupos a que dizem respeito. 

Neste sentido, e atendendo à relevância da experiência com o Conselho Consultivo e a obtenção 

de uma maior abrangência no cumprimento do Programa e dos demais projetos, a UMSC iniciou, em 

setembro, as reuniões com a Comissão de Acompanhamento, composta, até ao momento, por 9 elemen-

tos de diferentes freguesias da cidade de Lisboa (Alcântara, Arroios, Beato, Benfica, Campo de Ourique, 

Misericórdia, Penha de França, Santo António e São Vicente). Esta assembleia consultiva possui a res-

ponsabilidade e o dever de contribuir com os conhecimentos e auscultações que recolhe junto das comu-

nidades, com o intuito de proporcionar uma melhoria no acompanhamento e intervenção realizado com e 

para as pessoas 65+ residentes na cidade de Lisboa.    

Estas pessoas deverão ser reconhecidas nas comunidades a que pertencem, possibilitando que, 

nas reuniões se convoque um conjunto de contributos e de apreciações que concedem maior vigor, rigor 

e multiplicidade de visões na implementação das medidas e políticas (existentes e a criar) que lhes dizem 

respeito a si e aos grupos a que pertencem. A ideia é que seja o mais representativo deste grupo etário, 

permitindo o acompanhamento das intervenções a um maior número de pessoas.  

A Comissão deverá reunir uma vez por mês, nas quartas (últimas) sextas-feiras de cada mês, de 

forma a estimular o diálogo e o surgimento de novas ideias e conceitos. A presença regular dos mesmos 

elementos deverá ser uma mais-valia ao possibilitar o fomento da confiança e de um maior espírito de 

partilha.  
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Tal como afirma Silva (2013), se é certo que vivemos cada vez mais, importa que esses anos 

sejam melhores. Neste sentido, é decisivo garantir que as pessoas 65+ permaneçam ligadas à sua comu-

nidade e à sociedade em geral. Só assim poderão desenvolver laços sociais que assegurem o seu bem-

estar, contribuir com todo o seu potencial e receber melhores apoios e cuidados quando necessário.  

Verifica-se na nossa sociedade uma desvalorização dos papéis sociais associada ao avanço da 

idade, e que se constituí como um fator desmobilizador de uma maior participação social e envolvimento 

nas questões públicas deste grupo populacional. 

Na perspetiva e filosofia da UMSC, é fundamental e extremamente necessário, produzir uma mu-

dança e rutura na forma como se olha e considera a pessoa 65+, não olhando apenas para esta população 

como aquela que necessita de apoio e suporte, mas também e principalmente como um ativo a valorizar. 

Deste modo, é crucial reconhecermos e valorizarmos o enorme contributo que as pessoas 65+ prestam à 

sociedade, criando por isso, mais oportunidades para que este grupo populacional possa desenvolver o 

seu potencial, com vista a uma maior inclusão (cf. Silva, 2013: 140).   

É com esta intencionalidade e objetivo – de valorização e reconhecimento dos papéis sociais de-

sempenhados pelos cidadãos ao longo de toda a vida – que se constituem estas duas assembleias cola-

borativas e de auscultação, fundamentais e complementares no cumprimento do Programa Lisboa, Cidade 

de Todas as Idades e do Projeto Radar.  A reciprocidade que se pretende alcançar permite a obtenção de 

uma maior abrangência de conhecimentos e de vontades, tornando os seus contributos mais representa-

tivos da população 65+. 

Todos os representantes estão no mesmo nível de envolvimento e de participação, não se sobre-

pondo no exercício da sua cidadania, considerando a dignidade e a especificidade de cada pessoa, assim 

como a multiplicidade de experiências e de expetativas desenvolvidas nos mais variados contextos de 

vida.  

O conceito de cidadania refere-se à consciência que cada indivíduo/grupo tem dos seus direitos e 

deveres perante a comunidade/sociedade a que pertence. É um conceito de grande relevância, não só no 

bem-estar e na qualidade de vida das pessoas da comunidade, mas também no desenvolvimento desta 

enquanto sociedade heterogénea (Azeredo, 2016: 69). Na relação entre indivíduo e sociedade, podemos 

distinguir quatro dimensões da cidadania que são alcançadas através de processos de socialização que 

ocorrem na família, trabalho, organizações cívicas, partidos políticos, bem como através de associações, 

meios de comunicação, vizinhança e grupos de pares. Essas dimensões são as seguintes: política/jurídica 

(refere-se a direitos e responsabilidades políticas); social (relacionada com o comportamento entre indiví-

duos na sociedade); cultural (ligada à consciência de um património cultural comum) e económica (asso-

ciada à relação entre um indivíduo e o mercado de trabalho como consumidor). Para que a cidadania plena 

seja alcançada/exercida, é necessário que o cidadão seja capaz de exercer estas quatro dimensões (Cou-

ncil of Europe, 2017). 

Pretende-se que as reuniões de ambos os grupos se verifiquem em contextos e momentos dife-

rentes, ainda que ocasionalmente se possa equacionar a sua junção e/ou a partilha de contributos e vi-
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sões, direta ou indiretamente (através dos interlocutores permanentes). Desta forma, obtém-se um alar-

gamento e uma maior sustentação das propostas e recomendações resultantes do diálogo dos vários 

agentes com benefícios claros para o Programa e para a vida da população em geral. 

A UMSC acredita e promove a participação e o envolvimento dos cidadãos (pessoas 65+) na re-

flexão, acompanhamento e desenvolvimento dos trabalhos que vai concretizando. Importa assim, referir 

que a participação consiste no envolvimento das pessoas nas decisões que as afetam sendo que o nível 

de envolvimento das mesmas no processo de decisão dependerá da entidade promotora (cf. Vieira, 

2015:160).   

A participação ou a não-participação é fonte de identidade e revela algumas dimensões da nossa 

vida, tais como: a forma como nos situamos; aquilo com que nos preocupamos ou que negligenciamos; o 

que tentamos escolher e influenciar; o que evitamos e ignoramos; as orientações que seguimos; e a forma 

como nos envolvemos com determinados assuntos/causas. Esta contraposição entre participar e não par-

ticipar não resulta unicamente das escolhas pessoais, mas também envolve os processos de formação e 

educação na comunidade, diferentes níveis de configuração das relações sociais, bem como diferentes 

processos de constituição do self (cf. Vieira, 2015: 124-135). 

A UMSC pretende desta forma promover a participação das pessoas 65+ com o intuito de mobilizar 

esta faixa etária da população, a fim de que estas possam influenciar e contribuir para o desenvolvimento 

do seu bem-estar e das gerações futuras. Esta promoção da participação origina uma forma de combate 

ao isolamento e solidão não desejada (cf. WHO, 2007:40), e ainda mais relevante, uma valorização e 

reforço da experiência, sabedoria e conhecimentos deste grupo populacional.  

Deste modo, e tal como refere Fonseca (2006, citado em André, 2019:44), a participação das 

pessoas 65+ nos processos de decisão relacionados com a promoção da longevidade na comunidade, 

para além de ter efeitos potenciadores no seu bem-estar físico e psicológico (autonomia, autoconceito, 

autoestima, locus de controlo), poderá ter um importante efeito na mudança dos papéis sociais atribuídos 

aos mais velhos no contexto da comunidade. 

A autora Isabel Vieira (2015: 142) refere que a participação contém uma dimensão de poder, e 

que por isso, participar pode também ser um exercício de poder, uma vez que poder segundo Giddens 

(2000) consiste na capacidade de os atores assegurarem resultados. Neste sentido, pode-se afirmar que 

o processo participativo contribui para a tomada de decisão, e que poderá por isso, contribuir para novas 

formas de intervenção, de desenho de respostas sociais e para alterações de políticas públicas, mais 

adequadas e próximas da realidade e necessidades vivida pelo grupo populacional a que se destinam.  

Com a constituição e a manutenção destes grupos de participação pretende-se devolver autono-

mia e reconhecimento a este grupo populacional, fomentando a pluralidade de ideias, o compromisso com 

a cidadania e a apropriação do espaço para uma maior coesão, mobilização e mudança social.  
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Plataforma Digital Projeto Radar: adaptações e melhorias 
 

O Projeto é caracterizado por diversos assuntos que o individualiza e o torna distinto e inovador 

de muitos outros, nomeadamente com a criação exclusiva de uma Plataforma Digital do Projeto para o 

desenvolvimento desta iniciativa. Os Entrevistadores do Projeto Radar submetem as entrevistas, com o 

devido consentimento assinado pelo titular dos dados pessoais, na respetiva Plataforma, onde todos os 

parceiros envolvidos poderão ter acesso às situações, em tempo útil, que carecem de intervenção dos 

seus serviços. Possibilita, assim, uma maior articulação entre parceiros, criação de mecanismos integra-

dos e sustentados, o rápido acesso, centralização e otimização da gestão de informação, que fundamente 

as ações sociais.  

Nesta Plataforma é possível verificar se determinada pessoa já beneficia de algum apoio por parte 

dos serviços com responsabilidade na área social, permitindo otimizar os recursos e chegar a mais pes-

soas. 

O Projeto Radar tem fundamento na metodologia de aproximação à investigação-ação participa-

tiva, pelo que as respostas são planeadas consoante as situações e evidências que vão surgindo ao longo 

do trabalho desenvolvido. Neste sentido, muitos dos procedimentos e desenvolvimentos são aperfeiçoa-

dos no decorrer Projeto. 

A Plataforma Digital Projeto Radar sofreu algumas alterações no que diz respeito ao procedimento 

quanto aos Radares Comunitários e apresenta novidades relativamente à sua continuidade. No que diz 

respeito aos Radares Comunitários, que atualmente após abordagem dos entrevistadores e a sua concor-

dância em participar no Projeto Radar, eram inseridos numa base de dados em ficheiro Excel, passarão a 

ser registados diretamente na Plataforma por quem os angaria.  

Da mesma forma que poderemos integrar os Radares Comunitários, ficando na condição de “Ati-

vos”, também será possível alterar esse estado para “Inativo”, aquando do conhecimento de alguma de-

sistência por parte deste Radares. Nesta situação, quem detém acesso à Plataforma terá um papel funda-

mental, podendo identificar situações mais facilmente.  

Salientamos que estará disponível um campo de observações para que se descreva o motivo pelo 

qual ocorreu a desistência, caso seja do conhecimento. 

Por outro lado, na Fase de Continuidade, os parceiros poderão encaminhar diretamente na Plata-

forma e integrar o Projeto Radar nos atendimentos e ocorrências, podendo nessa altura a Plataforma ser 

“alimentada” por todos estes. 

Um outro procedimento/ adaptação desenhado e desenvolvido na continuidade do Projeto Radar 

assenta no pressuposto da otimização e da gestão de informação, no sentido da agilização dos processos 

para uma intervenção precoce e mais ajustada a cada situação.  

A proteção de dados é uma questão fundamental quer para as organizações envolvidas, quer para 

os participantes. Neste sentido, a exigência subsiste no garante de que todos os procedimentos, ferramen-

tas e instrumentos utilizados no Radar obedeçam às obrigações e às formalidades do normativo do Regu-

lamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 – Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD). 
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Sendo um Projeto que tem na sua génese a recolha, o registo e a partilha de informação pessoal 

é fulcral garantir as obrigações e os requisitos do RGPD, tanto no registo informático (Plataforma Radar), 

como na partilha de dados com as organizações parceiras (email do Projeto, entre outros). Portanto, existe 

uma grande preocupação em garantir que o Projeto seja totalmente transparente e lícito, assim como, 

transmitir aos titulares dos dados que estes são tratados com segurança.  

A este respeito importa considerar a questão relativa à licitude do tratamento dos dados e respetivo 

fundamento legal – Artigo 6º, RGPD. De acordo com este preceito legal, para que esteja justificada a 

licitude da recolha e tratamento dos dados, é suficiente que se verifique uma das situações nele comtem-

pladas. No caso concreto do Projeto Radar, existe uma dupla fundamentação jurídica à licitude do trata-

mento dos dados, ou seja, via al. a) e al. e), do Artigo 6º, nº 1, RGPD (consentimento do titular dos dados 

pessoais e prossecução de funções de interesse público, respetivamente). 

Salientamos que, uma vez solicitado o consentimento, o titular dos dados tem o direito de o retirar 

a qualquer momento. Apesar de a retirada desse consentimento não comprometer a licitude do tratamento 

efetuado com base na autorização previamente dada, o RGPD confere ao titular, o direito ao apagamento 

dos seus dados, ou seja, o direito a ser esquecido (artigo 17.º, número 1, alínea b). Este preceito determina 

que: 

“O titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados 

pessoais, sem demora injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora 

injustificada, quando o titular retira o consentimento em que se baseia o tratamento dos dados nos termos 

do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), ou do artigo 9.º, n.º 2, alínea a) e se não existir outro fundamento jurídico 

para o referido tratamento”. 

Além de estarmos, enquanto responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais dos participantes 

do Projeto radar, obrigados a apagar os dados quando o consentimento é retirado, temos também, se-

gundo o disposto no artigo 19.º do RGPD, a obrigação de notificar ao participante o apagamento dos seus 

dados pessoais: 

“O responsável pelo tratamento comunica a cada destinatário a quem os dados pessoais tenham 

sido transmitidos qualquer retificação ou apagamento dos dados pessoais ou limitação do tratamento a 

que se tenha procedido em conformidade com o artigo 16.º, o artigo 17.º, n.º 1, e o artigo 18.º, salvo se tal 

comunicação se revelar impossível ou implicar um esforço desproporcionado. Se o titular dos dados o 

solicitar, o responsável pelo tratamento fornece-lhe informações sobre os referidos destinatários”. 

Considerando esta possibilidade legalmente concedida às pessoas entrevistadas, a UMSC esta-

belece o seguinte procedimento a adotar em caso de desistência de participação no Projeto Radar: 

• No momento em que se recebe uma comunicação, por parte do participante, a retirar o 

consentimento anteriormente conferido, quer por e-mail como por carta registada, terá de ser enviada uma 

resposta pela mesma via; 

• Será enviada uma resposta tipo para estas solicitações, previamente elaborada, no prazo 

de 2 dias úteis;  

• Tem de se enviar o pedido de desistência através do sistema interno + SIMP, informando 

que enviámos comunicação ao participante, via carta ou e-mail, cumprindo o procedimento; 
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• No + SIMP tem de se dirigir ao separador: Pedido –> Aplicacional –> Configuração/Dados 

–> Projeto Radar e solicitar o apagamento dos dados do entrevistado da plataforma do Projeto Radar. Aqui 

deve-se submeter o mínimo de dados pessoais possíveis, identificando o participante com o nome com-

pleto e a freguesia.  

 

Plano de Comunicação e Marketing 
 

No que concerne ao Plano de Comunicação e Marketing, importa salientar que a utilização de 

material de divulgação e promoção produzido e difundido nos meses de julho, agosto, setembro e outubro 

ascendeu aos 85.864 exemplares24. 

 

Fundamentação dos Posters Científicos 
 

No âmbito do Ano Nacional da Colaboração, decorreu um ciclo de três eventos “Colaborar faz toda 

a diferença”, iniciativa promovida em parceria com a Câmara Municipal de Vila de Nova de Gaia, inte-

grando o Fórum Internacional de Gaia 2019.  

Sendo o Projeto Radar considerado como uma prática promissora de colaboração na área, a or-

ganização do evento convidou a UMSC para participar como orador num dos painéis no encontro de dia 

18 de setembro, dedicado ao tema “Colaborar faz toda a diferença no… Envelhecimento”, partilhando a 

sua experiência de colaboração neste projeto25.  

Para a participação na conferência foi solicitado a realização de um poster relativo à importância 

do trabalho colaborativo no âmbito do Projeto Radar26. 

No seguimento desta participação, a UMSC acabou por considerar que esta seria uma excelente 

estratégia de divulgação e informação do Projeto Radar, concluindo que seria pertinente a elaboração de 

mais posters de forma a contar toda a história do Programa e do Projeto, clarificando o propósito do 

mesmo, a metodologia utilizada, integrando as questões da intergeracionalidade e da teoria da mudança, 

práticas humanistas na intervenção proximal, bem como realçar a imagem positiva e de valorização da 

população 65+ que pretendemos alcançar.  

O objetivo da elaboração destes posters será fazer uma exposição no II Simpósio InterAções, que 

terá lugar no dia 5 e 6 de dezembro de 2019. Este Simpósio tem como objetivo partilhar as ações siste-

máticas e integradas desenvolvidas pelo Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades, em que se inclui 

o Projeto Radar. Estes posters são uma oportunidade de partilhar a história do Projeto e o seu propósito, 

bem como obter opiniões acerca do mesmo, na medida em que transmitem de forma clara, dinâmica, 

apelativa e sintética a informação, facilitando a sua partilha e a discussão do tema com a audiência. 

                                                           
24 Anexo 5 - Material de Comunicação e Marketing distribuído entre julho e outubro de 2019. 
25 Anexo 2 - Relatório de Participação “Colaborar faz toda a diferença…no Envelhecimento” – Vila Nova de Gaia, 18.09.2019. 
26 Anexo 3.1 - Poster a Importância do Trabalho Colaborativo. 
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Poster A Importância do Trabalho Colaborativo27 

O Projeto Radar assenta em princípios de parceria e de devolução contínua de resultados à co-

munidade e aos seus principais destinatários e atores, segundo uma perspetiva holográfica e numa lógica 

de interdependência. Esta complexidade colaborativa desenvolve-se em dois níveis de articulação/intera-

ção: um 1º nível de Gestão Estratégica e Planeamento e um 2º nível de Coordenação e Implementação, 

em conformidade com o desenvolvimento institucional. 

Este sistema de articulação de dois níveis responde aos necessários desafios de organização, 

simplificação, dinamização e monitorização e permite gerir e implementar respostas diferenciadas, holísti-

cas, articuladas, integradas, concertadas e de proximidade com todos os agentes que trabalham com e 

para a população 65+. Tal pressupõe a reorganização e otimização da rede de equipamentos e respostas, 

e a implementação de um modelo de intervenção comunitária e de desenvolvimento local.  

Considerando estes propósitos, a partilha de conhecimento revela-se essencial, conduzindo a di-

versas vantagens, como a sistematização do método de trabalho, que origina uma base de conhecimento 

e eficiência crescentes com o propósito de dotar a cidade de uma rede de recursos. Esta estrutura orga-

nizacional facilita um maior enfoque nas transformações pretendidas e na melhoraria dos serviços e res-

postas existentes, promovendo a inovação e o empowerment das pessoas, das organizações e das co-

munidades. 

Para possibilitar uma maior articulação entre parceiros foi criada a Plataforma Digital Projeto Radar 

para sustentar mecanismos integrados e permitir o acesso, a centralização e a otimização da gestão de 

informação e a consequente atuação.  

A conceção do Website, acessível à comunidade em geral, promove o acesso à informação, bem 

como a responsabilidade social. Os seus conteúdos deverão dar conta do trabalho desenvolvido e desen-

cadeado pelos parceiros, radares comunitários, bem como promover respostas locais integradas e de pro-

ximidade, operacionalizando a identidade do Projeto.  

A constituição de um Conselho Consultivo, composto por sete membros de diversos âmbitos mul-

tidisciplinares com elevada experiência e reconhecido mérito em distintas áreas de intervenção e de uma 

Comissão de Acompanhamento formada por pessoas 65+, reconhecidas nas comunidades, pretende es-

timular o diálogo e o surgimento de novas ideias e conceitos, devendo ser uma mais-valia ao possibilitar 

um conjunto de contributos e de apreciações que concedem maior vigor, rigor e multiplicidade de visões 

na implementação das medidas e políticas (existentes e a criar) a que lhes dizem respeito. 

Tratando-se de um Projeto colaborativo, o seu desenvolvimento é acompanhado de uma estraté-

gia de organização e de funcionamento partilhada ao nível da informação, das decisões e da gestão, 

através de reuniões sistemáticas com os parceiros internos e externos, onde cada entidade partilha con-

tributos e melhorias, resultado do trabalho realizado, assim como de reavaliação dos pontos críticos da 

atuação. 

                                                           
27 Anexo 3.1 - Poster a Importância do Trabalho Colaborativo. 
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Esta metodologia de articulação e de funcionamento baseia-se numa visão sistémica e procura 

contrariar o excesso de individualização na atuação, fomentando o trabalho em rede e uma maior partici-

pação na elaboração dos programas e planos.  

A plena articulação entre os parceiros possibilita que o Projeto Radar se constitua como um me-

canismo articulado de prevenção precoce de situações de risco e de vulnerabilidade, de promoção de uma 

rede de radares comunitários e de reforço dos parceiros, que trabalham de forma integrada, respondendo 

a uma necessidade de organização setorial, que estrutura a diversidade de instituições em termos de 

conhecimento, de informação, de estratégia, de planeamento e de ação. Em conclusão, torna-se imperiosa 

uma transparente articulação, que privilegia a troca de saberes, partilha, reflexão e discussão, potenciando 

a criação de redes de conhecimento e sinergias. 

 

Poster Projeto Radar28: Um Projeto de proximidade, intervenção e acompanhamento à popula-

ção 65+ 

Um dos propósitos da UMSC é coordenar as responsabilidades no âmbito do Programa Lisboa, 

Cidade de Todas as Idades, assegurando uma relação estruturada e articulada com a CML, bem como 

com os restantes parceiros da Rede Social, tendo como um dos focos potenciar os recursos existentes, 

assegurando a distribuição territorial na cidade de Lisboa e envolvendo todos os serviços nesta estratégia. 

Atendendo ao enfraquecimento dos laços sociais que se tem observado ao longo dos anos, entendeu-se 

pertinente repensar a intervenção e as respostas a nível social, aproveitando também para colmatar a 

ausência de um levantamento deste grupo populacional. 

Surge, assim, o Projeto Radar que une diversas entidades com competências na área social, para 

que, de forma integrada e partilhada, se concentrem todos os esforços para agilizar respostas mais céle-

res, assertivas e adequadas aos desafios da longevidade, bem como melhorar a qualidade dos serviços 

prestados e a promoção de uma política de acompanhamento.   

O Projeto tem como foco a constante e contínua devolução de esclarecimentos e pontos de situa-

ção dos resultados à comunidade e aos seus principais destinatários e atores, sendo acompanhado de 

uma estratégia de organização e de funcionamento partilhada ao nível da informação, das decisões e da 

gestão, através de reuniões sistemáticas com os parceiros, onde cada entidade partilha contributos, resul-

tados do trabalho realizado, inclusão de sugestões e de melhorias, assim como de reavaliação dos pontos 

críticos da atuação. 

O seu funcionamento assenta no Princípio do Conhecimento Estratégico, que sustente as deci-

sões e crie uma linha de atuação comum para o futuro; no Respeito pela Autonomia e Ação de cada uma 

das organizações; na Inovação nas respostas e no modelo de intervenção; na Adequabilidade e Rapidez 

das respostas às necessidades manifestadas; na Acessibilidade facilitada às respostas e, por fim, na Efi-

ciência e Eficácia no alcance dos resultados. 

                                                           
28 Anexo 3.2 - Poster Projeto Radar. 
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O Projeto Radar foi concebido como mecanismo articulado de prevenção precoce de situações de 

risco e para a promoção de uma rede de Radares Comunitários, tendo sido estruturado de forma a possi-

bilitar, através de uma visão atualizada fruto do acompanhamento do progresso desta iniciativa, e repensar 

a intervenção dos serviços, ajustando-os às potencialidades da população alvo, pretendendo a promoção 

da autonomia e capacitação dos indivíduos, dos grupos e famílias através do envolvimento social e comu-

nitário. 

A operacionalização do Projeto implica a partilha de diversas tarefas e o compromisso assumido 

enquanto estratégia para a cidade de Lisboa. Adotou-se um modelo de intervenção comunitária e de de-

senvolvimento local de base territorial, tendo-se optado por esta abordagem por se considerar ser a melhor 

forma de valorizar e reconhecer as competências das pessoas, assumindo-os como protagonistas do seu 

processo contínuo de autonomia e de construção social. 

A determinação das responsabilidades de cada parceiro é feita através de um sistema de articu-

lação de dois níveis que responda aos necessários desafios de organização, simplificação, dinamização 

e monitorização e que permite gerir e implementar respostas diferenciadas, holísticas, articuladas, integra-

das, concertadas e de proximidade com todos os agentes que trabalham com e para a população 65+, 

planeando assim de forma sustentada as respostas a acionar em função dos perfis de cada pessoa e dos 

seus contextos de vida. 

O levantamento das situações, expectativas, potencialidades e privações deste público-alvo tem 

por base uma entrevista semiaberta e semiestruturada às pessoas 65+ residente em Lisboa. Essas entre-

vistas são submetidas, com o necessário consentimento assinado pelo titular dos dados pessoais, na Pla-

taforma Digital Projeto Radar.  

Esta Plataforma possibilita uma maior articulação entre parceiros, criação de mecanismos integra-

dos e sustentados, o rápido acesso, centralização e otimização da gestão de informação, que fundamente 

as ações sociais. Possibilita o trabalho de continuidade do Projeto, dado que cada parceiro pode integrar 

novos levantamentos, admitindo a partilha de informação em tempo útil, permitindo comunicar, disponibi-

lizar, georreferenciar e mapear os territórios da cidade de Lisboa. Assim, é possível verificar se determi-

nada pessoa já beneficia de algum apoio por parte dos serviços com responsabilidade na área social, 

permitindo otimizar os recursos e desta forma auxiliar mais pessoas. 

A conceção do Website que se pretende acessível à comunidade em geral, também promove o 

acesso à informação, bem como a responsabilidade social de todos os envolvidos no Projeto. Com o 

mesmo pretende-se a difusão, divulgação de documentos, de ações, e contactos úteis dos estabelecimen-

tos. Os conteúdos do Website deverão dar conta do trabalho desenvolvido e desencadeado pelos parcei-

ros e pelos radares comunitários, bem como promover respostas locais integradas e de proximidade, ope-

racionalizando uma estratégia capaz de fortalecer e promover a identidade do Projeto.  

A constituição de um Conselho Consultivo, formado por conselheiros de âmbitos multidisciplinares, 

e de uma Comissão de Acompanhamento formada por pessoas 65+, reconhecidas nas comunidades, 

pretende estimular o diálogo e o surgimento de novas ideias e conceitos, devendo ser uma mais-valia ao 

possibilitar o fomento da confiança, um conjunto de contributos e de apreciações que concedem maior 
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vigor, rigor e multiplicidade de visões na implementação das medidas e políticas (existentes e a criar) a 

que lhes dizem respeito. 

O Projeto Radar constitui-se como um projeto inovador que se destaca na multidisciplinaridade 

das suas equipas e no trabalho em rede, que garantem um olhar holístico e multifacetado no encontro de 

respostas diferenciadas, integradas e de proximidade, que visam responder às privações, expectativas e 

potencialidades da população 65+, consolidando a construção da estrutura organizativa do Centro Local 

de Informação e Coordenação (CLIC).  

O seu carácter proactivo e reflexivo pretende contribuir para uma mudança de paradigma, incen-

tivando o próprio a ir ao encontro das instituições, de forma a prevenir a institucionalização e as invisibili-

dades do sistema. Pretende, assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que já 

atingiram os 65 anos de idade, para a garantia de satisfação das atividades de vida diária e de apoio 

psicossocial, assim como colaborar na prestação de cuidados de saúde, visando o bem-estar físico, mental 

e a autonomia.  

A sua visão integrada promove novas formas de cidadania e de participação no espaço público, 

facilita a construção de bairros mais solidários, comunicativos e atentos, possibilitando “Falar. Escutar. 

Cuidar”, comprometendo-se a prevenir e a reduzir o risco de isolamento e de solidão. Com base nos re-

sultados obtidos incita-se uma resposta integrada e de proximidade nas situações que demandam maior 

preocupação e responsabilidade, procurando alterar o paradigma instituído.   

 

Poster a Inovação e a Mudança Social no Projeto Radar29 

A Inovação Social tem um papel importante na compreensão sobre como se configurar alternativas 

possíveis de transformação social, através da compreensão da trajetória evolutiva da intervenção social, 

e como a experiência ocorrida (ou a ocorrer) constrói um processo em direção à mudança social desejada 

(cf. Mouleart et al., 2010; BEPA 2010). 

Segundo o Burreau of European Policy Advisers (BEPA) a Inovação Social é definida como uma 

abordagem de processo e “produto” que provoca novas formas de interações sociais entre os indivíduos 

para se alcançar determinados resultados (BEPA, 2010:24-26). 

A perspetiva da Mudança Social também compreende a Inovação Social como um processo evo-

lutivo de resposta às necessidades sociais, porém, vai além da promoção de mudanças no sentido de uma 

sociedade mais participativa a partir de processos de aprendizagem e empowerment. Uma vez que, en-

volve as pessoas nos processos de mudanças ao nível das atitudes, dos valores, das estratégias, dos 

sistemas organizacionais e de trabalho, das responsabilidades e papéis das instituições, assim como no-

vas formas de se relacionarem e tomarem decisões. 

A Inovação Social proporciona um aperfeiçoamento das relações sociais em sentido micro (entre 

indivíduos), meso (entre grupos sociais) e macro (a nível da comunidade). Assim, há um processo de 

                                                           
29 Anexo 3.3 - Poster a Inovação e a Mudança Social no Projeto Radar. 
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fortalecimento de capacidades, que os atores sociais e grupos utilizam para desempenharem papéis na 

sociedade que provoquem mudanças de forma a promover a coesão social. 

A Inovação Social é apresentada por Moulaert como uma [alternativa para combater a exclusão 

social, uma vez que, assume um procedimento de continuidade, fluidez, conexões, que ocorre em vários 

contextos e níveis, estando assim centrado na pessoa:  há sempre a preocupação com a condição hu-

mana; superar a exclusão social, melhorar a qualidade da prestação de serviços, melhorar a qualidade da 

vida humana e de bem-estar. Isso significa, é claro, que a inovação social não pode ser separada nem do 

seu contexto sociocultural, nem do seu contexto sociopolítico. (Moulaert et al., 2010)] 30 Deste modo, na 

ótica do Projeto Radar, a Inovação Social deverá ser uma alternativa para promover a coesão social es-

sencialmente através do reconhecimento e da valorização das pessoas 65+.   

Moulaert realça a importância dos diferentes atores serem envolvidos na compreensão e constru-

ção da solução/resposta face à situação-oportunidade31. No caso do Projeto Radar esta é uma premissa 

que desde da sua conceção está presente, e é inclusive, uma das dimensões diferenciadores do Projeto.  

Este envolvimento e compreensão comum é fundamental para a sustentação das possíveis soluções, visto 

que, todos em conjunto devem dialogar e rumar para a construção de uma resposta abrangente consis-

tente. Neste sentido, a Inovação Social no âmbito do Projeto Radar envolve a transdisciplinaridade na 

forma de compreender a situação em análise e na implementação da resposta, onde a informação é devi-

damente refletida e partilhada pelos parceiros. 

André e Abreu (2006) definem a Inovação Social como: uma resposta nova e socialmente reco-

nhecida que visa e gera mudança social, ligando simultaneamente três critérios: (i) satisfação de necessi-

dades humanas não satisfeitas; (ii) promoção da inclusão social; e (iii) capacitação de agentes ou atores 

sujeitos, potencial ou efetivamente, a processos de exclusão/marginalização social, desencadeando, as-

sim, uma mudança, mais ou menos intensa, das relações de poder (cf. André e Abreu, 2006: 2). 

Deste modo, o Projeto Radar pretende fazer um levantamento das pessoas 65+ de todas as fre-

guesias da cidade de Lisboa, com vista a repensar as políticas, as respostas existentes e as ações a 

desenvolver tendo em conta as expectativas, privações e potencialidades de cada pessoa entrevistada. 

Valorizar, dignificar e reconhecer o valor da pessoa 65+ a fim de promover a inclusão da população de 

idade avançada na sociedade contemporânea.  

A Inovação Social é entendida como sistema que provoca ruturas e promove mudanças conjuntu-

rais e estruturais. Posto isto, é possível afirmar que, a Inovação Social assume uma dimensão político-

ideológica que deverá responder aos diversos contextos.  

Conclui-se, assim, que a Inovação Social consiste num processo orientado para a mudança social 

que pretende satisfazer necessidades humanas, no qual se estabelecem novas relações entre pessoas e 

                                                           
30 Tradução livre da citação “there is always the concern about the human condition; to overcome social exclusion, to improve the 

quality of service provision, to improve the quality of human life and of well-being. This means of course that social innovation cannot 

be separated either from its social-cultural, or from it social-political context” (Moulaert et al., 2010: 15). 
31 O autor dá enfase ao problema centrando-se numa tónica de negatividade e exclusão, e que não vai de acordo à essência do 

Projeto Radar. Deste modo, o Projeto sugere o conceito de situação-oportunidade para se referir a situações/contextos em que haja 

algo que não esteja a funcionar como seria suposto e/ou haja possibilidade de fazer algo para melhorar.  



 

62 

grupos sociais, desenvolvem capacidades e se agregam competências para a satisfação dessas necessi-

dades. 

 

CICLO DE INOVAÇÃO SOCIAL 

O ciclo de inovação social de Murray et al (2010: 3) define a Inovação Social como um processo 

evolucionário em que surgem novas ideias (que podem ser produtos, serviços ou modelos) que não só 

respondem a uma questão social, mas que também provocam novas relações sociais e colaborações. 

Para compreender a evolução desse processo, os autores identificaram as seis fases que compõem o 

ciclo da Inovação Social, que serão adiante apresentadas32. 

Primeira fase - Avisos, inspirações e diagnósticos: nesta etapa já existem todos os fatores que 

destacam a necessidade de inovação, bem como as inspirações que dão início à imaginação criativa de 

novas evidências. Esta etapa envolve o diagnóstico da situação-oportunidade e a formulação da pergunta 

de tal forma que as causas da situação, e não apenas os seus sintomas, sejam abordados. Enquadrar a 

pergunta certa é o caminho para encontrar a solução, o que significa ir além dos sintomas para identificar 

as causas particulares. É uma fase de análise e de olhar sobre a situação-oportunidade (cf. Murray et al., 

2010: 14); 

Segunda fase - Propostas e ideias: esta é a fase de geração de ideias. Este momento de geração 

de ideias pode envolver métodos formais ou informais. Nesta fase, é importante destacar que tão impor-

tante quanto a ideia em si, é o processo na qual a mesma é elaborada e aplicada. Desta forma, o envolvi-

mento dos stakeholders (parceiros internos e externos) desempenha um aspeto fundamental para trazer 

legitimidade e sucesso à inovação: “na maioria dos casos, o sucesso da inovação dependerá da participa-

ção e envolvimento de uma ampla variedade de interesses - os usuários e beneficiários da inovação, bem 

como os produtores e fornecedores” (Murray et al., 2010: 30) 33. Nesta fase também se procura conhecer 

experiências existentes que trabalham com uma situação-oportunidade idêntica a fim de aprender com as 

mesmas, entendendo os seus pontos críticos e avanços, de modo, a que isso possa inspirar a iniciativa 

que se está a construir; 

Terceira fase - Protótipos e pilotos: este é o espaço onde as ideias são testadas na prática. Isto 

pode ser feito simplesmente por teste da ideia ou por meio de pilotos mais formais, protótipos e ensaios 

clínicos randomizados. O processo de refinar e testar as ideias é particularmente importante, pois é pela 

interação, tentativas e erros, que se reúnem forças, e os conflitos são resolvidos. Por isso, há que ter em 

conta alguns aspetos importantes, tais como a concretização das ações, a duração da realização, os cus-

tos desembolsados e a recolha dos feedbacks dos atores envolvidos. Deste modo, as ações devem ser 

concretizadas com tempo de realização ágil, custos baixos e com feedbacks do público-alvo e outros sta-

keholders (parceiros internos e externos) relevantes. Estes aspetos irão proporcionar, nesta fase, uma 

                                                           
32 Estas fases vão desde o momento em que a situação-problema é percebida por uma comunidade, organização social ou empre-

endedor social e é criada uma resposta para a mesma, até o momento em que essa resposta se torna uma tecnologia social susten-

tada, capaz de possibilitar que a mesma possa ser levada a outros contextos com situações idênticas.  
33Tradução livre da citação “In most cases the sucess of the innovation will rest on the participation and involvement of a wide vari-

ety of interests - the users and beneficiaries of the innovation as well as the produces and suppliers” (Murray et al. 2010: 30) 
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compreensão da eficiência e eficácia da iniciativa criada e quais as reais condições para a sobrevivência 

da ideia (cf. Murray et al., 2010: 50); 

  Quarta fase – Manutenção ou sustentação: fase na qual a ideia se torna uma prática quotidiana, 

e por isso, é estabelecida toda a estrutura organizacional necessária não só para a realização da iniciativa, 

mas também dos recursos necessários para mantê-la. É nesta fase que se percebe de que forma o projeto 

se articula com o ambiente, e como consegue estabelecer uma rede de conexões entre os elementos 

desse sistema viabilizando os objetivos do mesmo. Portanto, diz respeitos à rede de relações e à forma 

como são articulados: as fontes de financiamento diversas (fundos públicos, patrocínios privados, doações 

individuais), o desempenho dos técnicos, o apoio de voluntários, o sistema de governação e gestão, as 

tecnologias disponíveis, a relação com as políticas públicas, a integração com outros serviços de outras 

instituições, os canais de escuta e/ou participação dos beneficiários e demais stakeholders, etc. (cf. Murray 

et al., 2010: 58-80); 

Quinta fase - Escala e difusão: neste estágio há uma série de estratégias que são aplicadas para 

que a solução cresça a fim de ser disseminada para outros contextos. Esta é a fase em que o valor da 

iniciativa é testado, dado que, os novos contextos tendem a questionar se a ideia realmente funciona, 

sendo comum serem realizadas avaliações e pesquisas para apontar a eficiência e eficácia da iniciativa. 

Este processo pode dar-se de forma espontânea ou de forma planeada. É importante salientar que nesta 

fase, a inovação adquire um caráter mais flexível, uma vez que, são feitos os ajustes necessários de 

acordo com os novos contextos. Nesse sentido, quanto mais simples for a ideia e focada naquilo que é 

essencial, maior será sua capacidade de difusão (cf. Murray et al., 2010); 

Sexta fase - Mudança Sistémica: este é o objetivo final de Inovação Social, é a fase em que a 

solução é adotada e utilizada por diversos atores sociais e instituições e passa a ser parte do sistema. A 

mudança sistémica normalmente envolve a interação de muitos elementos tais como: movimentos sociais, 

modelos de negócios, leis e regulamentos, dados e infraestrutura e novas formas de pensar e agir. Para 

tal, o projeto/programa carregou em si uma capacidade transformadora ao provocar uma mudança cultural 

e política na forma como a situação-alvo do processo de inovação era percebida e tratada, introduzindo 

novas ações, determinando mudanças de pensamento e comportamento capazes de interferir nas estru-

turas de poder que determinavam a mesma (cf. Murray et al., 2010: 13). 

De ressalvar que as fases enunciadas não seguem necessariamente a configuração apresentada. 

São comuns os loops entre as mesmas de acordo com as aprendizagens e resultados que vão sendo 

realizados à medida que a iniciativa é testada. O facto de muitas iniciativas ampliarem o diagnóstico no 

momento da prototipagem e da sustentação, realizando assim as adaptações necessárias, ilustra esta 

afirmação. Ainda que o modelo proposto pareça ser linear, o desenvolvimento de inovações sociais é mais 

parecido com múltiplos espirais34 sendo o processo de fases interativo, fluído, dinâmico e, podendo inclu-

sive, ser sobreposto.  

Na figura apresentada, pode-se observar a fase do ciclo de Inovação Social na qual o Projeto 

Radar se encontra – manutenção ou sustentação. 

                                                           
34 Motivo que justifica a sua representação em forma de uma espiral. 
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O Projeto Radar já passou pelas fases iniciais dos avisos, inspirações e diagnósticos e propostas 

e ideias, onde identificou a situação-oportunidade e os desafios. Nesta fase, a equipa do Projeto Radar 

teve a possibilidade de conhecer e inspirar-se no Programa Radar da cidade de Barcelona.  

Após estas duas fases, sucedeu a fase de protótipos e pilotos, na qual foi testado o projeto-piloto 

nas freguesias do Areeiro, Ajuda e Olivais. Esta Fase Piloto foi fundamental para o Projeto, uma vez que 

possibilitou testar a ideia e refiná-la para as fases posteriores. 

Neste momento, e após a conclusão da 2ª Fase, o Projeto encontra-se num período de transição: 

da etapa de manutenção ou sustentação para a fase de escala e difusão. Os contributos avaliativos facul-

tados pelos diferentes agentes envolvidos no Projeto permitiram o aperfeiçoamento e a sustentação de 

ideias, procedimentos e métodos para a 3ª Fase. Fala-se numa transição para a etapa da escala e difusão 

porque a UMSC tem recebido pedidos de outros municípios para implementarem o Projeto Radar nos seus 

concelhos.  

 

MUDANÇA SOCIAL 

O conceito de mudança social foi desenvolvido principalmente a partir de 1950-1960 (Reeler, 2007: 

5) sendo definido como o esforço consciente para contrabalançar o impacto de injustiças económicas, 

sociais e políticas que afetam as pessoas mais vulneráveis e marginalizadas, incluindo o acesso desequi-

librado a recursos, bens e serviços (cf. Guijt, 2008: 8). 

A Teoria da Mudança Social permite compreender o processo de transformação existente entre a 

emergência de uma situação-oportunidade e a efetivação da sua resposta. Nesse sentido, estabelece uma 

análise processual entre a Inovação Social e a Mudança Social, uma vez que toda a abordagem de Moula-

ert et al. (2010) compreende a Inovação Social numa perspetiva da transformação orientada à Mudança 

Adaptação do ciclo de Inovação Social (Murray et al. 2010: 11) 

FIGURA 1 - CICLO DE INOVAÇÃO SOCIAL ADAPTADO AO PROJETO RADAR 
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Social. Assim, pode-se afirmar que o conceito de Mudança Social carrega uma dimensão de processo 

percorrido, de transformações estruturais que originam alterações nas estruturas de poder. 

A Inovação Social permite compreender como se compõe um processo de transformação social. 

Por outro lado, a Teoria da Mudança Social, embora também conduza a uma abordagem processual, 

procura situar esse processo entre a emergência da mudança e a forma como esta é conduzida. Deste 

modo, Reeler (2007) estabelece três tipos de Mudança Social: Emergente, Transformadora e Projetável 

ou Projetada.  

A Mudança Social Emergente (a estrada é feita para caminhar) ocorre de forma irregular e adap-

tativa ao longo do processo e da experiência. Por norma é caracterizada como uma mudança caótica, 

acidental e pouco previsível. Emerge, numa fase pioneira, experimentalmente à medida que encontra a 

sua identidade e propósito, aprendendo o seu caminho para o futuro. Muitas vezes funcionando informal-

mente por regras não escritas, conservadas pela vontade e pela personalidade, numa atmosfera intensa 

e pessoal. 

A Mudança Social Transformadora (através da crise e “desaprendizagem”) é comum em contextos 

de crises, conflitos e de bloqueios em relação à resolução de determinada situação. Este tipo de mudança 

assume uma interferência profunda na resolução da situação, portanto, já é mais consciente e proativa. 

Nesta mudança é necessária uma transformação que permita abandonar a informalidade, uma “desapren-

dizagem” das regras não escritas, abrindo caminho para um novo regime. Esse desapego não é simples-

mente um processo instrumental de instalação de novos sistemas, mas uma transferência de poder e uma 

mudança de cultura. 

A Mudança Social Projetável ou Projetada (trabalhar com um plano) é uma mudança planeada, 

tendo metas e resultados esperados, e com uma estratégia definida para alcançá-los, envolvendo os dife-

rentes atores sociais no processo de desenvolvimento e implementação do Projeto.  

Reeler (2007) refere que em cada processo de transformação social não se dá exclusivamente um só tipo 

de mudança, podendo ocorrer vários tipos de mudança35. Uma delas passa a ser mais predominante do 

que as outras, de acordo com os contextos em que emerge. 

De acordo com os tipos de Mudança Social anteriormente apresentados, o tipo de mudança mais 

preponderante ao Projeto Radar é a Mudança Social Projetável/Projetada (trabalhar com um plano). Uma 

vez que tal como o nome indica esta é uma mudança projetável, que tem um plano desenhado, com metas 

e resultados a alcançar e com estratégias e meios específicos para alcançá-los.  

A metodologia da investigação-ação36 (centrada nos sujeitos e orientada para a resolução e mu-

dança) potencia e possibilita um aperfeiçoamento e progresso ao longo do projeto/intervenção, o que 

acaba por ir ao encontro do “lema” da Mudança Social Emergente - a estrada é feita para caminhar. Deste 

modo, podemos conjeturar que ao longo do Projeto possa haver Mudança Social Emergente e Projetá-

vel/Projetada.   

                                                           
35 Por exemplo, uma situação específica de desenvolvimento pode ser caracterizada como um processo dominante de mudança 

emergente, mas pode haver subprocessos menores de mudança transformadora ou projetável. 
36 “(...) um processo no qual os investigadores e os atores conjuntamente investigam sistematicamente um dado e põem questões 

com vista a solucionar um problema imediato vivido pelos atores e a enriquecer o saber cognitivo, o saber-fazer e o saber-ser, num 

quadro ético mutuamente aceite” (Alcides Monteiro, 1988 cit. In Guerra, 2010:53) 
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FIGURA 1 - PROPOSTA DE MUDANÇA SOCIAL QUE O PROJETO RADAR PRETENDE ATINGIR 

De seguida, é possível observar as mudanças que o Projeto Radar pretende alcançar, qual a sua 

finalidade e de que forma vão ser alcançadas as mudanças esperadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como principais mudanças que o Projeto pretende alcançar destaca-se: o reforço e valorização 

da pessoa 65+ e das respostas sociais existentes; o papel mais colaborativo e corresponsável da comu-

nidade e do comércio local com este grupo populacional; e do trabalho em rede e colaborativo, afim de 

diminuir e evitar a duplicação de respostas e promover a partilha de informação.  

Na perspetiva e filosofia do Projeto, é fundamental e extremamente necessário, produzir uma mu-

dança e rutura na forma como se olha e considera a pessoa 65+, não olhando apenas para esta população 

como aquela que necessita de apoio e suporte, mas também e principalmente como um ativo a valorizar. 

Assim, é crucial reconhecer e valorizar o enorme contributo que as pessoas 65+ prestam à sociedade, 

criando mais oportunidades para que este grupo populacional possa desenvolver o seu potencial. 

Para tal, é fundamental o incentivo à participação e ao envolvimento dos cidadãos, particularmente 

às pessoas 65+, tanto na recolha de informação e dados sobre a forma como experienciam e vivenciam o 

seu próprio processo de longevidade; como na reflexão, desenvolvimento e desenho dos trabalhos a rea-

lizar em prole desta geração. É com esta intencionalidade e objetivo que se constituíram duas assembleias 

colaborativas e de auscultação (Conselho Consultivo e Comissão de Acompanhamento), fundamentais e 

complementares no cumprimento do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades e do Projeto Radar.   

Pretende-se mobilizar esta faixa etária, para que possa influenciar e contribuir para o desenvolvi-

mento do seu bem-estar e das gerações futuras, reforçando a experiência, sabedoria e conhecimentos 

deste grupo populacional.  

Como refere Fonseca (2006, citado em André, 2019:44) a propósito da participação das pessoas 

65+ nos processos de decisão relacionados com a promoção da longevidade na comunidade, produz efei-

tos potenciadores no seu bem-estar físico e psicológico (autonomia, autoconceito, autoestima, locus de 
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controlo), tendo igualmente um importante efeito na mudança dos papéis sociais atribuídos aos mais ve-

lhos. 

Estes grupos de participação devolvem autonomia e reconhecimento, fomentando a pluralidade 

de ideias, o compromisso com a cidadania e a apropriação do espaço para uma maior coesão, mobilização 

e mudança social. Assim, verifica-se que a grande finalidade do Projeto Radar é a melhoria da qualidade 

de vida e bem-estar das pessoas 65+ que residem na cidade de Lisboa potenciando a valorização e reco-

nhecimento dos papéis sociais ao longo da vida: a nível individual, através do momento da entrevista; 

como comunitário e societal, por meio das ações de sensibilização, da angariação de radares comunitários 

e da promoção de mesas participativas.  

 

Poster a Imagem Positiva da População 65+37 

A longevidade da população representa atualmente um dos maiores acontecimentos da história 

da humanidade e um dos maiores desafios do século XXI. As últimas décadas do século passado regista-

ram um aumento ininterrupto do número de pessoas com 65 ou mais anos, que transformou as sociedades 

mais desenvolvidas com o aumento da população de idade avançada. As conjugações da queda da fe-

cundidade com o aumento da esperança média de vida influenciam esta transformação na sociedade 

portuguesa (Cabral, 2013).  

Este fenómeno positivo para os indivíduos e comunidades resultam da melhoria dos cuidados de 

saúde, das condições de higiene e de alimentação, e dos progressos da medicina e da tecnologia (Cabral, 

2013).  

A existência de um número cada vez maior de população 65+ constitui um desafio para as comu-

nidades, uma vez que surgem novas necessidades com eventuais implicações em diversas áreas (indivi-

dual, saúde, educação, cultura, trabalho, segurança social, entre outras). A criação e a manutenção de 

contextos favoráveis e facilitadores ao aumento da longevidade torna-se indispensável na promoção do 

bem-estar na população 65+, para que possa continuar a ser, pelo maior tempo possível, autónoma e 

socialmente relevante. 

Estas alterações demográficas criam oportunidades no reforço da solidariedade entre as gerações, 

sendo necessário desenvolver esforços em vários domínios, nomeadamente, garantir que o potencial de 

todas as gerações é desenvolvido e que, simultaneamente, se criem condições para a sua realização; se 

altere a perceção relativa à população com 65 ou mais anos; se encare o ciclo de vida como noção básica 

e normal para tratar os dilemas transgeracionais. 

Esses desafios prendem-se com a forma como a população 65+ se encontra representada na 

sociedade, pois as características que a definem, por norma, estão associadas a preconceitos, mitos e 

estereótipos e estes surgem pelo simples facto de pertencerem a um determinado grupo etário.  

                                                           
37 Anexo 3.4 - Poster Imagem Positiva População 65+. 
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A alteração da perceção relativa à população com 65 ou mais anos decorre da valorização da 

longevidade e do reconhecimento deste grupo populacional em contexto comunitário. Assente na promo-

ção de uma cultura de respeito e dignidade em todas as fases da vida, no respeito pelos diversos papéis 

sociais desempenhados pelos cidadãos ao longo da vida, na conservação das redes de suporte social, 

familiar e de vizinhança ao longo da vida, no desenvolvimento de políticas de solidariedade intergeracional 

e na utilização de imagens positivas sobre a população 65+, de forma a combater estereótipos, mitos e 

preconceitos (André, 2019). 

As representações e atitudes positivas quanto aos ciclos de vida contribuem para o desenvolvi-

mento de ambientes comunitários mais compreensivos e solidários relativamente às diferentes necessida-

des, desejos e interesses da sua população, renovando o sentido de comunidade enquanto rede de rela-

ções de pertença, de responsabilidade e solidariedade entre gerações (André, 2019).   

  Para uma valorização efetiva da longevidade é necessário criar espaços de proximidade e partilha 

entre gerações, de modo a contrariar a perda de contacto entre as gerações. Ao aceitar e compreender 

cada geração é possível desconstruir alguns dos estereótipos associados à idade avançada. O intercâmbio 

de experiências e de comunicação promove a cooperação e a solidariedade intergeracional, assim como 

a existência de representações mais positivas e realistas da população 65+ (Cabral, 2016). 

Os desafios e dilemas da longevidade são superados quando as diferentes naturezas políticas, 

científicas e sociais se juntam e desenvolvem em conjunto uma cultura positiva e alargada face às pessoas 

com 65 ou mais anos. Esta transformação implica o contributo de várias entidades para a dignificação da 

imagem desta população (Carneiro, 2012). 

O Projeto pretende transformar o paradigma institucional ao promover pressupostos humanistas e 

sociais, que refletem e definem novas estratégias de intervenção e fomentam uma imagem atual e atrativa, 

capaz de reconhecer a importância da população com 65+. As imagens utilizadas na sua comunicação, 

divulgação e promoção ajudam a desconstruir os estereótipos associados à idade, uma vez que realçam 

a heterogeneidade desta população e reforçam a sua autoestima e bem-estar, com o foco na autonomia 

e na participação ativa das pessoas de idade avançada. 

O lema do Projeto “Falar. Escutar. Cuidar.” reflete a valorização das competências e capacidades, 

em particular, deste grupo etário e das comunidades para que cada pessoa se auto-percepcione como 

agente da sua própria mudança, ao partilhar as suas expectativas e potencialidades, que através da rede 

de parceiros estabelecida pressiona os serviços no sentido da sua melhoria. A mudança de paradigma 

exige uma lógica transversal e de parceria, como se reflete no desenvolvimento do Projeto Radar.  

 

Poster Intergeracionalidade no âmbito do Projeto Radar38 

Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a uma transformação da sociedade, relacionada com 

o aumento da longevidade. Este processo natural desencadeia novas necessidades e oportunidades em 

diversas áreas.  

                                                           
38 Anexo 3.5 - Poster Intergeracionalidade no Projeto Radar. 
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A longevidade pode ser entendida com complexidade, isto porque se, por um lado, representa um 

ganho no desenvolvimento social, por outro, revela ser uma questão com impacto multicausal, que requer 

respostas diferenciadas e adaptadas. Assim, importa desenvolver medidas preventivas e de sensibiliza-

ção, com uma atuação integrada entre as várias entidades e da sociedade em geral, que conduzam à 

criação e manutenção de contextos favoráveis e facilitadores de bem-estar e qualidade de vida. 

Um dos grandes desafios emergentes prende-se com a criação de condições para que a popula-

ção 65+ se mantenha ativa e participativa na comunidade, contribuindo para o desenvolvimento da socie-

dade e dos assuntos que lhes dizem diretamente respeito. Porém, o individualismo, o enfraquecimento 

dos laços sociais e o isolamento desta faixa etária estão cada vez mais presentes nas sociedades atuais. 

O Projeto Radar tem o intuito de responder a alguns dos desafios da longevidade ao contribuir 

para promoção do bem-estar, da proximidade e cidadania, da participação no espaço público e da partilha 

entre gerações. Na sua abordagem pretende garantir uma sociedade adaptada e coesa para todas as 

idades, onde o aumento do tempo de vida seja acompanhado por um aumento da qualidade de vida. Desta 

forma, reconhece-se que “uma sociedade para todas as idades pressupõe uma outra (com)vivência entre 

gerações e, claro, uma interação saudável entre idades. A maior longevidade humana constitui, já o dis-

semos, um desafio crescente à sociedade atual” (Palmeirão, 2007 p. 72, citado por Cabral, 2016).  

 Nesse empenho, o Projeto Radar procura que o prolongamento da vida seja acompanhado por 

sociedades mais atentas, próximas, solidárias, equitativas e flexíveis. A implementação dos objetivos e 

compromissos, segundo uma metodologia participativa e interativa, (re)aproxima e associa diferentes ge-

rações, em resposta às necessidades emergentes. As comunidades e as entidades devem estar alinhadas 

com essas exigências, garantindo um olhar holístico e multifacetado, atento e cuidado à população 65+, 

salvaguardando as redes familiares, de suporte e comunitárias e a prestação de cuidados individualizados 

(a nível de saúde. Funcional, de adequação, integração e orientação para a pessoa).   

Por se sustentar na intervenção comunitária, o Projeto procura o encontro, a partilha e a participa-

ção de todos no exercício pleno da cidadania, diálogo e solidariedade intergeracional. O intercâmbio de 

experiências e de comunicação facilita a compreensão de e entre todos, promovendo o respeito e coope-

ração entre as diferentes gerações. Esta partilha de aprendizagens permite às gerações mais novas lucrar 

com o saber das pessoas com 65 ou mais anos, e às gerações anteriores valorizar a identidade social.  

O Projeto Radar pretende, assim, criar e sustentar vínculos entre as diferentes pessoas e gerações 

e com a comunidade, num firme compromisso de proximidade, intervenção e acompanhamento à popula-

ção 65+, através da solidariedade intergeracional. 

Em suma, as relações intergeracionais vão ao encontro dos objetivos fundamentais do Projeto, 

uma vez que contribui para contrariar o isolamento social e a solidão não desejada; incentiva à participação 

cívica e suscita um sentimento de valorização e preponderância; fomenta a compreensão e o respeito 

entre gerações, através da partilha de realidades, vivências, saberes, valores, opiniões e competências; 

promove o sentido de identidade e pertença social pela ação colaborativa das diversas entidades parceiras 

do Projeto e pela sensibilização da comunidade (Radares Comunitários); incentiva a construção de redes 

de solidariedade social, que promovam a cidadania e o diálogo intergeracional, integrando todas as pes- 

soas do bairro/freguesia/cidade, na diversidade dos seus perfis sociais e etários. 
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Poster A Intervenção Proximal Humanista39 

O Projeto Radar, como estratégia metodológica, aposta numa aproximação eficaz à realidade con-

textual das pessoas 65+ da cidade de Lisboa, optando pela constituição de equipas de proximidade/ ou-

treach por forma a otimizar um levantamento mais fino e mais integrado das dinâmicas existentes nas 24 

freguesias de Lisboa. Historicamente outreach é uma metodologia de intervenção centrada na pessoa e 

na sua relação com a comunidade de pertença, destinando-se a pessoas em situação de risco/ vulnerabi-

lidade com pouco ou sem contato com serviços sociais e de saúde (Rhodes, 1996). 

O objetivo deste método de intervenção centra-se no apoio prestado às pessoas na procura de 

soluções para os seus problemas, facilitando o acesso a serviços sociais e de saúde, por forma a minimizar 

o impacto dos danos individuais e de contexto (Kloppenburg & Hendriks, 2010). 

Esta metodologia propõe uma intervenção que possibilita alcançar contextos e dinâmicas que, por 

alguma razão, se afastaram para a margem. Este afastamento pode atribuir-se a diversas razões, do iso-

lamento à solidão ou ainda ao estigma, marginalização e escassez de recursos (sociais e económicos), 

que dificultam ou limitam o acesso à saúde, tendo em conta aquilo que a Organização das Nações Unidas 

define como determinantes sociais da saúde, que não permitem o exercício de uma cidadania plena.  

                                                           
39 Anexo 3.1 - Poster a Importância do Trabalho Colaborativo. 

Intergeracionalidade no âmbito do Projeto Radar 

Desafios 
Oportunidades criadas a nível individual e  

comunitário 

• Aumento da longevidade da população; 

• Individualismo e modo impessoal como as 

pessoas se relacionam nas grandes áreas ur-

banas; 

• Enfraquecimento dos laços sociais e isola-

mento da população 65+ em relação às res-

tantes faixas etárias; 

• Desequilíbrio na participação social das dife-

rentes gerações; 

• Défice de participação da população 65+ no 

processo de planeamento, acompanhamento 

e monitorização das respostas, intervenções e 

das políticas que lhes dizem respeito. 

• Proximidade e cooperação entre as diferentes gera-

ções; 

• Diálogo, respeito e compreensão da pessoa 65+; 

• Conhecimento e aprendizagem recíproca; 

• Criação de laços de amizade e confiança; 

• Participação cívica e criação de vínculos entre a pes-

soa 65+, grupos, famílias e o seu meio envolvente; 

• Potencia a identidade e justiça social da pessoa 65+; 

• Integra de modo dinâmico a pessoa 65+ na socie-

dade; 

• Inclusão e participação; 

• Promoção da cidadania e coesão comunitária; 

• Reforço da rede de vizinhança e da comunidade local. 
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Por tudo isso, esta abordagem constitui-se como uma alavanca de mudança na relação cidadão/ 

comunidade. A ação bidirecional que a caracteriza permite que as equipas de outreach devolvam uma 

radiografia de carácter local, onde a observação participante, auxiliada por conversas informais, permite 

uma avaliação da problemática social existente no local de pertença do sujeito; por outro lado, a proximi-

dade ao indivíduo, através da escuta ativa, dá vida à narrativa do quotidiano dos indivíduos/ grupos, ideias 

e discursos na primeira pessoa que permitem caracterizar problemas e carências vividas, evidenciando 

relacionamentos interpessoais e sociais essenciais ao sujeito. 

As equipas de outreach orientam a sua atividade por uma lógica interventiva de Redução de Riscos 

e Minimização de Danos (RRMD). Esta filosofia, importada de outras áreas de intervenção, nomeada-

mente com populações ocultas, é de cariz gradualista, pragmático e humanista. Como referem Fernandes, 

Pinto e Oliveira (2006), a RRMD, como prática interventiva, visa adequar uma resposta em função das 

necessidades da população-alvo em vez de impor a exigência da sua adaptação aos dispositivos existen-

tes. 

A RRMD decorre em dois tempos de ação: o primeiro diz respeito a um conjunto de atividades 

orientadas para reduzir os riscos decorrentes das fragilidades da população alvo (isolamento, solidão, 

estigma, marginalização, entre outros); o segundo enfoque são os danos que, a existirem, podem ser pelo 

menos minimizados, prevenindo o seu agravamento (Patrício, 2002). 

Esta abordagem pragmática à realidade apoia-se numa visão humanista, onde a relação de ajuda 

é fortemente alicerçada na de confiança. Este vínculo permite reforçar e promover a utilização mais funci-

onal dos recursos internos do indivíduo, ou seja, “implica a capacidade de criar relações que facilitem o 

crescimento do outro como pessoa independente, isto é «promover na outra pessoa o crescimento, o 

desenvolvimento, a maturidade, um melhor funcionamento e maior capacidade de enfrentar a vida” (Ro-

gers, 2009). Segundo Soulet (2007), “Aquilo que é privilegiado não é tanto a conformidade, mas sim o 

investimento num processo partilhado, daí os acolhimentos repetidos que são organizados de modo a 

estabelecer uma relação antes mesmo que o investimento em si (eventualmente) surja. A noção de pacto 

caracteriza, melhor do que a definição de projecto…”.  

Em suma, o Projeto Radar propõe-se a providenciar ao indivíduo e à sua comunidade, a (re)liga-

ção/ (re)construção de um “casulo de segurança ontológica” (Soulet, 2007), ao identificar pistas para re-

construir a inversão relacional, na procura pela não-desafiliação. 

 

Reuniões Sistemáticas 

Fundamentadas no paradigma estratégico, organizacional e funcional do trabalho em rede as re-

uniões sistemáticas convocam regularmente os parceiros (internos e externos) com o propósito de tratar 

questões que lhe são pertinentes.  

O trabalho em rede, característica estrutural do Projeto Radar, fundamenta a realização de reuni-

ões sistemáticas com os parceiros (internos e externos). Através delas, pretende-se promover o envolvi-

mento e a corresponsabilização na tomada de decisões e a divulgação dos resultados e desenvolvimentos 

do Projeto. 
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Estas reuniões são a assunção concreta da perspetiva interinstitucional e interoperacional do Pro-

jeto, uma vez que envolvem e corresponsabilizam todos os parceiros nas suas principais áreas de atuação; 

enformam também a partilha de informação e de responsabilidades de gestão e a tomada conjunta e/ou 

articulada de decisões.  

O Projeto Radar propõe-se, assim, como uma via para robustecer as redes comunitárias, traba-

lhando com vista à promoção de condições que possibilitem a manutenção do grupo populacional 65+ nos 

seus contextos, com mais qualidade de vida. 

A transformação dos processos de organização e gestão institucional, no sentido de uma maior 

articulação entre entidades – fundamental para a obtenção de ganhos ao nível da eficácia e da eficiência 

–, inscreve-se na própria natureza do Projeto Radar, que pretende produzir um efeito de rutura e mudança 

em vários sectores da sociedade. 

 

Plano de Reuniões Focus Group 2.ª Fase 

As reuniões de equipa de Projeto Radar foram dinamizadas com o objetivo central de desenvolver 

o sentimento de grupo entre as Equipas de Rua (Entrevistadores), no sentido de garantir a segurança, 

estimular a partilha, a autonomia e a cooperação, incentivando a investigação, através da focalização da 

discussão e da compreensão dos contributos. 

No que respeita à 2.ª Fase do Projeto Radar, foram totalizadas 16 sessões do Plano de Reunião 

Focus Group, sendo que estas contaram com a presença das Equipas de Rua (50 Entrevistadores), um 

dinamizador e um auxiliar de moderação (Equipa Backoffice UMSC), bem como de parceiros internos e 

externos, e ainda o Conselho Consultivo. Em suma, destacamos alguns contributos e tópicos de reflexão 

que emergiram nesta fase do Projeto: 

Atuação dos Técnicos Radar 

• Posicionamento estratégico e organização das Equipas de Rua (Entrevistadores) no contexto de 

intervenção; 

• Reconhecimento da evolução da Equipa de Rua ao nível das suas competências técnicas, pes-

soas e sociais; 

• Processo de adesão de Radares Comunitários (Voluntários/as, Vizinhos/as, Famílias e Comércio 

Local). Esta intervenção passou a ser da responsabilidade dos Entrevistadores, que contaram com 

um novo documento de apoio, criado para facilitar a integração dos dados das adesões dos Ra-

dares Comunitários ao Projeto Radar; 
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• Importância da promoção de escuta ativa aquando da entrevista, principalmente no momento da 

recolha de dados qualitativos referentes às expectativas, privações e potencialidades dos partici-

pantes do Projeto40; 

• Importância da Carta de Apresentação do Projeto Radar para a administração dos condomínios41 

das freguesias do contexto de intervenção. A utilização deste instrumento de apoio à intervenção 

teve efeito desbloqueador junto da comunidade em geral, substanciando a legitimidade e credibi-

lidade do Projeto; 

• Entrevista semiestruturada – Guião de Entrevista. Incentivou-se as Equipas de Rua a desenvolve-

rem as entrevistas e a aplicação do Guião de uma forma personalizada, adaptando-o às caracte-

rísticas da pessoa entrevistada e às condições em que a entrevista decorre. Neste sentido, os 

Entrevistadores referiram que o Guião é um instrumento fundamental de apoio à sua atuação, pois 

permite manter o cumprimento do protocolo definido para a sua ação. Neste seguimento, as equi-

pas criaram também um documento, que sistematiza as informações mais importantes na aborda-

gem à população 65+42; 

• Formação PRIA (Sistemas de Informação) destinada à Equipa de Rua (Entrevistadores). Apresen-

tação de vídeos de apoio à utilização do sistema PRIA com o objetivo de proporcionar, de uma 

forma mais rápida e prática, noções básicas e claras de algumas das principais funcionalidades 

do PRIA; 

• Consentimento Informado do Projeto Radar. As Equipas mencionaram que grande parte das pes-

soas (65+) entrevistadas manifestam dificuldade na interpretação do Consentimento Informado, 

visto o texto ser extenso e exaustivo, assim como o tipo de letra reduzida. Neste sentido, foram 

introduzidas alterações ao documento, conforme as indicações dadas, e de forma a facilitar a in-

terpretação do mesmo43. Ainda sobre este assunto, as mesmas revelaram que o Consentimento 

Informado não representa uma barreia/obstáculo à entrevista, colocando de parte a hipótese de 

este ser um dos motivos da não anuência das pessoas 65+ em participar no Projeto Radar. Pelo 

contrário, o Consentimento Informado permite, não só, que as pessoas entrevistadas se sintam 

respeitadas e com os seus dados pessoais preservados, como também, seguras pelo facto de o 

documento (formato papel) ser entregue e assinado tanto pelo entrevistador como pelo entrevis-

tado; 

• Novos procedimentos de atuação das Equipas de Rua (Entrevistadores). Apresentação, por parte 

do Entrevistador sediado na UMSC, do documento descritivo acerca do Perfil Funcional da Equi-

pas de Rua (Entrevistador UDIP/ Entrevistador de Rua)44; 

                                                           
40 Anexo 6 - Abordagem na Entrevista. 
41 Anexo 7 - Carta de Apresentação do Projeto Radar – Condomínios. 
42 Anexo 6 - Abordagem da Entrevista. 
43 Anexo 8 - Consentimento Informado – versão I; Consentimento Informado – versão II. 
44  Anexo 1.6 - Protocolo de Atuação Entrevistadores: Equipas de Rua; Anexo 1.7 - Protocolo de Atuação Entrevistadores: UDIP; 

Anexo 6 - Abordagem na Entrevista. 
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• Novos procedimentos de atuação das Equipas de Rua (Entrevistadores) perante situações de vi-

olência e crime (por exemplo: violência física; violência psicológica/verbal; negligência e aban-

dono; violência doméstica, entre outras); 

• Atuação das Equipas de Rua (Entrevistadores) no âmbito de intervenção da Equipa BackOffice da 

UMSC. O grupo de Entrevistadores integrados na UMSC realizaram, considerando as diferentes 

perspetivas profissionais (ciências da comunicação; ciências jurídicas e ciências sociais), uma 

análise interna e externa das atividades inerentes ao Projeto Radar, integrando os vários sabe-

res45; 

• Ações de Sensibilização do Projeto Radar com o propósito de aperfeiçoar as dinâmicas e os me-

canismos de promoção dos radares comunitários; 

• Consolidação dos objetivos do Projeto de Radar: Promoção da Satisfação de Vida e Qualidade de 

Vida. 

Parceiros 

• Importância da presença e do acompanhamento da Polícia de Segurança Pública (PSP), nomea-

damente das equipas do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP)46; 

• Articulação das atividades Projeto Radar no parceiro Câmara Municipal de Lisboa (CML)47. Con-

solidação das respostas, por parte da CML, às atividades enviadas para as técnicas dos serviços 

sociais da CML. As técnicas exemplificaram várias atividades adequadas ao Projeto Radar com 

as quais podem articular e solucionar mediante as competências da CML. Sugeriram poder infor-

mar o munícipe quando a atividade fica concluída, a parte do que já é realizado noutras atividades 

fora do Projeto Radar. 

Radares Comunitários 

• Adesão positiva, reconhecimento e identificação com os objetivos do Projeto Radar por parte dos 

Radares Comunitários (Voluntários/as, Vizinhos/as, Famílias e Comércio Local); 

• Consciencialização e papel ativo da comunidade na criação de redes de base comunitária. 

Desafios e Obstáculos 

• Desconstrução de mitos, preconceitos e estereótipos associados aos desafios da longevidade, 

estimulados pelos mass media; 

• Legitimidade/ credibilidade do Projeto Radar. As Equipas de Rua partilharam que ainda existe uma 

grande resistência das pessoas em relação aos objetivos do Projeto Radar e ao empenho das 

entidades promotoras; 

                                                           
45  Anexo 3.1 a 3.8 - Posters Científicos.  
46 Anexo 1.4 - Protocolo de Atuação PSP. 
47 Anexo 1.1 - Protocolo de Atuação CML. 
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• Novos desafios – pessoas “invisíveis”. As Equipas de Rua referem uma maior recorrência de pes-

soas em situação de vulnerabilidade pessoal e social (e.g.: pessoas acamadas na sua residência 

e pessoas que apresentam internamentos de longa duração) e que são do desconhecimento das 

entidades, assim como da maioria dos Vizinhos/as, do Comércio Local e da Comunidade; 

• Não aceitação da população 65+ em participar no Projeto Radar. As Equipas de Rua revelam que 

continuam a ter inúmeras recusas e situações em que as pessoas entrevistadas apresentaram 

alguma hostilidade no relacionamento interpessoal e na comunicação (por exemplo, agressividade 

verbal e gesticulação desadequada). Os técnicos Radar incorporaram o spot no tablet e possibili-

taram a sua visualização; 

• Novos desafios – existência de casos de pessoas com deficiência que necessitam de acompanha-

mento permanente e que estão a cargo de pessoas 65+. 

Grupos de discussão alargada 

• Realização de dinâmicas de grupo (brainstorming) com o objetivo de facilitar a localização e a 

identificação de pessoas 65+, assim como estimular novas estratégias de intervenção para a Fase 

de Continuidade do Projeto Radar; 

• Visualização do filme: Descobrir Forrester. Atividade no âmbito da animação sociocultural, de ca-

tegoria artística. Esta atividade procurou a difusão de cultura, informação e reflexão do tema da 

longevidade através da interpretação do contexto social, por forma a favorecer a abordagem de 

assuntos diversos, tais como, o isolamento social e a solidão não desejada, bem como as expe-

tativas, privações e potencialidades da população da população 65+; 

• Realização de uma dinâmica de grupo: técnica de debate público e discussão guiada. Análise 

crítica dos conceitos de isolamento social e solidão não desejada; 

• Realização de uma dinâmica de grupo: técnica de debate e discussão guiada acerca das Ações 

de Sensibilização do Projeto Radar 2.ª Fase: 

• Aspetos positivos das pessoas 65+/ entrevistados: 

− Feedback positivo acerca dos novos materiais de comunicação e marketing. Particular-

mente, o baralho de cartas com o logotipo do Projeto Radar, que revela uma mais-valia e 

um ótimo instrumento desbloqueador junto das pessoas 65+; 

− Reconhecimento/identificação das Equipas de Rua (Entrevistadores), dos objetivos e da 

natureza do Projeto Radar por parte das pessoas 65+ entrevistadas, radares comunitários 

e da comunidade em geral; 

− Manifestação de um sentimento de pertença ao Projeto Radar; 

− Expectativas positivas em relação à continuidade do Projeto Radar; 
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− Consciencialização do entorno/contexto social e respetivos desafios associados à longe-

vidade; 

− Feedback positivo sobre o Projeto Radar; 

− Expectativas elevadas para a 3.ª Fase do Projeto. 

• Aspetos positivos dos radares comunitários e da comunidade em geral (voluntá-

rios/as, vizinhos/as, famílias e comércio local): 

− Sentimento de missão para com os objetivos e a natureza do Projeto Radar; 

− Valorização e reconhecimento do compromisso dos parceiros envolvidos no Projeto Ra-

dar; 

− Sugestão do alargamento das ações de sensibilização a outros públicos/intervenientes. 

Tais como, associações e coletividades na comunidade; 

− Complementaridade com outros projetos comunitários locais. A comunidade em geral su-

gere a promoção e o reforço da rede de apoio, por forma a rentabilizar os recursos exis-

tentes; 

− Reafirmação da necessidade de fomentar respostas intergeracionais na comunidade. 

• Aspetos positivos dos radares comunitários e da comunidade em geral (voluntá-

rios/as, vizinhos/as, famílias e comércio local): 

− Sentimento de descredibilização das entidades envolvidas no Projeto Radar; 

− Ausência de material de comunicação e marketing (autocolantes, dípticos informativos, 

guias práticos, esferográficas, baralho de cartas, entre outros); 

− Desconfiança na readaptação das respostas sociais, considerando a ponderação das pri-

vações, expectativas e das potencialidades das pessoas 65+; 

− Desacreditação na rapidez das respostas de atuação dos parceiros envolvidos; 

− Críticas ao formato estético do autocolante do Projeto Radar (cor, tamanho e conteúdo), 

sendo este pouco impactante e disforme. De facto, uma grande parte dos radares comu-

nitários afirmam que o número da Informativo Radar deveria estar exposto no autocolante; 

− Desistência de radares comunitários pelo facto de a utilização do autocolante do Projeto 

Radar ser de cariz obrigatório. Alguns proprietários frisam que pretendem participar no 

Projeto Radar, mas que não têm intenção de colocar o autocolante na vitrina. Alguns por 

motivo de apresentação estética do autocolante, outros por questões partidárias e opos-

tas à Junta de Freguesia do respetivo território. 

• Outros aspetos positivos e sugestões das Equipas de Rua (Entrevistadores): 
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− Planeamento de ações de sensibilização em contexto escolar; 

− Anuência de grupo de pessoas mais jovens (sub-16) em participar no Projeto Radar (ra-

dares comunitários); 

− Importância do acompanhamento e presença dos líderes comunitários na freguesia do 

Beato aquando das ações de sensibilização; 

− Valorização e reconhecimento do compromisso dos parceiros envolvidos no Projeto Ra-

dar; 

− Sugestão do alargamento das ações de sensibilização a outros públicos/intervenientes. 

Tais como, associações e coletividades na comunidade; 

− Complementaridade com outros projetos comunitários locais. A comunidade em geral su-

gere a promoção e o reforço da rede de apoio, por forma a rentabilizar os recursos exis-

tentes; 

− Reafirmação da necessidade de fomentar respostas intergeracionais na comunidade. 

• Realização de uma dinâmica de grupo: técnica de debate e discussão guiada acerca do Momento 

da Entrevista; 

• Realização de dinâmicas de grupo com o objetivo de obter uma análise SWOT (Forças; Fraque-

zas; Oportunidades; Ameaças) acerca da metodologia de intervenção do Projeto Radar 2.ª Fase; 

• Realização de uma dinâmica de grupo: técnica de debate e discussão guiada com o Conselho 

Consultivo. O Conselho Consultivo UMSC partilhou algumas estratégias para aprimorar a aborda-

gem na entrevista, identificando a capacidade de comunicação verbal e não-verbal (linguagem 

corporal), a escuta ativa e a relação empática como competências sociais e conceitos fundamen-

tais para qualidade da mesma; 

Divulgação do Projeto Radar 

• Necessidade de divulgação do Projeto Radar junto da Comunidade em Geral (Voluntários/as, Fa-

mílias, Vizinhos/as, e Comércio Local); 

• Email informativo e Carta de Apresentação do Projeto Radar para a administração dos condomí-

nios das freguesias do contexto de intervenção48. 

Plataforma Digital Projeto Radar 

• Funcionamento da Plataforma Digital Projeto Radar: eficiência, eficácia e efetividade na recolha 

de dados quantitativos/ qualitativos. 

 

                                                           
48 Anexo 7 - Carta da Apresentação Projeto Radar – Condomínios. 
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Resultados Alcançados 
 

Caraterização dos Entrevistados 
 

Importa fazer uma caracterização global dos participantes da 2.ª Fase, segundo as variáveis: Género, 

Acompanhamento, Idade, Médico de Família, Níveis de Intervenção e Dificuldades Manifestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR FREGUESIA  
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        TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR FREGUESIA 

 

No final do mês de setembro o Projeto Radar, com base nos resultados obtidos através da Plataforma 

Digital Projeto Radar, foram entrevistadas um total de 11.361 pessoas, sendo 927 (8,16%) na freguesia 

de Alcântara, 2.102 (18,50%) na freguesia de Alvalade, 1.831 (16.12%) na freguesia de Arroios, 772 

(6.80%) na freguesia do Beato, 1.619 (14.25%) na freguesia de Marvila, 484 (4.26%) na freguesia de 

Parque das Nações, 747 (6.58%) na freguesia de Santa Clara, 1.886 (16.60%) na freguesia São Domingos 

de Benfica e 993 (8.74%) na freguesia de São Vicente.  

  

GRÁFICO 2 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR GÉNERO 
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TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR GÉNERO 

 

Quanto ao género, dos 11.361 entrevistados, foram identificadas 7.445 pessoas de género feminino 

(65,53%) e 3.916 do género masculino (34,47%). 

 

  

GRÁFICO 3 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS COM E SEM ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL 
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TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS COM E SEM ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL 

 

Entre os entrevistados, 10.302 pessoas (90,68%) não recebem qualquer acompanhamento de instituições 

de apoio social e 1.059 (9,32%) são acompanhados. 

 

  

TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR FREGUESIA COM E SEM ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL, EM 

PERCENTAGEM 

 

Por freguesia, a percentagem de entrevistados que não recebem qualquer tipo de acompanhamento por 

parte de instituições de apoio social é de: 94.61% em Alcântara, 90.87% em Alvalade, 89.51% Arroios, 
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90.41 no Beato, 88.39 em Marvila, 93.60% Parque das Nações, 85.01% em Santa Clara, 92.90 em São 

Domingos de Benfica, e 91.34% em São Vicente.  

 

  

GRÁFICO 4 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR FAIXAS ETÁRIAS (INTERVALOS DE 10 ANOS) 

 

  

TABELA 5 - DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR FAIXAS ETÁRIAS 

 

A faixa etária dos 75 aos 84 anos é aquela em que se situam a maioria dos entrevistados, com 4.764 

pessoas (41.93%). Seguem-se as faixas etárias dos 65 aos 74 anos com 4.275 (37.63%) pessoas, a dos 
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85 aos 94 anos com 2.145 pessoas (18.88%), a faixa etária das pessoas com mais de 95 anos com 125 

entrevistados (1.10%), e com 52 pessoas (0.46%), a faixa etária com menos de 65 anos. 

 

 

  

GRÁFICO 5 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS QUE NÃO SABEM OU NÃO TÊM / TÊM MÉDICO DE FAMÍLIA 

 

  

TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS QUE NÃO SABEM OU NÃO TÊM / TÊM MÉDICO DE FAMÍLIA 

 

Os entrevistados que referem ter médico de família são 9.974 (87.79), os que não têm são 1.170 (10.30%) 

e os que não sabem se têm médico de família são 217 (7.97%). 
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GRÁFICO 6 – REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS QUE NÃO SABEM OU NÃO TÊM / TÊM MÉDICO DE FAMÍLIA, POR FRE-

GUESIA 

 

Por freguesia, a percentagem de entrevistados que tem médico de família é de 89% em Alcântara, 87,82% 

em Alvalade, 83.23% em Arroios, 92.23% no Beato, 93.08% em Marvila, 79.13% em Parque das Nações, 

88.62% em Santa Clara, 88.07% em São Domingos de Benfica e 86% em São Vicente. Ao contrário, por 

freguesia, a percentagem de entrevistados que não tem médico de família é de 9.28% em Alcântara, 

10.32% em Alvalade, 13.87% em Arroios, 7.25% no Beato, 5.37% em Marvila, 18.39% em Parque das 

Nações, 8.57% em Santa Clara, 10.5% em São Domingos de Benfica e 11.98% em São Vicente. 
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GRÁFICO 7 – REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR NÍVEIS DE INTERVENÇÃO 

 

 

  

TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR NÍVEIS DE INTERVENÇÃO 

 

Quanto aos níveis de intervenção atribuídos (1= nível critico; 2= nível alto; 3= nível médio; 4= nível baixo; 

5= nível planeado), os resultados obtidos são os de 10.484 (92.28%) entrevistados de nível 5, 744 (6.55%) 

entrevistados de nível 4, 116 (1.02%) entrevistados de nível 3, 15 (0.13%) entrevistados de nível 2 e 2 

(0,12%) entrevistado de nível 1. 
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GRÁFICO 8 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR DIFICULDADES MANIFESTADAS 

 

As dificuldades manifestadas mais referidas pelos entrevistados distribuem-se por 9 categorias, com 2.562 

(23,00%) entrevistados a indicarem “Dificuldades na Higiene Habitacional”, 1.785 (16,00%) a referirem 

“Necessidade de Cuidados de Saúde”, 1.453 (13,00%) pessoas a assinalarem “Dificuldades na Realização 

das Tarefas da Vida Diária”, 1.146 (10,%) entrevistados mencionam “Carência Económica”, 1.133 (10,%) 

entrevistados relatam “Sinais de Isolamento”, 760 (7%) entrevistados expõem ter “Dificuldade em Vestir”, 

232 (2%) declaram “Carência Alimentar”, 205 (2%) entrevistados com sinais “Não Orientado” e 101 (1%) 

entrevistados dizem ser alvo de “Maus Tratos”. 
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Radares Comunitários 
 

 

GRÁFICO 9 - ADESÃO GLOBAL DOS RADARES COMUNITÁRIOS POR TIPOLOGIA 

 

No que concerne à adesão dos Radares Comunitários na 2.ª Fase do Projeto Radar, registaram-se um 

total de 1.080 Radares. A categoria ‘‘Restauração’’ contempla a maior percentagem de Radares Comuni-

tários com 39% (n=420), contrastando com o 1% (n=13) da categoria ‘‘Clínica Médica/Laboratório’’, com 

12% encontramos as categorias ‘‘Beleza e Bem-estar’’ (n=128) e ‘‘Comércio Alimentar’’ (n=125), a rubrica 

‘‘Outros’’ regista 9% (n=95), ‘‘Vestuário/Calçado’’ com 7% (n=76), ‘’Farmácia’’ com 5% (n=50), com 3% as 

categorias ‘’Papelaria/Tabacaria’’ (n=37), ‘‘Serviços Especializados’’ (n=37), ‘’Móveis e Decoração’’ (n=30) 

e ‘’Drogaria/Ferragens’’ (n=29), com 2% (n=20) as tipologias ‘‘Organizações Sociais’’ e ‘‘Tecnologia/ Co-

municação’’. 
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GRÁFICO 10 - ADESÃO, POR FREGUESIA, DOS RADARES COMUNITÁRIOS 

 

No âmbito territorial, a freguesia de Arroios foi a que registou o maior número de adesões de Radares 

Comunitários com 27% (n=288), entre 12% e 16%, encontramos as freguesias do Parque das Nações 

16% (n=171), Marvila 12% (n=133) e Alvalade 12% (n=131), com um registo abaixo de 10% as Freguesias 

de São Vicente 9% (n=101), Santa Clara 9% (n=100), Beato 5% (n=53) e Alcântara 4% (n=41). Importa 

salientar que as freguesias de Alcântara, Parque das Nações, Beato, São Vicente e Santa Clara termina-

ram o levantamento a 30 de agosto, o que poderá justificar a estabilização da adesão de Radares Comu-

nitários. 

 

 

GRÁFICO 11 – ADESÃO DOS RADARES COMUNITÁRIOS NA FREGUESIA DE ALCÂNTARA 
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A freguesia da Alcântara manteve o total de 41 Radares Comunitários, distribuídos da seguinte forma: 

41% (n=17) na “Restauração”, 12% (n=5) no ‘’Vestuário/Calçado’’, 10% (n=4) nas categorias ‘’Beleza e 

Bem-estar’’ e ‘’Papelaria/Tabacaria”, 7% (n=3) em ‘’Outros’’, 5% (n=2) no ‘’Comércio Alimentar’’, Droga-

ria/Ferragens’’ e ‘’Móveis e Decoração’’, por último 2% (n=1) na ‘’Clínica Médica/Laboratório’’ e ‘’Serviços 

especializados’’. As categorias ‘’Farmácia’’, ‘’Organizações Sociais’’ e ‘’Tecnologia/Comunicação’’ não re-

gistaram nenhuma adesão. 

 

 

GRÁFICO 12 – ADESÃO DOS RADARES COMUNITÁRIOS NA FREGUESIA DE ALVALADE 

 

Na freguesia da Alvalade registou-se um total de 131, distribuídos da seguinte forma: 52% (n=68) na “Res-

tauração”, 11% (n=15) no ‘’Comércio Alimentar’’, 10% (n=13) no ‘’Vestuário/Calçado’’, 8% (n=11) na ‘’Far-

mácia’’, 4% (n=5) nas rubricas ‘’Beleza e Bem-estar’’ e ‘’Papelaria/Tabacaria”, 3% (n=4) em ‘’Outros’’, com 

2% nas tipologias ‘‘Drogaria/Ferragens’’ (n=3), ‘’Móveis e Decoração’’ (n=3), ‘’Organizações Sociais’’ (n=2) 

e ‘’Tecnologia/Comunicação’’ (n=2). As rubricas ‘’Clínica Médica/Laboratório’’ e ‘’Serviços Especializados’’ 

não obtiveram nenhum registo. 
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GRÁFICO 13 – ADESÃO DOS RADARES COMUNITÁRIOS NA FREGUESIA DE ARROIOS 

 

Na freguesia da Arroios apurou-se um total de 288, distribuídos da seguinte forma: 38% (n=108) na “Res-

tauração”, 15% (n=43) no ‘’Comércio Alimentar’’, 13% (n=36) na ‘’Beleza e Bem-estar’’, 10% (n=28) em 

‘’Outros’’, 7% (n=21) no ‘’Vestuário/Calçado’’,4% nas tipologias ‘’Móveis e Decoração’’ (n=12), ‘’Droga-

ria/Ferragens’’ (n=11) e ‘’Farmácia’’ (n=11), 2% (n=7) na ‘’Papelaria/Tabacaria” e ‘’Tecnologia/Comunica-

ção’’, 1% (n=3) nos ‘’Serviços Especializados’’ e 0,3% (n=1) as ‘’Organizações Sociais’’. A rubrica ‘’Clínica 

Médica/Laboratório’’ não obteve nenhuma adesão. 

 

 

GRÁFICO 14 – ADESÃO DOS RADARES COMUNITÁRIOS NA FREGUESIA DO BEATO 
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Na freguesia do Beato contabilizou-se um total de 53, distribuídos da seguinte forma: 53% (n=28) na “Res-

tauração”, 11% (n=6) na ‘’Beleza e Bem-estar’’, no 8% (n=4) ‘’Comércio Alimentar’’ e ‘’Farmácia’’, 6% (n=3) 

na ‘’Papelaria/Tabacaria” e ‘’Vestuário/Calçado’’, 4% (n=2) nos ‘’Móveis e Decoração’’ e em ‘’Outros’’ e 2% 

(n=1) na ‘’Tecnologia/Comunicação’’. As rubricas ‘’Clínica Médica/Laboratório’’, ‘’Drogaria/Ferragens’’, 

‘’Organizações Sociais’’, e ‘’Serviços Especializados’’ não obtiveram nenhum registo.  

 

 

GRÁFICO 15 – ADESÃO DOS RADARES COMUNITÁRIOS NA FREGUESIA DE MARVILA 

 

Na freguesia de Marvila assinalou-se um total de 100, distribuídos da seguinte forma: 40% (n=53) na 

“Restauração”, 14% (n=18) na ‘’Beleza e Bem-estar’’, 11% (n=15) em ‘’Outros’’, 10% (n=13) no ‘’Comércio 

Alimentar’’, 6% (n=8) em ‘’Papelaria/Tabacaria”, 5% (n=7) no ‘’Vestuário/Calçado’’ e ‘’Farmácia’’, 3% (n=4) 

nos ‘’Serviços Especializados’’, 2% nas tipologias ‘’Organizações Sociais’’ (n=3), ‘’Clínica Médica/Labora-

tório’’ (n=2) e ’Drogaria/Ferragens’’ (n=2) e com 1% (n=1) nos ‘’Móveis e Decoração’’. A rubrica ‘’Tecnolo-

gia/Comunicação’’ não obteve nenhum registo.  
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GRÁFICO 16 – ADESÃO DOS RADARES COMUNITÁRIOS NA FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES 

 

Na freguesia do Parque das Nações contabilizou-se um total de 171, distribuídos da seguinte forma: 29% 

(n=49) na “Restauração”, 17% (n=29) na ‘’Beleza e Bem-estar’’, 14% (n=23) nos ‘’Serviços Especializados’’ 

9% (n=15) em ‘’Outros’’, 7% no ‘’Vestuário/Calçado’’ (n=12) e no ‘’Comércio Alimentar’’ (n=11), 4% (n=7) 

‘’Clinica Médica/Laboratório’’ e (n=6) na ‘’Farmácia’’ e nos ‘’Móveis e Decoração’’, 2% (n=4) ‘’Drogaria/Fer-

ragens’’, 2% (=3) na ‘’Papelaria/Tabacaria” e na ‘’Tecnologia/Comunicação’’, 1% (n=1) nas ‘’Organizações 

Sociais’’. 

 

 

GRÁFICO 17 – ADESÃO DOS RADARES COMUNITÁRIOS NA FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA 
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Na freguesia de S. Domingos de Benfica regista-se um total de 62, distribuídos da seguinte forma: 27% 

(n=17) na “Restauração”, 16% (n=10) em ‘’Outros’’, 13% (n=8) na ‘’Beleza e Bem-estar’’, 8% (n=5) no 

‘’Vestuário/Calçado’’ e ‘’Comércio Alimentar’’, 6% (n=4) nos ‘’Serviços Especializados’’, 5% (n=3) em ‘’Far-

mácia’’, ‘’Papelaria/Tabacaria” e ‘’Tecnologia/Comunicação’’, 3% (n=2) nos ‘’Móveis e Decoração’’ e, 2% 

(n=1) na ‘’Drogaria/Ferragens’’ e ‘’Organizações Sociais’’. A rubrica ‘’Clínica Médica/Laboratório’’ não ob-

teve nenhum registo.  

 

 

GRÁFICO 18 – ADESÃO DOS RADARES COMUNITÁRIOS NA FREGUESIA DE SANTA CLARA 

 

Na freguesia de Santa Clara contabilizou-se um total de 100, distribuídos da seguinte forma: 34% (n=34) 

na “Restauração”, 16% (n=16) no ‘’Comércio Alimentar’’, 15% (n=15) na ‘’Beleza e Bem-estar’’, 10% (n=10) 

em ‘’Outros’’, 9% (n=9) nas ‘’Organizações Sociais’’, 5% (n=5) no ‘’Vestuário/Calçado’’, 3% (n=3) na ‘’Far-

mácia’’, 2% (n=2) na ‘’Drogaria/Ferragens’’ e nos ‘’Serviços Especializados’’, 1% (n=1) nas tipologias ‘’Pa-

pelaria/Tabacaria”, ‘’Tecnologia/Comunicação’’, ‘’Clínica Médica/Laboratório’’ e ‘’Móveis e Decoração’’. 
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GRÁFICO 19 – ADESÃO DOS RADARES COMUNITÁRIOS NA FREGUESIA DE SÃO VICENTE 

 

A freguesia de São Vicente manteve o total de 101 Radares Comunitários, distribuídos da seguinte forma: 

44% (n=44) na “Restauração”, 16% (n=16) no ‘’Comércio Alimentar’’, 8% (n=8) em ‘’Outros’’, 7% (n=7) na 

‘’Beleza e Bem-estar’’, 5% (n=5) no ‘’Vestuário/Calçado’’ e ‘’Farmácia’’, 4% (n=4) na ‘’Drogaria/Ferragens’’, 

3% (n=3) nas ‘’Organizações Sociais’’, ‘’Papelaria/Tabacaria” e ‘’Tecnologia/Comunicação’’, 2% (n=2) ‘’Clí-

nica Médica/Laboratório’’ e com 1% (n=1) ‘’Móveis e Decoração’’. A rubrica ‘’Serviços Especializados’’ não 

obteve nenhum registo.  

 

Informativo Radar 
 

A Linha do Informativo Radar da SCML, gerida pelo Gabinete de Relações Públicas e Protocolo da Secre-

tária-Geral, tem como propósito prestar informações sobre o Projeto aos utilizadores da Linha Telefónica 

do Projeto Radar, bem como confirmar a legitimidade dos Entrevistadores, dos parceiros (internos e ex-

ternos) e disponibilizar os contactos dos vários intervenientes. 

No que concerne ao Projeto Radar 2.ª Fase, os dados quantitativos recolhidos, entre os meses de julho a 

setembro, pelo Informativo Radar refletem as chamadas efetuadas para o número de telefone 213 263 

000, do qual podemos descrever as seguintes atividades: 

• Foram recebidas 426 chamadas; 

• Foram atendidas 366 chamadas, em média 7 chamada por dia, das quais se contabilizaram 60 

chamadas perdidas. 

Importará mencionar que durante o período analisado (1 de julho a 30 de setembro), a maioria das cha-

madas recebidas tiveram como intuito obter informação sobre: 
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• Legitimidade do Projeto; 

• Legitimidade do Entrevistador; 

• Legitimidade do Focal Point; 

• Origem e os objetivos do Projeto; 

• Informação da área geográfica de intervenção; 

• Objetivos das visitas para entrevista; 

• Informação de encaminhamentos para as UDIP´s e as EAI´s; 

• Pedidos de contacto do Entrevistador de uma dada freguesia; 

• Pedidos de contacto para o Focal Point por freguesia; 

• Questionar pelo Entrevistador por freguesia; 

• Questionar pelo Focal Point por freguesia; 

• Pedidos de marcação com o Entrevistador por freguesia; 

• Pedidos de marcação com o Focal Point por freguesia; 

• Outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

Considerações Finais 
 

O Relatório Intercalar N.º 2 realça os resultados do desenvolvimento da 2.ª Fase do Projeto Radar, nome-

adamente, ao nível do reconhecimento das pessoas entrevistadas (n=11.361) e dos Radares Comunitários 

(n=1.080), bem como do total de chamadas efetuadas para o Informativo Radar (n=426) e dos dados 

decorrentes das Reuniões de Focus Group durante os meses de julho a setembro, comprovando a exten-

são e solidez do Projeto. 

Deste modo, é essencial mencionar alguns tópicos de intervenção de carácter de Prevenção, Promoção 

e Reforço que caracterizaram o Projeto Radar. Designadamente: 

• Informativo Radar – os dados quantitativos recolhidos pela Linha Telefónica: Informativo Radar 

refletem as chamadas efetuadas para o número de telefone 213 263 000 /projetoradar@scml.pt, 

das 09:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, com o propósito de prestar informações e esclare-

cimentos sobre o Projeto Radar; 

• Importância dos telefonemas de despiste, posteriores às entrevistas, realizados pelas EAI’s com 

o propósito de efetivar a avaliação e eventual encaminhamento para os parceiros do Projeto, con-

tribuindo para consolidação dos objetivos inerentes ao seu desenvolvimento; 

• Pertinência de se estruturarem ações de informação e de sensibilização para o Radares Comuni-

tários com o objetivo de se manter e/ou reforçar as relações de proximidade e de base comunitária; 

• O Projeto Radar constitui-se como um mecanismo de Prevenção precoce de situações de risco e 

de Promoção de uma rede de Radares Comunitários, integrando o trabalho desenvolvido com foco 

no grupo populacional 65+, identificando as suas privações, expectativas e potencialidades; 

• A divulgação dos dados recolhidos no levantamento de opiniões junto dos parceiros e das Equipas 

de Rua, apoia a operacionalização das fases de planeamento, particularmente no que se referem: 

à conceção participada das respostas, soluções e possíveis mudanças (à definição partilhada do 

plano de atuação e de atividades); à implementação das ações e das atividades com a participa-

ção e a parceria de todos os Agentes e Instituições inerentes ao Programa Lisboa, Cidade de 

Todas as Idades; 

• Promoção de um sistema holográfico, numa lógica de interdependência considerando a comple-

xidade colaborativa, tendo em conta a globalidade, ponderando a estrutura de Projeto com dois 

níveis de articulação/interação, um 1º nível de Gestão Estratégica e Planeamento e um 2º nível 

de Coordenação e Implementação, em conformidade com o desenvolvimento institucional; 

• Gestão, monitorização e implementação de respostas diferenciadas, colaborativas, articuladas, 

integradas, concertadas e de proximidade com todos os agentes que trabalham com e para a 

população 65+, planeando assim de forma sustentada as respostas a acionar em função dos perfis 

de cada pessoa e dos seus contextos de vida; 

file:///C:/Users/103644/Desktop/projetoradar@scml.pt
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• O levantamento da população 65+, que se encontre a viver sozinha ou acompanhada por outra 

pessoa do mesmo escalão etário, do desconhecimento total ou não das organizações, permite 

retirar as pessoas do anonimato; 

• A diminuição da taxa percentual de pessoas 65+ que se encontram em situação de isolamento e 

de solidão, bem como o aumento do número de pessoas com idade superior a 94 anos; 

• Contactos telefónicos à população 65+, importantes para analisar a recetividade ao Projeto e es-

pecificar alguma dúvida através da Linha Informativo Radar;  

• A visão integrada facilita a construção de bairros mais comunicativos, atentos e solidários (Falar. 

Escutar. Cuidar), comprometidos com as pessoas 65+, segundo uma lógica de prevenção e de 

promoção de novas formas de cidadania e de participação no espaço público; 

• Modelo de intervenção comunitária, com o propósito de mobilizar a comunidade e o processo de 

desenvolvimento local, potenciando sinergias, competências, recursos e a criação de uma rede 

de proximidade; 

• Reforço da autoestima e do bem-estar da população 65+, valorizando e reconhecendo as compe-

tências pessoais, psicológicas e sociais, as capacidades e as potencialidades das pessoas e das 

comunidades, assumindo-se como protagonistas do seu percurso de vida e contexto social, vi-

sando a autonomia e o impulso das redes sociais (vizinhos, radares comunitários); 

• A conceção de uma Plataforma Digital possibilita uma maior articulação entre parceiros, criação 

de mecanismos integrados e sustentados, o rápido acesso, centralização e otimização da gestão 

de informação, que fundamente as ações sociais. O desenvolvimento e a preparação da Plata-

forma Digital Projeto Radar para a 2.ª Fase do Projeto facilitam o processo de adesão dos Radares 

Comunitários, tornando-o mais eficiente, eficaz e efetivo, uma vez que os dados passarão a inte-

grar a Plataforma, estando igualmente disponíveis no Website; 

• A conceção do Website que se pretende acessível à comunidade em geral, promove o acesso à 

informação, bem como a responsabilização social de todos os envolvidos no Projeto. Com o 

mesmo pretende-se a promoção, difusão, divulgação de documentos, de ações, e contactos úteis 

dos estabelecimentos; 

• Quanto aos resultados evidenciados da 2ª Fase constatou-se que o género masculino está a con-

quistar Longevidade, mas também que o Projeto conseguiu chegar a freguesias mais jovens (au-

mento de 65 para 74). Verificou-se ainda que 92% da população 65+ não tem acompanhamento. 

Apesar de existirem situações em que de facto esse acompanhamento não é necessário, importa 

estudar essa percentagem. No médico de família, a amostra chegou aos 12%. O nível de inter-

venção planeado é o mais notório, tendo o MIPP um papel fundamental, havendo somente 15 

situações de nível 2 e 116 de nível 3. 
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Anexo 1.1 - Protocolos de Atuação: Câmara Municipal de Lisboa 
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Anexo 1.2 - Protocolos de Atuação: Instituto de Segurança Social 
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Anexo 1.3 - Protocolos de Atuação: Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
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Anexo 1.4 - Protocolos de Atuação: Polícia de Segurança Pública 
 

 

 



 

109 

 



 

110 

Anexo 1.5 - Protocolos de Atuação: Contact Center SCML/ Linha 
Informativo Radar 
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Anexo 1.6 - Protocolos de Atuação: Entrevistadores: Equipas de 
Rua 
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Anexo 1.7 - Protocolos de Atuação: Entrevistadores: UDIP’s  
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Anexo 2 – Relatório de Participação “Colaborar faz toda a dife-
rença…no Envelhecimento” – Vila Nova de Gaia 
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Anexo 3.1 - Poster A Importância do Trabalho Colaborativo 
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Anexo 3.2 - Poster Projeto Radar 
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Anexo 3.3 - Poster Inovação e Mudança no Projeto Radar 
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Anexo 3.4 - Poster Imagem Positiva da População 65+ 
 

 



 

124 

Anexo 3.5 - Poster Intergeracionalidade no Projeto Radar 
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Anexo 3.6 - Poster Abordagem Humanista no Projeto Radar 
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Anexo 3.7 - Poster Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades 
 

 



 

127 

Anexo 3.8 - Poster Abordagem do Entrevistador 
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Anexo 4 – Plano de Ações de Sensibilização Projeto Radar 
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Anexo 5 - Material de Comunicação e Promoção distribuído entre 
julho e outubro de 2019 
 

 

 

 

Designação Quantidade Quantidade Entrevistadores Parceiros 
Comércio 

Local

Material 

Extra
Entrevistadores Parceiros 

Comércio 

Local

Material 

Extra
Entrevistadores Parceiros 

Comércio 

Local

Material 

Extra
Entrevistadores Parceiros 

Comércio 

Local

Material 

Extra

Capas modelo Columbya (ref. 3519), de cor vermelho. 

Impressão (medida máxima 15x15cm) do logotipo Projeto 

Radar a branco.

367 23 6 51 10 30 70 50 30

Fita de pescoço modelo Neck (ref. 8780), de cor vermelho. 

4 Impressões logotipo Projeto Radar a branco.
600 274 135

Fita de pescoço modelo Neck (ref. 8780), de cor preto. 4 

Impressões logotipo Projeto Radar a branco.
600 202 40

40
4 22 100

Colete modelo Litman (ref. 3855), de cor preto M. Parte da 

Frente: Impressão do logotipo Projeto Radar a branco 

(10x10cm).                                                                                   

50 12

Colete modelo Litman (ref. 3855), de cor preto L. Parte da 

Frente: Impressão do logotipo Projeto Radar a branco 

(10x10cm).                                                                                   

50 23

Chapéu-de-chuva modelo Altis (ref. 3719), de cor 

vermelho. Impressão logotipo Projeto Radar a branco 
100 11

Chapéu-de-chuva modelo Helter (ref. 3718), de cor preto. 

Impressão logotipo Projeto Radar a branco 
100 0 12

Impermeável modelo Hinbow (ref. 4551), de cor 

vermelho. Parte da Frente: Impressão do logotipo Projeto 

Radar a branco (10x10cm).     

100 63

Esferográficas Futur: Cor preta. Uma impressão do logo 

Projeto RADAR, a branco. Dimensão máxima impressão: 

2,5x0,8cm;

40000 1942 4400 300 100 4454 300 50 3454 1400 1030 5285 135

Pastas de papel 5000 4387 212 2 4 25 40

Poster A4 7000 8 372 300 620 300 200 3800 100

Poster A3 2000 1103 843 50

Díptico 37100 1600 3070 100 5685 45 100 100 1504 210 30 9250 435

Guia Prático 50000 18741 1950 100 1540 50 60 50 504 210 30 7360 285

Ficha de Projeto 1000 284 260

Consentimento informado 36000 1920 5220 2000 2760 4000 4900 1000

Sacos de pano: Impressão logotipo Projeto Radar 4500 129 162 40 200 100 30 2 100 110 100 132 200 190 40 100 235

Sacos de pano SCML 100 51

Mochilas Antigas 50 0 20

Autocolantes Ajuda 500 378

Autocolantes Areeiro 500 331

Autocolantes Olivais 500 314

Led Portable Lamp 100 0 4 42

Autocolantes A6  do Projeto Radar 300 100

Mochilas do Radar 300 50 19 2 4 6 9 5 4

Colete Masculino: Safari vermelhos (tamanhoM/ L) 50 40 2

Colete Feminino: Safari vermelhos (tamanho S/M) 50 32 2

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho S) 30 10

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho M) 30 7 3

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho L) 20 11 1

Polo Masculino: Homem Branco (tamanho M) 30 21 2

Polo Masculino: Homem Branco (tamanho L) 30 26

Baralhos de Cartas Projeto Radar 2000 96 128 70 17 301 20 1235

Imans Magnéticos Projeto Radar 1000 0 561 400 20 19

Casacos Projeto Radar  (S/M/L/XL) 46 2 40 3

TOTAL GERAL 190203 32191 16554 340 800 2000 15254 425 462 304 9610 2618 1917 267 31325 133 100 3755

O que foi Entregue

CHECK-LIST - Projeto RADAR

OutubroJulho Agosto Setembro
Material

O que foi 

Pedido (total 

Geral)

o que Temos 

(Total Geral)
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Designação Quantidade Quantidade Entrevistadores Parceiros 
Comércio 

Local

Material 

Extra
Entrevistadores Parceiros 

Comércio 

Local

Material 

Extra

Capas modelo Columbya (ref. 3519), de cor vermelho. 

Impressão (medida máxima 15x15cm) do logotipo Projeto 

Radar a branco.

367 23 6 51

Fita de pescoço modelo Neck (ref. 8780), de cor vermelho. 

4 Impressões logotipo Projeto Radar a branco.
600 274

Fita de pescoço modelo Neck (ref. 8780), de cor preto. 4 

Impressões logotipo Projeto Radar a branco.
600 202 40

40

Colete modelo Litman (ref. 3855), de cor preto M. Parte da 

Frente: Impressão do logotipo Projeto Radar a branco 

(10x10cm).                                                                                   

50 12

Colete modelo Litman (ref. 3855), de cor preto L. Parte da 

Frente: Impressão do logotipo Projeto Radar a branco 

(10x10cm).                                                                                   

50 23

Chapéu-de-chuva modelo Altis (ref. 3719), de cor 

vermelho. Impressão logotipo Projeto Radar a branco 
100 11

Chapéu-de-chuva modelo Helter (ref. 3718), de cor preto. 

Impressão logotipo Projeto Radar a branco 
100 0

Impermeável modelo Hinbow (ref. 4551), de cor 

vermelho. Parte da Frente: Impressão do logotipo Projeto 

Radar a branco (10x10cm).     

100 63

Esferográficas Futur: Cor preta. Uma impressão do logo 

Projeto RADAR, a branco. Dimensão máxima impressão: 

2,5x0,8cm;

40000 1942 4400 300 100 4454 300 50

Pastas de papel 5000 4387 212 2

Poster A4 7000 8 372 300 620 300

Poster A3 2000 1103 843

Díptico 37100 1600 3070 100 5685 45 100 100

Guia Prático 50000 18741 1950 100 1540 50 60 50

Ficha de Projeto 1000 284 260

Consentimento informado 36000 1920 5220 2000 2760

Sacos de pano: Impressão logotipo Projeto Radar 4500 129 162 40 200 100 30 2 100

Sacos de pano SCML 100 51

Mochilas Antigas 50 0

Autocolantes Ajuda 500 378

Autocolantes Areeiro 500 331

Autocolantes Olivais 500 314

Led Portable Lamp 100 0

Autocolantes A6  do Projeto Radar 300 100

Mochilas do Radar 300 50 19 2 4

Colete Masculino: Safari vermelhos (tamanhoM/ L) 50 40

Colete Feminino: Safari vermelhos (tamanho S/M) 50 32

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho S) 30 10

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho M) 30 7

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho L) 20 11

Polo Masculino: Homem Branco (tamanho M) 30 21

Polo Masculino: Homem Branco (tamanho L) 30 26

Baralhos de Cartas Projeto Radar 2000 96

Imans Magnéticos Projeto Radar 1000 0

Casacos Projeto Radar  (S/M/L/XL) 46 2

TOTAL GERAL 190203 32191 16554 340 800 2000 15254 425 462 304

O que foi Entregue

CHECK-LIST - Projeto RADAR

Julho Agosto
Material

O que foi 

Pedido (total 

Geral)

o que Temos 

(Total Geral)
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Designação Quantidade Quantidade Entrevistadores Parceiros 
Comércio 

Local

Material 

Extra
Entrevistadores Parceiros 

Comércio 

Local

Material 

Extra

Capas modelo Columbya (ref. 3519), de cor vermelho. 

Impressão (medida máxima 15x15cm) do logotipo Projeto 

Radar a branco.

367 23 10 30 70 50 30

Fita de pescoço modelo Neck (ref. 8780), de cor vermelho. 

4 Impressões logotipo Projeto Radar a branco.
600 274 135

Fita de pescoço modelo Neck (ref. 8780), de cor preto. 4 

Impressões logotipo Projeto Radar a branco.
600 202 4 22 100

Colete modelo Litman (ref. 3855), de cor preto M. Parte da 

Frente: Impressão do logotipo Projeto Radar a branco 

(10x10cm).                                                                                   

50 12

Colete modelo Litman (ref. 3855), de cor preto L. Parte da 

Frente: Impressão do logotipo Projeto Radar a branco 

(10x10cm).                                                                                   

50 23

Chapéu-de-chuva modelo Altis (ref. 3719), de cor 

vermelho. Impressão logotipo Projeto Radar a branco 
100 11

Chapéu-de-chuva modelo Helter (ref. 3718), de cor preto. 

Impressão logotipo Projeto Radar a branco 
100 0 12

Impermeável modelo Hinbow (ref. 4551), de cor 

vermelho. Parte da Frente: Impressão do logotipo Projeto 

Radar a branco (10x10cm).     

100 63

Esferográficas Futur: Cor preta. Uma impressão do logo 

Projeto RADAR, a branco. Dimensão máxima impressão: 

2,5x0,8cm;

40000 1942 3454 1400 1030 5285 135

Pastas de papel 5000 4387 4 25 40

Poster A4 7000 8 200 3800 100

Poster A3 2000 1103 50

Díptico 37100 1600 1504 210 30 9250 435

Guia Prático 50000 18741 504 210 30 7360 285

Ficha de Projeto 1000 284

Consentimento informado 36000 1920 4000 4900 1000

Sacos de pano: Impressão logotipo Projeto Radar 4500 129 110 100 132 200 190 40 100 235

Sacos de pano SCML 100 51

Mochilas Antigas 50 0 20

Autocolantes Ajuda 500 378

Autocolantes Areeiro 500 331

Autocolantes Olivais 500 314

Led Portable Lamp 100 0 4 42

Autocolantes A6  do Projeto Radar 300 100

Mochilas do Radar 300 50 6 9 5 4

Colete Masculino: Safari vermelhos (tamanhoM/ L) 50 40 2

Colete Feminino: Safari vermelhos (tamanho S/M) 50 32 2

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho S) 30 10

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho M) 30 7 3

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho L) 20 11 1

Polo Masculino: Homem Branco (tamanho M) 30 21 2

Polo Masculino: Homem Branco (tamanho L) 30 26

Baralhos de Cartas Projeto Radar 2000 96 128 70 17 301 20 1235

Imans Magnéticos Projeto Radar 1000 0 561 400 20 19

Casacos Projeto Radar  (S/M/L/XL) 46 2 40 3

TOTAL GERAL 190203 32191 9610 2618 1917 267 31325 133 100 3755

O que foi Entregue

CHECK-LIST - Projeto RADAR

OutubroSetembro
Material

O que foi 

Pedido (total 

Geral)

o que Temos 

(Total Geral)
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INTRODUÇÃO  
 

O Projeto Radar consiste num plano de intervenção comunitária e de desenvolvimento local com base 

na abordagem à metodologia de investigação-ação participativa e que tem como princípio fundamental 

agir “reflexivamente sobre a realidade, para a sua transformação num determinado sentido e com uma 

determinada intencionalidade, o resultado é o crescimento interativo dos sujeitos singulares e coletivos 

que contextualizam essa interação” (Nunes, 2008). 

Este instrumento metodológico e epistemológico tem pressupostos humanistas e sociais, possibilitando 

o tratamento de dados da ação através do diagnóstico, da reflexão e do planeamento. Numa perspetiva 

de vanguarda, o Projeto Radar pretende fazer o reconhecimento à população 65+ da cidade de Lisboa e 

identificar as suas expetativas, privações e potencialidades, detetando precocemente situações de risco. 

É perante estas situações que se define a intervenção, ajustando-a a cada situação e planeando de forma 

sustentada às respostas a acionar em função dos perfis de cada pessoa e dos seus contextos de vida. 

Amostra estatística 

Nas últimas décadas, a média de idades da população da cidade de Lisboa aumentou significativa-

mente, assim como os residentes com 65 ou mais anos, que correspondem a aproximadamente 132.000 

habitantes e representam cerca de 23,7% do total de residentes. Destes, 85.508 vivem sozinhos ou acom-

panhados de outra pessoa de um mesmo escalão etário (II Diagnóstico Social de Lisboa, 2015-2016 p. 

104-110). 

O público-alvo do Projeto Radar é a população com 65 anos ou mais que viva sozinha ou acompanhada 

por outra pessoa do mesmo escalão etário. A fim de aceder a uma parcela significativamente representa-

tiva deste grupo prevê-se o levantamento de 30.000 pessoas (desconhecidas das várias entidades), a 

partir dos 65 anos de idade, o que corresponde a 23% da população com 65 anos ou mais, de cada 

freguesia da cidade de Lisboa. Verifica-se uma heterogeneidade no processo de longevidade nas fregue-

sias, sendo que Olivais (30%), Ajuda (29,5%), Benfica, Alvalade e Alcântara (29%) apresentam uma média 

de idades superior às restantes.  

Com este levantamento, o Projeto Radar pretende o acompanhamento da população de idade avan-

çada da cidade, no sentido de se criar condições para que a Cidade seja amiga de todas as idades, sem 

barreiras ao normal desenvolvimento dos diferentes ciclos de vida. Esta estratégia para a Cidade ambici-

ona que as pessoas tenham mais participação nas questões que lhes dizem respeito, a possibilidade de 

residir mais tempo nas suas habitações, bem como novas formas de cidadania no espaço público. 

 

Abordagem metodológica 

O Projeto Radar, enquanto plano de intervenção comunitária e de desenvolvimento local baseado na 

abordagem à metodologia de investigação-ação participativa, assenta numa metodologia de trabalho que 

se compõe por entrevistas, a partir de um mesmo guião consensualizado entre todos os parceiros do 
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Programa “Lisboa, Cidade de Todas as Idades” bem como todas as entidades que intervêm no Projeto 

Radar. 

As entrevistas permitem uma forma de interação social sob forma de um diálogo entre entrevistador e 

entrevistado. Como tal, existem vários tipos de entrevistas que se pode adotar: 

• Entrevista estruturada (diretiva ou fechada) 

• Entrevista semiestruturada (semidiretiva ou semiaberta) 

• Entrevista não estruturada (aberta ou não diretiva) 

A entrevista estruturada parte do pressuposto que existem questões definidas à partida, que o entre-

vistador deve comunicar ao entrevistado e este responde ao que lhe é solicitado. Na entrevista semiestru-

turada, o entrevistador tem um guião com questões que foram previamente delineadas, no entanto, permite 

que a pessoa discursar com mais liberdade. Cabe também ao entrevistador orientar a entrevista para os 

tópicos sugeridos no guião, assemelhando-se assim a uma conversa informal. Por último, as entrevistas 

não estruturadas permitem que o entrevistado aborde abertamente os temas propostos pelo entrevistador, 

garantindo liberdade ao sujeito para utilizar as suas próprias palavras, e potenciando a reciprocidade rela-

cional que se estabelece entre as duas partes que interagem. 

Vários trabalhos salientam as vantagens, as desvantagens, e os cuidados necessários ao utilizar a 

técnica da entrevista como procedimento de recolha de dados (MANZINI, 1990). O assunto da entrevista 

é abordado didático e pedagogicamente em três grupos: 1) assuntos relacionados com o planeamento da 

recolha de informações; 2) questões sobre variáveis que influenciam os dados e futura análise; 3) questões 

referentes ao tratamento e análise dos dados resultantes das entrevistas (MANZINI, 2003). As questões 

referentes ao planeamento da recolha de dados estão diretamente relacionadas com os objetivos preten-

didos, a adaptação da sequência de perguntas, a elaboração de guião de entrevista, e a realização de um 

projeto piloto para adequar e validar o guião e a linguagem. 

O Projeto Radar, enquanto plano de intervenção comunitária e de desenvolvimento local baseado na 

abordagem à metodologia de investigação-ação participativa, assenta numa metodologia de trabalho que 

se compõe por entrevistas semiabertas e semiestruturadas. A este propósito Bourdieu (1999) designa que 

a escolha do método não deve ser rígida, mas rigorosa, ou seja, o entrevistador não precisa de seguir um 

método com inflexibilidade, mas qualquer método ou conjunto de métodos a utilizar devem ser aplicados 

com rigor. 

A implementação de entrevistas semiestruturadas como estratégia dominante para a recolha de dados, 

permite aos entrevistadores desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os participantes 

– pessoas com mais de 65 anos – interpretam aspetos relacionados com as suas expetativas, privações 

e potencialidades, na medida em que “fica-se com a certeza de se obter dados comparáveis entre os 

vários sujeitos” (Bogdan e Biklen, 1994 p.135). 
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Este instrumento metodológico e epistemológico “consiste na recolha de informações sistemáticas com 

o objetivo de promover mudanças sociais. Os seus praticantes reúnem dados ou provas para denunciar 

situações de injustiça |ou risco| (…) com o objetivo de apresentar recomendações tendentes à mudança 

(…) procura resultados que possam ser utilizados pelas pessoas para tomarem decisões práticas relativas 

a determinados aspetos da sua vida. A investigação-ação é um tipo de investigação aplicada no qual o 

investigador se envolve ativamente na causa da investigação” (Bogdan e Biklen, 1994, p.292-293). 

De acordo com os mesmos, uma entrevista proveitosa caracteriza-se pelo facto de os entrevistados se 

sentirem confortáveis e falarem abertamente sobre os seus pontos de vista. Neste sentido, uma das es-

tratégias-chave para o entrevistador consiste em evitar perguntas que possam ser respondidas com “sim” 

e “não”, sendo que os pormenores e os detalhes particulares são revelados a partir de perguntas que 

exigem a exploração. Por exemplo, a pergunta “aparenta situação de isolamento/solidão?” pode ser res-

pondida com uma só palavra se o entrevistador o desejar, mas “recebe visitas de familiares/amigos?” exige 

uma descrição mais minuciosa. As questões acerca das expectativas, privações e potencialidades reque-

rem maior reflexão e exercício de introspeção. Nestas, é pedido ao entrevistador desafiar o entrevistado, 

de forma a obter uma resposta que evidencie a sua vivência pessoal.  

A natureza deste tipo de entrevista assemelha-se a uma conversa informal, o que possibilita ao entre-

vistador espaço para improvisar e direcionar os temas abordados no guião, tornando-o mais íntimo. O 

carácter de um guião semiestruturado e semiaberto permite a transposição de novas questões, intima-

mente relacionadas com os temas sobre os quais são tencionados abordar. Desta forma, “Privilegiam-se 

várias vozes, ativa-se o debate e trocam-se pontos de vista com os interlocutores num “verdadeiro diá-

logo”, onde se trocam e negoceiam pontos de vista em conjunto, com um objetivo claro comum.” (Salgado, 

2015, pg. 28). 

Numa linha teórica fenomenológica, o objetivo seria o de atingir o máximo de clareza nas descrições 

dos fenômenos sociais. Assim, as perguntas descritivas teriam grande importância para a descoberta dos 

significados dos comportamentos das pessoas de determinados meios culturais. Numa linha histórico-

cultural (dialética), as perguntas poderiam ser designadas como explicativas ou causais. O objetivo desse 

tipo de pergunta seria determinar razões imediatas ou mediatas do fenômeno social.   

A subjetividade, como uma forma de produção de conhecimento científico (Araújo, 2000), permite a 

emergência do sujeito, e não apenas a confirmação de hipóteses dentro de um paradigma positivista de 

produção científica. Este método permite centralizar a voz de cada sujeito. A vivência subjetiva de cada 

curso de vida testemunha as infindas possibilidades de adaptabilidade de um ambiente social partilhado. 

Apenas tornando como fulcro a subjetividade é possível compreender como cada indivíduo torna o que é 

comum em pessoal, íntimo e sensível. O valor estatístico e técnico das entrevistas, e as consequentes 

ponderações acerca destas, requer uma certa uniformidade nas questões colocadas. Todavia, mesmo na 

presença de questões que requerem uma resposta binária, estabelece-se a necessidade de esclarecer a 

ponderação que conduziu àquela resposta. Assim, verifica-se um equilíbrio significativo e provocador entre 

a uniformidade do guião, a natureza contingente e casual de cada entrevista, e entre o estabelecimento 
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de uma ligação afetiva, ainda que momentânea, e a postura neutral e profissional. O entrevistador deve 

fazer uso da escuta ativa, e permitir que o entrevistado use as suas próprias palavras, evitando interferir 

no diálogo e apenas intervir em casos de extrema necessidade, ou para evitar o término precoce da en-

trevista.  

Desta forma, “A relação estabelecida no fazer, coloca a centralidade da pesquisa na experiência física, 

sensorial, e afetiva do investigador, incluindo-o como agente da investigação, em relação ativa com os 

interlocutores. (…) O mais importante torna-se a viagem, o processo etnográfico propriamente dito.” (Sal-

gado, 2015, pg. 28). 

A relevância da aplicabilidade da entrevista semiestruturada e semiaberta como metodologia prende-

se com as suas seguintes características: 

• De natureza flexível, capaz de focalizar o carácter mais humanista; 

• Permite agilidade quanto à duração, permitindo aprofundar determinadas questões; 

• Acrescentar outras perguntas relacionadas com as questões do guião; 

• Potenciadora de improviso, adaptabilidade e fluidez;  

• Respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas; 

• Capacidade de recolha de informação qualitativa e quantitativa; 

•  Provocadora de respostas espontâneas e imprevistas; 

• Permite centralizar a voz do sujeito; 

• Permite reconhecer a importância da dimensão afetiva no diálogo;  

• Propiciam uma amostra melhor da população que se pretende estudar; 

• Viabilizar entrevistar pessoas que não sabem ler ou escrever 

• Permite uma interpretação da comunicação verbal e corporal.  

 

Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade das equipas no terreno 

Considerou-se fundamental constituir equipas multidisciplinares, com o objetivo de obter distintos olha-

res no encontro de respostas diferenciadas e especializadas nas diversas áreas. Desta forma, é possível 

uma compreensão holística, de forma a ir ao encontro de respostas diferenciadas e capazes de fazer face 

à natureza heterogénea de cada entrevistado.  

Um olhar holístico, multifacetado e multireferenciado que utilize diferentes metodologias no sentido de 

conferir, não apenas a aquisição de competências técnicas, mas igualmente contribuir para a formação de 

novos profissionais com competências sociais, capazes de refletirem e agirem sobre o mundo. No signifi-

cado conferido pelos atores, enquanto produtos de um processo complexo de relações e, sobretudo, per-

mite considerar que as relações e as interações sociais que geram, sustentam e mantêm determinados 

sintomas sociais, com que estes são governados não por fenómenos universais e históricos, mas media-

dos por práticas sociais socialmente construídas. 
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O entrevistador, a partir do confronto direto com as situações, com as vivências, que desencadeiam 

processos reflexivos e dão origem à aquisição de novos conhecimentos, torna-se capaz de transformar:  

“O ato de aprender tão necessário, natural e inevitável como respirar (…) [porque] a aprendizagem é um 

processo em que os papéis de quem ensina e de quem aprende podem ser reversíveis (…) a análise empírica 

dos processos de aprendizagem mostra-nos a importância das interações sociais nos processos de aprendi-

zagem e a reciprocidades que marca tais processos (…) carateriza-se por ser um trabalho que ocorre em 

todos os contextos (…) não são o resultado de uma ação deliberada e intencional (…) cada um de nós 

aprende consigo mesmo, com os outros e, ainda, com o contexto em que está inserido” (Canário, 2006). 

Assim, podemos dizer que as aprendizagens resultam das experiências e das vivências realizadas 

pelos sujeitos no seu quotidiano e das relações estabelecidas com outros. O indivíduo não é mero ele-

mento simplificado e irredutível do social, mas que o sistema social se reflete nos «actos, sonhos, delírios, 

obras, comportamentos» de cada um/a, em cuja história da vida a história desse sistema está contida 

(Ferrarotti, 1983). A valorização da pessoa como ponto fulcral, e a compreensão que as suas vivências e 

subjetividades constroem-se a partir das relações estabelecidas com outros, permite percecionar uma re-

lação dialética entre o universal e o singular. Assim, é possível ler o social, primeiro, através da «síntese 

horizontal», que evidencia o(s) contexto(s) social/ais mais e menos imediato(s) em que se desenrola a sua 

vida e, depois, pela «síntese vertical» (Ferrarotti, 1983) que se vai desenhando ao longo do relato (família, 

grupo de pares, relações amorosas que estabelece, etc.). 

Além de serem o resultado dos sentidos atribuídos e da reflexão efetuada, a aprendizagem é um pro-

cesso que podemos considerar permanente, de autoconstrução do sujeito, que acumula e (re)constrói 

experiências e vivências, potencialmente educativas/formativas, sendo que, quanto maior for a riqueza e 

a diversidade dos contextos maior é a sua potencialidade educativa. 

Torna-se possível, de forma empática, atenuar a assimetria entre entrevistador e entrevistado, de modo 

a estabelecer um diálogo mutuamente coerente e memorioso. A personalidade única de cada entrevista-

dor, a sua sensibilidade, empatia, e mecanismos de interação, resultantes de infindos fatores ao longo da 

sua vida, jogam com a originalidade de cada pessoa com quem abordam, e a unicidade da sua presença. 

Deste modo, o entrevistador personifica a forma e o método de entrevista, a comunicação e a exposição 

do projeto. Sendo que qualquer interação tem em mente o mesmo guião, o mesmo projeto e a mesma 

intenção.  

 

DIA-TÍPICO 

A atuação do técnico superior do Projeto Radar destacado no terreno remete-nos para uma alargada 

esfera de funções, técnicas e competências. Os entrevistadores, munidos de conhecimentos acerca do 

Projeto Radar, devem ser capazes de transmitir o objetivo do projeto no decorrer da entrevista. 
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Embora a aplicação de questionários/condução de entrevistas constitua o aspeto nuclear da sua prática 

laboral, a atividade do técnico não se centra “apenas” nessa função, adquirindo densidade à luz dos de-

safios que diariamente enfrenta. Exige-se ao profissional, entre outros atributos, competências de gestão 

e organização, de pensamento analítico e tomada de decisão, interpessoais, relacionais e de comunica-

ção. 

Deste modo, dentro das principais funções dos Entrevistadores de Rua, no âmbito do Projeto Radar, 

destacam-se:  

• Definição de rotas a percorrer, em colaboração com as juntas de freguesia e com as coordenado-

ras das EAI’s; 

• Realização de entrevistas a pessoas da freguesia com idade igual ou superior a 65 anos, que 

vivam sozinhas ou acompanhadas por outra (s) pessoa (s) do mesmo escalão etário. Propõe-se a cada 

técnico superior no terreno a realização de oito entrevistas por dia; 

• Angariação de Radares Comunitários, junto do comércio e serviços locais, com entrega de material 

de apoio e autocolante/poster do Projeto Radar, e solicitação de dados de identificação do estabeleci-

mento, nomeadamente: nome do estabelecimento e do responsável, morada, contacto telefónico e/ou e-

mail. É esperado que cada entrevistador angarie quatro Radares Comunitários por dia, entre as 9h-10h e 

as 16h30-17h30; 

• Articulação com Parceiros e/ou outros intervenientes, por exemplo PSP, voluntários e mediadores 

locais (bairros), com vista à definição de datas para acompanhamento a entrevistas. 

• Elaboração de briefings diários à UMSC.  

• Participação semanal em focus group.    

Um dia típico para as equipas de terreno inicia-se com a definição das ruas a percorrer. Num primeiro 

momento, poder-se-ia supor qualquer rua, atendendo a que o técnico deve necessariamente percorrer 

todas as ruas de uma dada freguesia, não deixando nenhuma campainha por tocar. Não se trata, porém, 

de uma falsa questão. Para alcançar resultados ótimos, pressupõe-se possuir previamente alguma infor-

mação sobre o terreno, onde será necessário conhecer os limites exatos da freguesia. Caso se tenha 

conhecimento prévio de uma determinada zona habitada por um número significativo de pessoas 65+, 

sugere-se tirar partido dos parceiros do Projeto Radar e percorrer essa zona com o apoio dos agentes da 

PSP. 

Na eventualidade de uma determinada rota se revelar improfícua torna-se necessário adaptar o per-

curso às circunstâncias e dificuldades do dia poderá revelar-se benéfico. O desafio aumenta após a co-

bertura total da freguesia. Percorridas todas as ruas, é necessário ir ao seu encontro na rua, nos cafés, 

nos jardins ou em outros locais públicos considerados pertinentes. 
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A hora de início de funções revela-se por vezes inadequada para iniciar o contacto com as pessoas - 

muitas ainda descansam ou acabam de acordar, mostrando-se então indisponíveis à abordagem do téc-

nico. Por isso, a realização de ações de sensibilização/angariação de radares comunitários constitui-se 

como uma alternativa bastante válida, em detrimento de tentativas de contacto, quase madrugadoras e 

muitas vezes inglórias. Locais com clientela fixa, muito frequentados por pessoas com 65 ou mais anos de 

idade, poderão ser especialmente importantes para a rede de radares comunitários. 

Após o período temporal de sensibilização/angariação de Radares Comunitários, os entrevistadores 

iniciam a rota proposta. Quando chegam a um determinado local, tocam à campainha ou batem à porta, 

até que alguma pessoa atenda, tal como exemplificado abaixo. 

• Pessoa: Quem é? 

• Técnico: Bom dia/Boa tarde é da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, do Projeto Radar. 

• Pessoa: O que deseja? 

• Técnico: Estamos aqui por parte do Projeto Radar, com o intuito de fazer um levantamento das pessoas 

com mais de 65 anos que vivem aqui na freguesia. 

Caso a pessoa tenha 65 anos ou mais e decida abrir a porta, o técnico prossegue o discurso.  

• Técnico: Como estava a explicar, estamos aqui por parte da SCML do Projeto Radar, com o intuito de 

fazer um levantamento das pessoas com mais de 65 anos que vivem aqui na freguesia.  

A partir deste momento realiza-se a entrevista tendo sempre por base o protocolo de atuação, podendo 

sofrer algumas alterações consoante o seguimento da conversa. Importa frisar que no decorrer da entre-

vista o técnico deve entregar/apresentar o material de informação/ sensibilização do projeto Radar (anún-

cio publicitário do projeto, guia prático, díptico informativo, e esferográfica), assim como deve ficar na posse 

desta o original do consentimento informado assinado por ambos. O Consentimento Informado do Projeto 

Radar deve ser assinado pela pessoa entrevistada e pelo entrevistador e entregue ao primeiro, sendo de 

seguida fotografado através do tablet e submetido na Plataforma Digital Projeto Radar, tendo mencionado 

as instituições/entidades promotoras (Parceiros Chave). A Unidade de Missão da Santa Casa da Miseri-

córdia salientou a importância de no consentimento evidenciar a intervenção proposta e a sua natureza, 

destacando os objetivos que se pretendem alcançar com a intervenção proposta. 

Neste sentido, o Consentimento Informado do Projeto Radar deve: 

• Ser assinado pela pessoa entrevistada e pelo entrevistador, e entregue ao primeiro, sendo fotografado 

e guardado na Plataforma; 

• Identificar as instituições/entidades promotoras (Parceiros Chave); 

• Apresentar de forma legível o nome, a assinatura e o contacto institucional do entrevistador que dá a 

informação e que recolhe o Consentimento; 

• Identificar a intervenção que é proposta e a sua natureza; 
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• Descrever os objetivos que se pretendem alcançar com a intervenção proposta. 

De facto, “o consentimento do titular dos dados deverá ser dado mediante um ato positivo claro que 

indique uma manifestação de vontade livre, específica, informada e inequívoca de que o titular de dados 

consente no tratamento dos dados que lhe digam respeito, como por exemplo mediante uma declaração 

escrita, inclusive em formato eletrónico, ou uma declaração oral. ”49 

O registo do inquérito por parte dos Entrevistadores de Rua é efetuado na Plataforma Digital do Projeto 

Radar. Como tal, são listadas abaixo algumas orientações aquando do respetivo preenchimento: 

• Registar na plataforma caso não seja possível efetuar o contacto, indicando o motivo de ausência de 

contacto. Similarmente, caso seja efetuado o contacto, mas a pessoa não aceite participar deve se 

assinalar na plataforma o motivo da recusa. 

• Evitar erros de redação e colocar acentuação adequada. 

• Retificação dos dados inseridos antes da submissão do inquérito, por exemplo números de telefone, 

moradas, freguesia e data de nascimento.  

• Inserção de nomes e moradas completas, evitando uso de abreviaturas, e uso de apenas letras minús-

culas.  

• Quando possível, recolher contacto de familiar, e o respetivo nome, e contacto telefónico alternativo. 

• Informar que irá ser efetuada uma chamada posterior à entrevista, de forma a confirmar os dados sub-

metidos, e que a brevidade da realização da chamada irá depender do nível de intervenção colocado; 

• Caso sejam entrevistadas pessoas do mesmo agregado, por exemplo um casal, indicação, em cada 

um dos registos, do nome do elemento também já entrevistado. 

• No tópico “Agregado”, colocar com quem vive “vive com + IDADE…” por exemplo vive só; vive c/ marido 

+ IDADE. 

• Caso se assinale “Sim” em algumas das secções de “Aparenta” e/ou “Dificuldades”, colocar nas obser-

vações as informações pertinentes que justifiquem o “Sim”.   

• Solicitar no consentimento informado o nome completo na assinatura, e confirmar a visibilidade da 

fotografia do consentimento antes de anexar. 

• Após submetido o inquérito, caso o entrevistador queira alterar ou adicionar informação (por exemplo 

correção de erro, adição de informação revelada pós-entrevista), deve contactar-se o técnico da EAI 

para alterar ou adicionar a informação pretendida. Uma vez submetido o inquérito, este não pode ser 

cancelado. 

 

Tipos de Procedimentos 

Apresentam-se de seguida alguns dos procedimentos padrão a ter em mente no momento da entre-

vista: 

                                                           
49 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. 
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• A pessoa contactada, está indisponível para realizar a entrevista ou encontra-se ausente? Caso a 

pessoa contactada não tenha disponibilidade para realizar a entrevista no momento, deve entregar-se o 

material de apoio do Projeto Radar e indicação do número do informativo do Radar, com marcação da 

entrevista para uma nova data. Se a pessoa estiver ausente, deve assinalar-se na plataforma o motivo de 

ausência de contacto. 

• A pessoa contactada desconhece o projeto e/ou apresenta desconfiança ou relutância em partici-

par? Sugere-se a apresentação do anúncio publicitário do Projeto Radar, entrega de material alusivo ao 

Projeto ou incentivar o contacto para o informativo Radar e parceiros-chave, por exemplo a PSP. Caso 

ainda assim a pessoa recuse participar, o técnico deve registar o motivo de recusa na plataforma, e concluir 

o contacto com uma breve explicação do propósito do projeto e indicação que poderá contactar os serviços 

no futuro caso mude de ideias em relação à sua participação.  

• O entrevistador depara-se com pessoas que vivam com alguém no agregado que tenha menos de 

65 anos? Excecionalmente, são realizadas entrevistas a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, 

residentes com outras pessoas que tenham menos de 65 anos, por exemplo se o respetivo elemento com 

menos de 65 anos possuir algum tipo de deficiência ou situação de saúde que afete negativamente a sua 

vida de forma significativa ou caso o agregado contactado esteja em situação de vulnerabilidade. Nesses 

cenários, deve-se indicar nas observações a justificação/motivo de realização da entrevista.  

• Dois ou mais elementos do mesmo agregado têm idade igual ou superior a 65 anos? O registo na 

plataforma é feito separadamente, assim, devem ser preenchidos formulários distintos dos elementos que 

tenham idade igual ou superior a 65 anos, com indicação no respetivo registo do nome do elemento do 

agregado também entrevistado.  

• Caso se encontre uma pessoa com Alzheimer? Se existir informação previamente facultada, por 

exemplo o cônjuge informa que, a pessoa contactada tem Alzheimer, deve averiguar-se a capacidade de 

orientação da mesma, sendo que, caso esta se revele “não orientada”, deve-se suspender a realização da 

entrevista, com agendamento de uma nova data caso seja justificável.  

• A pessoa não aceita assinar o consentimento informado? O entrevistador deve explicar a função 

do consentimento informado, como um documento que garante a proteção dos dados da pessoa entrevis-

tada, ficando a mesma na posse do documento original. Entrega de material de apoio, sugestão de reali-

zação da entrevista, com assinatura do consentimento informado no final, estando a submissão do inqué-

rito condicionada a aceitação da pessoa das perguntas realizadas. 

• A pessoa contactada, não sabe indicar ou não tem número de telefone/telemóvel? É importante 

sensibilizar a importância do contacto telefónico como forma de comunicação e acompanhamento dos 

técnicos à pessoa entrevistada. É permitido que o entrevistado possa facultar o contacto telefónico de um 

familiar próximo. Caso a pessoa, ainda assim, não indique um contacto telefónico, deve-se facultar à pes-

soa entrevistada o contacto da UDIP, indicando nas observações se a pessoa referiu a necessidade de 

apoio dos serviços. 

• Quando se está a realizar uma ação de sensibilização/angariação de um potencial radar comuni-

tário? O técnico superior deve apresentar-se, explicar o projeto e os seus objetivos enfatizar o papel e a 
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relevância dos radares comunitários no âmbito do Projeto Radar, distribuindo ainda o material referente 

ao projeto, e aquele especificamente destinado à rede de radares: o cartaz e o autocolante. Importa soli-

citar ao responsável pelo estabelecimento a colagem/afixação do autocolante e/ou do cartaz em local 

apropriado, ficando visível/eis a quem frequenta o espaço e a quem circula no exterior, bem como os dados 

de identificação do estabelecimento: nome do responsável, nome do estabelecimento, contacto telefónico 

e morada, tendo atenção em referir também à Unidade de Missão a área de comércio que a pertence. 

Sublinhar as vantagens da adesão ao Projeto – de divulgação do espaço e de reconhecimento como 

entidade de responsabilidade social – poderá favorecer significativamente o sucesso da ação de sensibi-

lização/angariação. 

ENTREVISTA 

Segundo Carvalho, (2012), a “itinerância antropológica”, vivida por todos nós, define-se como “uma 

busca incessante e continuamente retomada do sentido da vida (…) em ações e projetos de natureza 

educativa, social e pessoal que experienciam e renovam, sob a forma de realizações, avaliações, e reco-

meços, as pistas e problematizações que se vão construindo” (pg. 95 e 96). Esta longa itinerância, carac-

terizada pelo enraizamento de vivências, decisões e trajetos, garante uma subjetividade complexa e hete-

rogénea. Cada entrevistador deve elaborar mecanismos que permitam ajustar o guião no momento da 

entrevista de acordo com a unicidade do sujeito com quem dialoga.  

 

Contacto inicial  

Numa primeira abordagem, considera-se importante que os entrevistadores se identifiquem como téc-

nicos da Santa Casa da Misericórdia e que refiram o seu nome. De seguida, é requerido dos entrevistado-

res a capacidade de explicar o projeto - o que é, como e onde atua, e a sua metodologia, quais os seus 

parceiros e os objetivos propostos – de forma clara e concisa.   

O projeto fundamenta-se através da participação das pessoas, e das suas respostas às questões pro-

postas pelo guião. Por isso, é importante não só referir a importância da sua participação, mas também o 

contributo que este projeto pode proporcionar para si e para a sua comunidade, agora ou no futuro. Podem 

ser dados exemplos de questões presentes no questionário, de forma a explicar melhor o projeto e em 

que consiste a participação nele.  

Evidencia-se que a entrevista é constituída por questões fechadas (sim/não), sobre a sua rotina e as-

petos da vida diária, e também por perguntas abertas como as Expectativas/Privações/Potencialidades. 

Estas possibilitam desafiar o indivíduo a refletir sobre estes aspetos, como também compreender como 

cada sujeito vive e pensa sobre a sua comunidade. A influência da intervenção do entrevistador na produ-

ção do discurso do entrevistado (GILBERT, 1980; BRENNER, 1985), e nos processos de memória, e o 

efeito da interferência nos processos de raciocínio, evidencia a importância do papel que cada técnico no 

terreno tem na realização da entrevista.  
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Importa também referir que os dados solicitados apenas serão partilhados com os parceiros do Projeto 

Radar. Desta forma, será fornecido um documento oficial – Consentimento Informado - que irá ser assi-

nado pelo entrevistador e entrevistado e o mesmo ficará na sua posse.  

Após estes esclarecimentos, pergunta-se se o sujeito aceita ou não fazer parte do Projeto Radar. Caso 

aceite, procede-se com a entrevista. No caso de não aceitar, compete ao entrevistador salientar a possi-

bilidade de contactar o número do informativo Radar caso tome conhecimento de uma situação que justi-

fique a averiguação por parte de um técnico no terreno. Para isso, é material referente ao Projeto Radar, 

onde conste o número do informativo Radar. 

 

Preenchimento da informação da Plataforma Digital Projeto Radar 

Após a elaboração da primeira “Ficha de Sinalização”, e atendendo ao levantamento que se pretendia 

incrementar na cidade de Lisboa, a Unidade de Missão da Santa Casa propôs o desenvolvimento do Pro-

jeto a partir de um tablet e, consequentemente, surgiu a ideia de desenvolver uma plataforma tecnológica, 

trabalho esse que acabou por ser elaborado pelos serviços internos da SCML, a DISTI (Direção de Siste-

mas e Tecnologias de Informação).  

Ao longo dos meses em que decorreu o Projeto Radar Piloto, foram introduzidos alguns ajustes de 

melhoria, nomeadamente no que respeita à “Ficha de Sinalização”, que passou a designar-se por “Ficha 

de Projeto Radar”. Esta alteração teve em conta vários aspetos, como a aderência ao recrutamento ex-

terno, que foi menos acentuada quando o anúncio fazia menção à palavra “Sinalizar”. 

Com a Plataforma Digital Projeto Radar pretendeu-se agilizar o método de inserção de dados dos en-

trevistados para a posterior partilha entre todas as entidades/parceiros envolvidas, de forma a dar respos-

tas mais eficazes, eficientes e efetivas.  

Ao submeter a entrevista digitalmente num tablet, a Unidade de Missão da Santa Casa alertou para a 

necessidade de se solicitar a assinatura de um consentimento informado, que é associado à ficha de 

projeto e devidamente submetido na plataforma. Este consentimento serve para ir ao encontro da vontade 

das pessoas e desta forma dar igualmente cumprimento ao contexto legal em vigor evidenciado no Regu-

lamento Geral para a Proteção de Dados, quer para legitimar a participação no Projeto, quer para autorizar 

inequivocamente a partilha de dados com as entidades da Comissão Social de Lisboa, assegurando a 

confidencialidade das informações pessoais e das recolhidas durante o Radar, que, atendendo à sua vul-

nerabilidade, apenas estarão acessíveis aos técnicos de cada um dos parceiros, quando estritamente ne-

cessário. 

Da informação incluída na Plataforma Digital do Projeto Radar há itens que são de preenchimento 

obrigatório como o nome completo, a morada completa e a data de nascimento, para permitir uma geor-

referenciação fidedigna, bem como evitar uma duplicação de dados no sistema (atendendo a que haverá 
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cruzamento com a base de dados da SCML e o seu sistema PRIA), garantindo o cumprimento do Regu-

lamento Geral sobre a Proteção de Dados. Os dados recolhidos serão devidamente arquivados e somente 

cedidos a pessoal autorizado, os quais incluem os Parceiros Chave e as Juntas de Freguesia. 

A Plataforma Digital do Projeto Radar inclui informação sobre diversas dimensões que permitem definir 

o grau de isolamento e de solidão de cada pessoa, bem como critérios de prioridade na intervenção. Em 

função do grau e da gravidade destas diferentes dimensões, a referenciação estará disponível e pode ser 

encaminhada para diferentes destinos, para que a resposta às necessidades se possa concretizar de 

modo eficiente. 

No caso de existirem pessoas entrevistadas por necessitarem de algum tipo de intervenção, mas que 

a recusem, estas poderão contar com o acompanhamento do Projeto, que estabelecerá contactos perió-

dicos e regulares para verificar se a situação da pessoa teve alguma alteração ou se há solicitação da 

mesma para o acompanhamento. 

A plataforma contém, para além dos dados socio demográficos de cada participante, itens de resposta 

fechada “Sim” ou “Não”, referentes a diversas condições da vida diária de cada um dos entrevistados. De 

notar que, numa fase embrionária à elaboração desta “Ficha de Sinalização”, as respostas pensadas se-

riam abertas, para numa fase posterior, e por forma a agilizar e tornar a entrevista mais próxima das pes-

soas, pensou-se num guião de entrevista semiestruturada e semiaberta, que permite ao entrevistador uma 

abordagem mais adjacente com o entrevistado, e assim, conseguir estabelecer uma conversa mais infor-

mal, empática e próxima. Aquando a referência de dificuldades ou situações de vulnerabilidade nas ques-

tões de carácter fechado, é esperado que os entrevistadores desenvolvam o motivo que levou aos entre-

vistados.   

Assim, as questões resumiram-se ao que se segue: 

• Freguesia; 

• Se aceita ou não participar;  

• Se recebe algum tipo de acompanhamento (se sim, qual a instituição/cuidador); 

• Nome completo; 

• Sexo; 

• Data de nascimento; 

• Código Postal;  

• Morada (Rua, número, andar); 

• Contacto telefónico; 

• Contacto de familiar próximo;  

• Correio eletrónico; 

• Agregado Familiar;  

• Residência (moradia, apartamento, piso); 

• Existência de elevador; 

• Local que habitualmente frequenta; 
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• Se tem médico de família; 

• Aparenta viver em situação de isolamento/solidão; 

• Aparenta ser vítima de maus tratos/violência 

• Aparenta sinais de carência alimentar; 

• Aparenta viver em situação de carência económica 

• Aparenta dificuldade em realizar a higiene habitacional; 

• Aparenta dificuldade em realizar as tarefas da vida diária (compras, deslocar-se a consultas, higiene 

pessoal, etc.); 

• Aparenta dificuldade em vestir-se; 

• Aparenta necessidade de cuidados de saúde; 

• Aparenta algum nível de desorientação (Espácio – local onde se encontra, país, cidade, freguesia; 

Temporal - hora, dia, mês, ano, estação do ano); 

• Observações (motivo da sinalização/principais problemáticas); 

• Expectativas; 

• Privações;  

• Potencialidades; 

• Relação entre o entrevistador e o entrevistado; 

• Grau de urgência de intervenção; 

• Anexação do Consentimento Informado devidamente preenchido. 

 

Pertinência das questões 

As questões que figuram no guião, determinadas em articulação com os parceiros do Projeto Radar, divi-

dem-se em campos de natureza obrigatória e não obrigatória. A validação da entrevista depende do pre-

enchimento de todos os campos das questões obrigatórias. Ainda assim, é fundamental o preenchimento 

total de todos os campos, obrigatórios ou não, e a fundamentação dos mesmos. A importância das ques-

tões não é determinada pela sua obrigatoriedade, ou não, do seu preenchimento, mas sim pelo funda-

mento e conteúdo referente de cada resposta. O entrevistador deve compreender como cada questão 

responde a um propósito específico no desenvolvimento do Projeto Radar.  

As perguntas de cariz pessoal (nome completo, data de nascimento, morada e contacto) requerem uma 

explicitação fidedigna e clara do Projeto, e a importância da obtenção correta e completa destes dados. 

Não apenas para evitar a duplicação de entrevistas, mas também para a necessidade de contacto de 

despiste e confirmação dos dados e facilitar a articulação da informação com as demais entidades.  

Um dos propósitos do projeto é a constituição de uma rede comunitária através da angariação de Radares 

Comunitários. Desta forma, é perguntado ao sujeito os locais que habitualmente frequenta, para que seja 

possível entender os tipos de estabelecimentos que a população com mais de 65 anos prefere frequentar.  

O guião definido previamente encontra-se adaptado às características gerais da população com mais lon-

gevidade. A importância de abordar dimensões referentes a dificuldades ou limitações do quotidiano, sobre 
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o agregado familiar e a presença de suporte familiar ou comunitário, e se possui ou não médico de família, 

têm o propósito de avaliar o bem-estar, o risco e a vulnerabilidade, de cada indivíduo com 65 anos ou 

mais, de forma a possibilitar a determinação no nível de intervenção por parte do entrevistador.  

As perguntas de carácter mais aberto possibilitam respostas mais livres, espontâneas e pessoais. O Pro-

jeto Radar distingue-se pelo tipo de informação que procura recolher, e por ter constituído um espaço que 

possibilita a colaboração com parceiros institucionais e comunitários. Ao questionar acerca das expectati-

vas, privações e potencialidades, proporciona ao entrevistado um espaço para refletir sobre si e as suas 

capacidades e sobre a sua comunidade, de forma a desenvolver respostas adequadas que possibilitem 

uma longevidade mais ativa e participativa na sua comunidade. 

 

Intervenção 

A intervenção terá em conta o critério de prioridade determinado pelo entrevistador aquando o preen-

chimento da Ficha do Projeto Radar. Esta ponderação possibilita a definição do tempo da intervenção para 

alcançar os objetivos. Assim propõem-se cinco níveis com a seguinte legenda:  

− Nível 1 Crítico – Tempo para atuar: 4 horas; 

− Nível 2 Alto – Tempo para atuar: 24 horas; 

− Nível 3 Médio – Tempo para atuar: 2 dias; 

− Nível 4 Baixo – Tempo para atuar: 3 dias; 

− Nível 5 Planeado – Tempo para atuar: 1 semana. 

A Ficha do Projeto Radar permitirá caracterizar a população, do ponto de vista da dependência, da rede 

de apoio formal e informal, e das condições habitacionais. A informação recolhida por este documento 

consensual entre todos os parceiros facilitará a devida avaliação, bem como o encaminhamento de situa-

ções que carecem de intervenção urgente.  

A determinação de qualquer um dos níveis não necessita de um conjunto de fatores, sendo que, por 

vezes, apenas uma situação identificada possa por si só ser indicador de nível Crítico (por exemplo, se a 

pessoa manifesta um qualquer tipo de carência alimentar, seja ela de ordem económico-financeira, por 

questões motoras e inabilitação para conseguir cozinhar ou simplesmente fazer as suas compras, ou por 

não ter ajuda e não o conseguir fazer sozinha). 

A dificuldade em desempenhar uma tarefa por incapacidade não é o mesmo que não a conseguir exe-

cutar por não ter qualquer tipo de ajuda (manifestamente, o segundo caso torna-se mais crítico que o 

primeiro, uma vez que esta pessoa não só não consegue executar certas tarefas como evidencia um grau 

de isolamento superior).  
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O equilíbrio postural é definido como a manutenção de uma postura particular do corpo com um mínimo 

de oscilação (equilíbrio estático) ou a manutenção da postura durante a execução de uma tarefa motora 

que tenda a perturbar a orientação do corpo (equilíbrio dinâmico) (Lima, Figueiredo & Guerra, 2007). Este 

é claramente um índice que pode ser avaliado, ainda que subjetivamente, apenas pela simples observa-

ção. É importante que se perceba se a pessoa corre o risco de queda. 

A própria questão da dependência conta com vários níveis de apoio, como seja a supervisão, a orien-

tação ou a assistência pessoal ou cuidado integral, dependendo da atividade a que nos referimos: 

• Banho: Necessita de ajuda para banhar-se em mais de uma parte do corpo, a entrar e a sair do 

chuveiro ou banheira ou requer assistência total no banho. 

• Vestir: Necessita de ajuda para se vestir ou necessita de ser completamente vestido. 

• Ida à casa de banho: Necessita de ajuda para ir ao wc, para se limpar ou usar o urinol ou a arrasta-

deira. 

• Transferência: Ajuda para se sentar, deitar e/ou se levantar da cama ou cadeira. 

• Incontinência: Parcial ou totalmente incontinente a nível intestinal ou vesical. 

• Alimentação: Ajuda parcial ou total com a alimentação. 

A tarefa complexa da determinação do nível de intervenção por parte do entrevistador estabelece-se a 

partir da sua sensibilidade, e da realização de questões que considere pertinentes no decorrer da entre-

vista. Desta forma, referem-se alguns elementos que se necessitam ter em conta:  

Nível 1 Crítico – Tempo para atuar: 4 horas; 

• Risco de vida; 

✓ Risco de derrocada (risco para a vida da pessoa); 

✓ Carência alimentar (risco para a vida da pessoa); 

✓ Risco iminente (maus tratos físicos); 

•  Ausência total de rede de suporte (risco de isolamento severo); 

Nível 2 Alto – Tempo para atuar: 24 horas; 

• Risco de saúde;  

• Despejo (ação judicial);  

• Saúde mental / desorientação; 

Nível 3 Médio – Tempo para atuar: 2 dias (48h); 

• Negligência;  

• Insalubridade; 
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• Risco vulnerabilidade; 

• Conflitos familiares; 

Nível 4 Baixo – Tempo para atuar: 3 dias (72h); 

• Tudo o que diga respeito a mobilidade (necessidade de produtos de apoio); 

• Necessidade de respostas sociais;  

• Sinais de depressão; 

Nível 5 Planeado – Tempo para atuar: 1 semana; 

• Reconhecimento e monitorização futura da pessoa; 

 

Em suma, os objetivos fundamentais de uma deteção e intervenção precoce definem-se por:  

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; 

• Retardar ou evitar a institucionalização do indivíduo; 

• Assegurar aos indivíduos e famílias a satisfação das suas necessidades básicas e atividades da vida 

diária; 

• Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e famílias, de modo a contribuir 

para o seu equilíbrio e bem-estar; 

• Colaborar na prestação de cuidados de saúde; 

• Prevenir situações de dependência e promover a autonomia. 

De acordo com Benjamim, A. (1999)50, um acompanhamento mais próximo das pessoas que não es-

tejam capazes de desenvolver as atividades básicas do dia-a-dia e se encontrem em situação de depen-

dência, tendo por base os seguintes critérios de prioridade: 

• Encontrar-se numa situação de risco de acelerar ou degradar o processo de [envelhecimento] (isola-

mento, desajustamento familiar); 

• Apresentar situação económica desfavorável; 

• Outros requisitos que se julguem pertinentes para uma intervenção. 

Os critérios agora elencados são resultado de inquéritos feitos a pessoas 65+, que manifestaram assim 

a sua prioridade em caso de intervenção. Não obstante estas situações, a questão da “carência alimentar” 

deve surgir como fator prioritário e requerer um nível de intervenção de grau “Crítico”, e, assim, ser alvo 

de uma intervenção imediata. 

                                                           
50 (A Normative Analysis of Home Care Goals. Journal of Aging and Health, 11(3), 445-468) 
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Esta intervenção engloba o cuidado de saúde ou ajuda dirigida a pessoas que residam nas suas casas, 

requerendo essa mesma ajuda face ao seu estado funcional ou de saúde. O tipo de cuidados não se 

restringe apenas aos indivíduos que já apresentam algum tipo de incapacidade relevante, devendo, so-

bretudo, constituir-se como estratégia de prevenção, para que as pessoas de idade avançada não fiquem 

precocemente confinadas à sua casa, em virtude da degradação do seu estado funcional. 

De um modo geral, os programas de cuidados para a população 65+ têm como objetivo principal manter 

o indivíduo no meio que escolheu, normalmente no seu meio habitual (Emlet & Crabtree, 1996; Nolan, 

2001). Há que fazer um diagnóstico/avaliação, intervenção, monitorização, reabilitação e serviços de su-

porte, tendo em vista a autonomia do indivíduo. Trata-se assim de um conceito holístico de cuidado que 

procura restaurar, manter e promover a qualidade de vida dos beneficiários e a sua rede de suporte, atra-

vés da prestação de serviços de saúde e sociais (Dane, 1990). Em suma, os seus objetivos comportam 

duas dimensões: a esfera individual e a esfera social. Os objetivos de natureza individual são direcionados 

para a própria pessoa, procurando garantir o seu bem-estar. Manter o indivíduo em lugares que para ele 

são significativos, contribuindo para a manutenção das suas redes de relacionamento (família, amigos, 

vizinhos…). Os objetivos de natureza social fundamentam-se no pressuposto de que o apoio no domicílio, 

seja de tipo social ou de saúde, ou ambos, são mais eficazes do que os cuidados prestados em contexto 

institucional. 

O momento da entrevista justifica-se não pela simples introdução dos dados facultados, mas, pela ri-

queza da mesma. É o papel do entrevistador desafiar a reflexão acerca do momento atual do curso da sua 

vida, das possibilidades e dos desafios futuros, de forma a obter respostas significativas e de cariz mais 

pessoal. “A relação estabelecida no fazer, coloca a centralidade da pesquisa na experiência física, senso-

rial, e afetiva do investigador, incluindo-o como agente da investigação, em relação ativa com os interlo-

cutores. (…) O mais importante torna-se a viagem, o processo etnográfico propriamente dito.” (Salgado, 

2015, pg. 28). Através do paradigma da ética da hospitalidade, analisado por Innerarity, e abordado por 

Carvalho, o entrevistador deve considerar o entrevistado como um hóspede, que “não mantendo uma 

relação de poder com o hóspede, o acolhe verdadeiramente, deixando-se inclusive modificar algo, não se 

apropriando dele (…) não fazendo dele um refém. (…) Por outro lado, não deverá tratar-se apenas de uma 

recetividade relativamente ao outro, mas igualmente de uma pró-atividade que seja, ela mesma, geradora 

de inovação, de alteridade” (Carvalho, 2012, pg. 37). Assim, “terá o hospedeiro de aceitar que o hóspede 

possa contrariar o seu saber e o seu querer, privilegiando, em vez das categorias do subjetivo e do objetivo, 

as do encontro e da receção.” (Carvalho, 2012, pg. 35). 

Desta forma, o Projeto Radar cultiva um pensamento e reflexão sobre si, o seu futuro e de que forma 

pode aproveitar os prazeres da vida, descobrir o que lhe dá prazer e de reinventar-se. Este desafio que é 

proposto impulsiona novos paradigmas sobre o que é ter uma vida longa de forma ativa, autónoma e 

relacional. O diálogo não deve consistir numa simples troca de palavras, mas sim demonstrar que “ (…) 

as palavras têm efeitos materiais nas pessoas (falante e ouvinte) (…)” (Salgado, 2015, pg.30). Desta forma, 

procura-se construir comunidades onde todos os sujeitos são cidadãos ativos e participativos, sujeitos de 

direitos, atores e autores das próprias políticas. Pretende ainda evidenciar as capacidades de cada um. 
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Permite a emancipação a partir de uma estrutura comunitária estabelecida através dos objetivos do Projeto 

Radar, de forma a tecer um espaço onde as pessoas se definem e participam. 

 

PÓS ENTREVISTAS 
 

 

 

Legenda 

E – Equipas de Rua (Entrevistadores) 

P – Parceiros 

ARS - Administrações Regionais de Saúde  

ISS - Instituto Segurança Social 

CML - Câmara Municipal de Lisboa 

PSP - Polícia de Segurança Pública 

SCML- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

BO - BackOffice 

DC-SCML - Data Center – Santa Casa Misericórdia Lisboa 

EAI - Equipas de Apoio aos Idosos 

 

 

Funções Técnicos Projeto Radar nas Equipas de Apoio a Idosos (EAI’s) - (Sugestão: pedir a alguém 

que passou pelas UDIP’s/EAI’s, para desenvolver este tópico) 

As Equipas de Apoio a Idosos (EAI’s), inseridas nas Unidades de Desenvolvimento e Intervenção de 

Proximidade (UDIP’s) da SCML, são equipas compostas por técnicos superiores nas áreas de serviço 

social, psicologia e terapia ocupacional, orientados especificamente para apoiar e acompanhar cidadãos 

com mais de 65 anos que residam sozinhos ou acompanhados por outra (s) pessoa (s) do mesmo escalão 

etário. Estas equipas dão resposta fundamentalmente a situações de risco, e a sua intervenção é focali-

zada para ocorrências de elevada vulnerabilidade social. Os casos podem ser identificados pelo próprio, 

pela comunidade ou pelos demais serviços inerentes à população, nomeadamente, Polícia de Segurança 

Pública, Juntas de Freguesia, Proteção Civil, Linha S.O.S, Comissões Sociais de Freguesia, hospitais, 

entre outros.  

O trabalho dos técnicos do Projeto Radar nas EAI’s, nas UDIP’s, inclui: 

• Monitorização e acompanhamento da Plataforma Digital do Projeto Radar: 

• Verificação, validação e correção dos dados; 

• Realização de contacto telefónico de despiste; 

• Conclusão e/ou encaminhamento dos processos para os devidos serviços. 

• Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelas EAI’s: 
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• Atendimentos sociais: realizados pelos técnicos das EAI’s nas próprias instalações da 

UDIP, que tornam possível apreender técnicas de intervenção, abordagens adequadas, e a im-

portância de um discurso 'desconstruído' e objetivo face aos objetivos da intervenção; 

• Visitas: as visitas realizadas podem ser ao domicílio, em hospitais, Estruturas Residenciais 

para Idosos (ERPI's), Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI’s), ou a outras institui-

ções. Através do contacto direto privilegiado com o utente e com o seu meio envolvente, estas 

permitem ter consciência das dificuldades existentes, procurando encontrar (em conjunto) estra-

tégias face ao problema de modo a conseguir ultrapassá-lo e resolvê-lo. 

• Elaboração de briefings diários à UMSC; 

• Participação semanal em focus group. 

Após a entrevista realizada pelos entrevistadores no terreno, já na fase de monitorização e acompa-

nhamento, o técnico destacado na EAI precisará impreterivelmente de efetuar um contacto telefónico de 

despiste a todas as pessoas que vão sendo entrevistadas, conforme descrito no protocolo de atuação 

supramencionado. Deste modo, são apresentados de seguida, alguns aspetos a ter em consideração du-

rante a realização do contacto telefónico. 

 

Exemplo de Protocolo de Atuação – Contacto Telefónico  

• “Olá, bom dia/boa tarde…. Estou a falar com…… o meu nome é………. Sou técnico/a da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e estou a ligar-lhe no seguimento da entrevista que realizou 

para o Projeto Radar. Recorda-se?“. 

• “Este telefonema tem o intuito de confirmar alguns dos dados facultados assim como aferir 

se existe alguma necessidade de apoio por parte da SCML. Gostaria assim de confirmar: Nome 

completo; Morada; Agregado familiar; Observações.” 

Nota: O técnico deve procurar esclarecer as questões das observações com a máxima discrição pos-

sível, estabelecendo uma conversa fluida, capaz, de modo subtil, de obter as informações que procura, 

sem revelar à pessoa contactada o conteúdo do campo das observações. (por exemplo, se nas observa-

ções surge escrito que a pessoa não convive com praticamente ninguém, o técnico deve procurar perceber 

se este dado corresponde ou não à realidade). 

• Após a confirmação dos dados principais do inquérito – não esquecendo que se deve 

sempre verificar no PRIA se a pessoa já tem processo na SCML – o técnico deve: perguntar à 

pessoa contactada se existe necessidade de apoio, dando resposta em caso afirmativo; incentivar 

a contactar os serviços no futuro, caso não exista necessidade de apoio no momento; e reforçar 

a rede de radares comunitários nas proximidades. 

Os técnicos destacados na EAI devem procurar: 
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• Confirmar os dados principais do inquérito (por exemplo: nome completo, morada, agregado fami-

liar, etc.);  

• Esclarecer aspetos que possam ter-se destacado nas observações; 

• Confirmar se existe ou não necessidade de apoio por parte dos serviços; 

• Certificar se foram entregues os contactos do serviço e incentivar a contactar no futuro; 

• Reforçar a rede de radares comunitários nas proximidades. 

Nota: O contacto telefónico é de cariz obrigatório, salvo se a pessoa entrevistada não o indica, nesse 

caso a atividade é concluída se a pessoa refere não precisar de apoio, e é realizada uma visita domiciliária 

pelas técnicas da EAI caso a pessoa entrevistada revele necessidade de apoio. 

 

Como proceder quando 

… A pessoa contactada já tem acompanhamento do serviço? Deve aferir-se no PRIA o nome do/a 

técnico/a da SCML que acompanha o processo, se for da EAI, deve informar-se o/a técnico/a estando a 

seu cargo a realização do telefonema, uma vez que já conhece o processo e como tal poderá prestar uma 

melhor resposta. Por outro lado, caso se verifique que o/a técnico/a responsável não pertence à EAI deve 

concluir-se a atividade na EAI e.g.: observação “Pessoa com processo ativo no Acolhimento Social Gene-

ralista com a técnica X”; e criar-se uma nova atividade para a SCML/EAI e.g.: observação “Pessoa com 

processo ativo no Acolhimento Social Generalista com a técnica X”. 

• A pessoa contactada refere não precisar de apoio do serviço de momento? Deve confirmar-se se a 

pessoa ficou com os contactos do serviço, reforçar que poderá contactar no futuro caso surja alguma 

questão que entenda que os serviços poderão ajudar, e referir a existência de futuros contactos de 

acompanhamento. A atividade da pessoa é concluída na plataforma, acompanhada de uma obser-

vação que resuma o teor do contacto, por exemplo: “Contacto telefónico efetuado com sucesso, o 

entrevistado confirmou encontrar-se bem e não precisar de apoio. Salientou o forte suporte familiar 

que usufrui e referiu ter ficado com os contactos do serviço”.  

• A pessoa contactada precisa de apoio do serviço? Informar sobre os procedimentos e documentos 

necessários para o efeito, e agendar a avaliação com as técnicas da EAI, atualizando na plataforma 

o estado da atividade. 

• Esta ação determina que o/a técnico/a tenha pleno conhecimento das respostas existentes e dos 

procedimentos inerentes às mesmas, nomeadamente: 

o Serviços fornecidos pela SCML (e.g.: apoio nos cuidados de higiene pessoal, fornecimento de 

refeições, apoio à medicação); 

o Produtos de apoio existentes (e.g.: andarilhos, cadeira de rodas, camas articuladas, assentos de 

banheira); 
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o Documentos necessários para que seja alvo de avaliação (e.g.: Cartão de Cidadão; Comprova-

tivo de pensão/reforma; relatório médico; relatório da farmácia; Comprovativo de despesa da 

renda da casa). 

o Serviços existentes na freguesia (por exemplo: serviços fornecidos por ERPI’s, Centros de Dia, 

Centro de Saúde, associações; a nível de teleassistência, refeições, etc.). 

• Não existe contacto telefónico no inquérito ou o contacto está incorreto? Análise do inquérito, leitura 

do campo das observações de modo a aferir se a pessoa entrevistada precisa ou não de apoio dos 

serviços. Em caso afirmativo ou caso não esteja explícito, deve realizar-se visita domiciliária à pes-

soa entrevistada, com a atualização na plataforma do estado do processo (“Em Progresso”/”Con-

cluído”). Contrariamente, se a pessoa refere não precisar de apoio, a atividade é concluída na pla-

taforma, com a indicação de que não foi possível efetuar o contacto telefónico e.g.: “Contacto tele-

fónico não efetuado, por ausência de número de telefone/telemóvel. Segundo consta nas observa-

ções deixadas pelos entrevistadores no terreno, a entrevistada mencionou não precisar de apoio, e 

ficou com o contacto dos serviços”.  

• A pessoa entrevistada expressa o desejo de não voltar a ser contactada? Deve concluir-se a ativi-

dade na plataforma, indicando nas observações que a pessoa não deseja voltar a ser contactada, 

por exemplo: “A pessoa entrevistada aquando da entrevista realizada pelos entrevistadores no ter-

reno manifestou o desejo de não voltar a ser contactada. Ficou com o contacto dos serviços”.  

• Não se consegue efetuar com sucesso o contacto telefónico “não atendeu”/desligado? Deve alterar-

se o estado da atividade de “Novo” para “Em progresso” em caso de tentativa de contacto sem 

sucesso, e averiguar a necessidade de apoio. Atendendo ao nível de intervenção assinalado e de 

vulnerabilidade, e ao número de tentativas de contacto efetuadas sem sucesso, que devem ser 

temporalmente espaçadas e realizadas em diferentes períodos do dia (por exemplo: manhã, tarde), 

as técnicas das EAI devem realizar visita domiciliária, caso justificável, ou prosseguir com as tenta-

tivas de contacto a fim de concluir a atividade.  

• A mesma pessoa é entrevistada mais do que uma vez? Concluir a atividade, indicando nas obser-

vações a ocorrência, salvo se a pessoa entrevistada revele necessidade dos serviços e alterações 

significativos no quadro de intervenção previamente realizado, cenário esse em que será necessário 

realizar um novo contacto telefónico por parte dos serviços.  

• A pessoa entrevistada tem ou reside com alguém com idade inferior a 65 anos? Encaminhamento 

para serviços competentes e conclusão da atividade na plataforma, por exemplo “A pessoa entre-

vistada reside com a filha com menos de 65 anos, referiu necessidade de apoio. Efetuado encami-

nhamento para o Acolhimento Social Generalista”. 

• A pessoa entrevistada reside numa freguesia ainda não coberta pelo Projeto Radar? Confirmar a 

freguesia de residência da pessoa contactada, caso a mesma seja abrangida pela atuação da EAI, 
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as técnicas devem realizar o contacto telefónico e concluir a atividade. Por outro lado, caso seja 

abrangida por outra EAI, realiza-se o encaminhamento do processo na plataforma. 

 

Conclusão 

O presente documento procurou demonstrar como a metodologia utilizada coloca o sujeito como ponto 

central de todo o projeto. A abordagem prática da entrevista, e o seu sustento teórico, ambiciona ter um 

efeito duradouro em cada pessoa que decide fazer parte. Não apenas no possível suporte material que 

pode ser fornecido, adequado às determinadas ausências e necessidades avaliadas, mas também através 

do desafio que propõe para a longevidade de cada um. Este projeto evidencia a possibilidade de partici-

pação da população com mais de 65 anos na sua comunidade. Abre espaço para que esta população 

tome conhecimento e tenha acesso às atividades lúdicas, de cariz cultural, artístico e educativo na sua 

comunidade. A população com mais de 65 anos necessita de se constituir como atores dinâmicos e pre-

sentes nas decisões, e que procurem de que melhor forma as suas potencialidades possam ser melhor 

empregues. Para tal, esta população deve dar a conhecer-se, a ponderar sobre si mesmos, e sobre os 

aspetos societais mais próximos a si.  

A articulação entre instituições públicas e sociais, e espaços comunitários, proporciona uma rede co-

munitária que oferece um espaço onde esta população pode ser ouvida. Através da angariação dos rada-

res comunitários, está a ser estabelecida uma ponte entre o Projeto Radar e a população 65+, por vezes 

estes radares são estabelecimentos da confiança desta população que vai facilitar a comunicação e a 

relação do entrevistador e do entrevistado. Desta forma, é fundamental alargar a rede para além de família 

e amigos, e envolver elementos-chave da comunidade, como os estabelecimentos de comércio local e 

outro tipo de locais que são frequentados habitualmente pela população desta faixa etária. 

Este projeto procura redefinir novos paradigmas de pedagogia social, recentrando o conhecimento por 

via do diálogo, da tolerância e da abertura, exigindo cedências e compromissos que vão para além de 

atitudes políticas paternalistas ou socialmente assistencialistas (Carvalho, 2012). Apenas através da pro-

vocação destas reflexões é possível desenvolver mecanismos plásticos, capazes de responder às múlti-

plas vontades e desafios que a longevidade é e promete ser.   
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Anexo 7 – Carta da Apresentação Projeto Radar - Condomínios  
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Anexo 8 – Consentimento Informado (versão I e II)  
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