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Introdução 
 

O Relatório de Progresso N.º 7 consiste numa exposição escrita, circunstanciada, na prossecução do Pro-

jeto Radar – e das atividades a ele associadas – ao longo do mês de novembro. Como objetivos centrais, 

pretende-se relatar fidedignamente a implementação do plano de ação, informar sobre as intervenções 

realizadas nas diferentes áreas do Projeto e colocar em evidência os resultados obtidos nesse intervalo 

de tempo. 

À semelhança dos relatórios anteriores, o presente documento configura-se num instrumento de trabalho 

em construção (e suporta um exercício permanentemente construído, de acordo com os pressupostos 

metodológicos de investigação-ação) – que, além de captar as fases de desenvolvimento do Projeto, pro-

cura abarcar e fomentar propostas pertinentes à sua efetiva materialização. Elemento relevante na ligação 

e comunicação partilhada entre as entidades envolvidas no Projeto e expressão do princípio de corres-

ponsabilidade, o Relatório de Progresso n.º 7 representa assim o compromisso de acompanhamento e 

monitorização assumido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) junto dos seus parceiros. 

Relativamente à sua estrutura interna, o relatório surge organizado, após esta breve nota introdutória, em 

duas grandes secções: uma relativa ao enquadramento, outra à apresentação dos resultados. Além destas 

divisões, encontramos as Considerações Finais e os elementos pós-textuais do documento (Referências 

Bibliográficas e Anexos). 

Na primeira parte, o relatório contextualiza o desenvolvimento do Projeto no período em apreciação, apro-

fundando as diversas atividades realizadas no seu âmbito. Explicitando: sumaria-se, em Apresentação dos 

Resultados, os dados obtidos referentes ao décimo-primeiro mês do Projeto Radar (ou, por outras pala-

vras, ao segundo mês da 3ª Fase do Projeto), cuja análise se pormenorizará na segunda metade do rela-

tório; apresenta-se, em Formação On Job, algumas considerações acerca do modelo de formação adotado 

relacionando-o com as atividades desenvolvidas nesse mesmo período; aborda-se de seguida questões 

relacionadas com o Acompanhamento e Monitorização do Projeto, Plano de Comunicação e Marketing e 

Reuniões Sistemáticas – subcapítulos que dão conta dos aspetos mais salientes nessas áreas de atuação. 

Encerrando a secção do relatório dedicada ao enquadramento, sobressaem as páginas relativas ao Plano 

de Reuniões Focus Group 3ª Fase, nas quais se comunica os assuntos mais relevantes da ordem de 

trabalhos e respetivas deliberações. 

Na segunda parte – Resultados Alcançados – apresentamos, com maior profundidade e minúcia, os re-

sultados obtidos relativamente a Entrevistados e Radares Comunitários. Em ambos os casos, introduzem-

se e cruzam-se variáveis que possibilitam uma melhor compreensão dos resultados. Por último (em Infor-

mativo Radar), contempla-se a atividade da Linha do Informativo Radar no mês de novembro. 

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

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 
 

No âmbito da intervenção, as Equipas de Rua (Entrevistadores) deram seguimento, de forma consolidada 

e articulada às estratégias e aos procedimentos de atuação estabelecidos. A manutenção destas práticas 

exige uma certa adaptação e flexibilidade perante os novos contextos, ainda que garantindo a mesma 

metodologia de intervenção (investigação-ação participativa), baseada no paradigma emancipatório da 

população 65+. 

Deste modo, no período compreendido entre 1 e 30 de novembro efetivaram-se 4.300 entrevistas a pes-

soas com 65 ou mais anos, sendo 2 de Alvalade, Areeiro e Arroios, 283 de Avenidas Novas, 239 de Belém, 

575 de Benfica, 365 de Campo de Ourique, 330 de Campolide, 468 de Carnide, 255 de Estrela, 447 do 

Lumiar, 1 de Marvila, 324 de Misericórdia, 310 de Penha de França, 387 de Santa Maria Maior e 310 de 

Santo António. 

De salientar o levantamento de pessoas 65+ nas freguesias de Alvalade, Areeiro, Arroios e Marvila numa 

perspetiva de continuidade do Projeto Radar, uma vez que o levantamento inicial foi anteriormente termi-

nado. Importa referir que tal reconhecimento vai além dos 23% dos residentes desta faixa etária nas res-

petivas freguesias. 

Desde o início desta 3ª fase, a 17 de outubro, foram entrevistadas 744 pessoas 65+ na freguesia de Car-

nide, tendo sido assim, dado como concluído o levantamento neste mesmo território.  

Com a conclusão do levantamento na freguesia acima referida, as Equipas de Rua sucessivamente foram 

reforçadas com novos elementos, aumentando o seu número de Entrevistadores. As alterações organiza-

cionais e os desafios de gestão originados pelo crescimento das Equipas, ainda que pudessem, à partida, 

motivar alguma expetativa, revelam-se benéficos na prossecução dos objetivos do Projeto. Com efeito, 

tais reforços geram uma dinâmica positiva com reflexos imediatos nos resultados alcançados. 

Quanto ao número total de entrevistas, desde o início da 3ª fase, a 17 de outubro, os resultados nas 12 

freguesias são os seguintes: 392 em Avenidas Novas, 409 em Belém, 916 em Benfica, 576 em Campo de 

Ourique, 484 em Campolide, 744 em Carnide, 355 na Estrela, 701 no Lumiar, 531 em Misericórdia, 505 

em Penha de França, 598 em Santa Maria Maior e 450 em Santo António. 
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MAPA 1 -DISTRIBUIÇÃO DOS LEVANTAMENTOS, NAS FREGUESIAS DA 3ª FASE DO PROJETO RADAR (RESULTADOS ACUMULADOS DESDE O 

INICIO DA FASE, A 17 DE OUTUBRO) 

 

Formação On Job 
 

No que respeita à metodologia de formação profissional adotada, teve continuidade o Plano de Reuniões 

Focus Group 3.ª Fase, com a realização de quatro reuniões1. Enquanto momentos privilegiados de desen-

volvimento profissional, as reuniões mantidas ao longo do mês de novembro promoveram o aperfeiçoa-

mento 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 não desejada, enquadrando-os no eixo de expetativas, privações e potencialidades do grupo 

populacional 65+.  

Cada interação estabelecida no âmbito do Projeto Radar encerra um significativo potencial de desenvolvi-

mento profissional, considerando a natureza eminentemente relacional das funções de Entrevistador. 

Como tal, quer no contacto com o grupo populacional 65+, quer no relacionamento com outros profissio-

nais e parceiros, internos e externos, os Entrevistadores, atuando nos seus contextos, tiveram a oportuni-

dade para apurar a sua prática e alargar os seus conhecimentos. Quer se encontrem integrados em Equi-

pas de Rua, EAI ou desenvolvam funções na UMSC, os Entrevistadores enfrentam desafios profissionais 

constantes, sendo confrontados com a impreterível necessidade, diariamente renovada, de tomar decisões 

e executar ações técnicas apropriadas. 

                                                           
1 Temas Emergentes Focus Group (em anexo) 
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Acompanhamento e Monitorização 
 

No que respeita ao Acompanhamento e Monitorização, a UMSC deu continuidade às suas práticas cor-

rentes 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 trans-

missão de informação pertinente ao Projeto e às suas atividades.  

Destacam-se também as recorrentes comunicações efetuadas por meio de correio eletrónico, via que fa-

vorece a transmissão de informação mais extensa e de superior grau de complexidade. O envio de briefi-

ngs diários por parte dos Entrevistadores consubstancia um exemplo apropriado. 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 acompanhamento do Projeto – favore-

cendo o desígnio de melhoria contínua, o aperfeiçoamento de normas, procedimentos e práticas2. Em 

sentido contrário, a UMSC envia diariamente a todos os Entrevistadores os Totais Diários do Projeto Radar 

(número de entrevistas realizadas por freguesia), responde aos briefings diários e encaminha, semanal-

mente, o Ponto de Situação (balanço semanal dos trabalhos) aos parceiros internos e externos, tal como 

às Equipas de Rua. A estas, a UMSC endereça ainda variados documentos de suporte de particular inte-

resse. 

Com o intuito de informar e envolver os parceiros nestas funções de monitorização e acompanhamento – 

prática consentânea com o trabalho em rede característico do Projeto Radar –, a UMSC produz pontos de 

situação semanal e relatórios mensais de progresso, do qual este é exemplo.   

As reuniões semanais Focus Group, participadas pela UMSC, Equipas de Rua e outros elementos sensí-

veis ao Projeto, representam também ocasiões privilegiadas de acompanhamento e monitorização dos 

trabalhos (como é possível constatar adiante, no capítulo Plano de Reuniões Focus Group 3.ª Fase). 

 

 
 

                                                           
2 Temas emergentes Briefings (em anexo) 
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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 no mês de novembro ascendeu aos 30.884 exemplares3. 

 

Reuniões Sistemáticas 
 

O trabalho em rede, característica estrutural do Projeto Radar, que encontra expressão numa estratégia 

organizacional e funcional partilhada ao nível da informação e da gestão, fundamenta a realização de 

reuniões sistemáticas com os Parceiros – internos e externos. Através delas, pretende-se promover o 

envolvimento e a corresponsabilização na tomada de decisões e a divulgação dos resultados e desenvol-

vimentos do Projeto. 

Robustecer as redes comunitárias, trabalhando com vista à promoção de condições que possibilitem a 

manutenção do grupo populacional 65+ nos seus contextos, com mais qualidade de vida, é uma das prin-

cipais apostas do Projeto Radar. 

.  

Reuniões com Conselho Consultivo 
 

Com o intuito de credibilizar as ações desempenhadas e os procedimentos implementados, a Unidade de 

Missão Santa Casa propôs a constituição de um Conselho Consultivo composto por 7 conselheiros de 

diversos âmbitos multidisciplinares com elevada experiência e reconhecido mérito, em distintas áreas de 

intervenção, das questões da ação social, da saúde, da gestão de programas, de políticas de desenvolvi-

mento, da educação, da investigação científica, da comissão de ética, assim como da arquitetura e do 

urbanismo. 

A diversidade de práticas, de conhecimentos, de contextos em que desenvolvem e/ou desenvolveram as 

suas competências profissionais possibilita que, nas reuniões realizadas mensalmente (tendo a presente 

tido lugar a 11 de novembro), desde setembro de 2018, se convoque um conjunto de contributos e de 

apreciações que concedem maior robustez e pluralidade à implementação do Programa. 

Os Conselheiros marcam a sua presença nas segundas sextas-feiras de cada mês, sendo esses momen-

tos utilizados para devolução do ponto de situação dos trabalhos da UMSC e recolha dos seus pareceres 

                                                           
3Material de Comunicação e Marketing distribuído em novembro. 
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e das suas contribuições na perspetiva da melhoria continua, relativamente às propostas, possibilitando a 

integração de visões inovadoras e experientes em diversos âmbitos.     

 

Reuniões com Comissão de Acompanhamento 
 

Atendendo à relevância da experiência com o Conselho Consultivo e a obtenção de uma maior abrangên-

cia no cumprimento do Programa e dos projetos leva-nos a propor a constituição de uma Comissão de 

Acompanhamento, que deverá ser composta por 7 elementos, preferencialmente 3 homens e 4 mulheres 

(representativo da amostra), entre os 75 e os 84 anos, das freguesias piloto (Areeiro, Ajuda e Olivais) e 

das freguesias da 2ª fase (Alvalade, S. Domingos de Benfica, Arroios, Marvila, Estrela, São Vicente, Al-

cântara, Beato, Santa Clara e Parque das Nações). Posteriormente deverá ser alargada aos territórios da 

3ª fase.  

A Comissão deverá reunir uma vez por mês, nas quartas (últimas) sextas-feiras de cada mês (tendo a 

presente tido lugar a 22 de novembro), preferencialmente com a participação da CML, sem ultrapassar o 

número de membros dos participantes 65+, 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 fo-

mento da confiança e de um maior espírito de partilha.  

Estas pessoas deverão ser reconhecidas nas comunidades a que pertencem, possibilitando que, nas re-

uniões se convoque um conjunto de contributos e de apreciações que concedem maior vigor, rigor e mul-

tiplicidade de visões na implementação das medidas e políticas (existentes e a criar) que lhes dizem res-

peito a si e aos grupos a que pertencem. A ideia é que seja o mais representativo deste grupo etário, 

possibilitando o acompanhamento das intervenções a um maior número de pessoas.  

 

 

Plano de Reuniões Focus Group 3.ª Fase 
 

Reuniões Focus Group 
 

No que respeita ao décimo-primeiro mês de intervenção, a terceira Reunião Focus Group da 3.ª Fase 

decorreu a 8 de novembro, no Espaço Santa Casa e contou com a presença das Equipas do Projeto Radar 

e respetivos team leaders. Esta sessão foi dinamizada pelo Dr. João Mendes. 

Foi realizada uma Dinâmica de Grupo, “Café Mundo”, onde foram trabalhadas 2 questões por parte dos 

entrevistadores, sobre a temática dos consentimentos informados assinados por terceiros que não o pró-

prio entrevistado. 
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As questões aplicadas foram: 

1- O que o levou a agir assim? (Fazer entrevistas e assinarem os consentimentos informados em vez 

do entrevistado ou aceitar assinatura dos mesmos documentos por parte do conjugue); 

2- Que soluções propõem para solucionar o que foi feito e de futuro? 

A quarta sessão Focus Group da 3.ª Fase, foi realizada a 15 de novembro, no Espaço Centro de Informa-

ção Urbana de Lisboa (CIUL), contou com a presença das Equipas de Entrevistadores e respetivos team 

leaders, Dr. Pedro Oliveira e Dr. Tiago Simão. Foi realizada uma dinâmica de grupo - quebra-gelo – “Caixa 

com Coisas”.  Para além desta dinâmica, destacaram-se os seguintes tópicos: 

• Feedback sobre o posicionamento estratégico e organização das Equipas de Rua 

(Entrevistadores) no contexto de intervenção. No seguimento das Visitas Integradas e de 

Acompanhamento às Equipas de Rua, foram partilhados alguns aspetos representativos do âmbito 

da intervenção dos entrevistadores no contexto territorial, relacionados com os métodos e as 

estratégias de atuação; 

 

• Reflexão e debate sobre os Procedimentos de Atuação. 

A quinta sessão Focus Group da 3.ª Fase, realizada a 22 de novembro, no Espaço Santa Casa e contou 

com a presença das Equipas do Projeto Radar e respetivos team leaders, Dr. Pedro Oliveira e Dr. Tiago 

Simão. Foi realizada uma dinâmica de grupo - quebra-gelo – “Balões de problemas e aspirações”. O jogo 

consiste em fornecer aos participantes 2 balões de cores diferentes e posteriormente indicar a escrita (no 

máximo duas palavras) por balão, aludindo às duas ideias antagónicas: num escrever as aspirações e nos 

outros os problemas. Esta dinâmica tem por objetivo fomentar a participação e fazer com que, aos poucos, 

seja criada uma interação entre os participantes e em simultâneo, através das partilhas; ou seja, pretende-

se criar um ambiente que seja propício para a partilha e valorização das aspirações. 

Para além desta dinâmica, destacaram-se os seguintes tópicos: 

• Feedback sobre o posicionamento estratégico e organização das Equipas de Rua 

(Entrevistadores) no contexto de intervenção. À semelhança do que foi discutido na sessão 

anterior, foi novamente debatida esta temática; 

• Reflexão e debate sobre os Procedimentos na Abordagem da Entrevista. Proposta de Fluxograma 

para tomada de decisão na entrada de residências dos entrevistados. Esta proposta foi construída 

com a participação de todos os membros das equipas de proximidade do Projeto Radar com o 

intuito de promover uma discussão mais alargada sobre os procedimentos de tomada de decisão 

para entrar nas residências dos Entrevistados. 

A sexta sessão Focus Group da 3.ª Fase, realizada a 29 de novembro, no Espaço Centro de Informação 

Urbana de Lisboa (CIUL) e contou com a presença das Equipas do Projeto Radar e respetivos team 
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leaders, Dr. Pedro Oliveira e Dr. Tiago Simão. Foram realizadas duas dinâmicas de grupo - quebra-gelo – 

“Sorriso Milionário” e “Balões & Alfinetes”. O jogo “Sorrisos Milionários” consiste em fornecer aos 

participantes 3 pequenas bolas de papel; De seguida, e estabelecidos os pares de jogadores, é-lhes dada 

a indicação que no decorrer do jogo têm que olhar para o seu adversário sem se rirem; assim que um 

deles se ri tem que dar uma bola de papel (cujo o valor simbólico é de 1 milhão de euros) ao seu adversário. 

Perde quem ficar sem bolas primeiro. Quanto ao jogo “Balões & Fruta-seca”, este centra-se em torno da 

comunicação, mais concretamente no âmbito da sugestão. A ação consiste na distribuição de um balão e 

um palito por participante. Primeiramente é dada a ordem, um breve aquecimento: pede-se aos 

participantes que aproximem o balão e o palito num movimento repetitivo – mas sem tocar! Deixamos fazer 

isto umas 10 vezes, e no decorrer do aquecimento dizemos: quem chegar ao fim com o balão cheio ganha. 

Para além destas dinâmicas, destacou-se o seguinte tópico: 

• Reflexão e debate sobre os Procedimentos nos critérios “Orientado / Não Orientado”. Denotou-se 

que os entrevistadores são diariamente confrontados com questões deste género, muitas vezes 

sem saber qual a melhor forma de as ultrapassar, ficando claro que as abordagens divergem de 

freguesia para freguesia, consoante o acompanhamento que têm ou não dos restantes parceiros. 
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Resultados Alcançados 
 

Caraterização dos Entrevistados 
 

Importa fazer uma caracterização global dos participantes da 3.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  

 

 

        TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR FREGUESIA 

 



 

13 

No final do mês de novembro, segundo mês da 3ª fase do Projeto Radar, com base nos resultados obtidos 

através da Plataforma Digital Projeto Radar, foram entrevistadas 6.661 pessoas, sendo que 916 na fre-

guesia de Benfica (13,75%), 744 em Carnide (11,17%), 701 no Lumiar (10,52%), 598 em Santa Maria 

Maior (8,98%), 576 em Campo de Ourique (8,65%), 531 na Misericórdia (7,97%), 505 na Penha de França 

(7,58%), 484 em Campolide (7,27%), 450 em Santo António (6,76%), 409 em Belém (6,14%), 392 nas 

Avenidas Novas (5,89%) e 355 na freguesia da Estrela (5,33%). 

 

GRÁFICO 2 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR GÉNERO 

 

 

 

TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR GÉNERO 

 

Quanto ao género, dos 6.661 entrevistados, 4.462 pessoas são de género feminino (66,99%) e 2.199 do 

género masculino (33,01%). 
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GRÁFICO 3 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS COM E SEM ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL 

 

 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS COM E SEM ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL 

 

Entre os entrevistados, 6.227 pessoas 65+ (93,48%) não recebem qualquer acompanhamento de institui-

ções de apoio social e 434 (6,52%) são acompanhados. 
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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 90,05% nas Avenidas Novas, 94,87% em Belém, 97,49% em 

Benfica, 93,75% em Campo de Ourique, 95,45% em Campolide, 94,49% em Carnide, 90,14% na Estrela, 

97,72% no Lumiar, 90,58% na Misericórdia, 94,85% na Penha de França, 88,46% em Santa Maria Maior 

e 87,56% em Santo António. 

 

 

GRÁFICO 4 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR FAIXAS ETÁRIAS (INTERVALOS DE 10 ANOS) 
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A faixa etária dos 75 aos 84 anos é aquela em que se situam a maioria dos entrevistados, com 2.802 

pessoas. Seguem-se as faixas etárias dos 65 aos 74 anos com 2.657 pessoas, a dos 85 aos 94 anos com 

1.118 pessoas, a faixa etária das pessoas com mais de 95 anos com 63 entrevistados, e com 21 pessoas, 

a faixa etária com menos de 65 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 2.802 

pessoas (42,07%). Seguem-se as faixas etárias dos 65 aos 74 anos com 2.657 pessoas (39,89%), a dos 

85 aos 94 anos com 1.118 pessoas (16,78%), a faixa etária das pessoas com mais de 95 anos com 63 

entrevistados (0,95%), e com 21 pessoas, a faixa etária com menos de 65 anos (0,32%). 

 

 

GRÁFICO 5 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS QUE NÃO SABEM OU NÃO TÊM / TÊM MÉDICO DE FAMÍLIA 
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS QUE NÃO SABEM OU NÃO TÊM / TÊM MÉDICO DE FAMÍLIA 

 

Os entrevistados que referem ter médico de família são 5.989 (89,91%), os que mencionam que não têm 

são 573 (8,60%) e os que não sabem se têm médico de família são 99 (1,49%). 

 

 

GRÁFICO 6 – REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS QUE NÃO SABEM OU NÃO TÊM / TÊM MÉDICO DE FAMÍLIA  
POR FREGUESIA 

 

Por freguesia, a percentagem de entrevistados que tem médico de família é de 81,12% nas Avenidas 

Novas, 86,55% em Belém, 95,09% em Benfica, 92,19% em Campo de Ourique, 87,60% em Campolide, 

96,24% em Carnide, 87,61% na Estrela, 84,74% no Lumiar, 90,58% na Misericórdia, 87,13% na Penha de 

França, 91,97% em Santa Maria Maior e 88,67% em Santo António. 

 

Ao contrário, por freguesia, a percentagem de entrevistados que não tem médico de família é de 16,58% 

nas Avenidas Novas, 11,49% em Belém, 4,37% em Benfica, 7,29% em Campo de Ourique, 10,33% em 
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Campolide, 3,36% em Carnide, 8,17% na Estrela, 13,98% no Lumiar, 7,53% na Misericórdia, 11,09% na 

Penha de França, 6,86% em Santa Maria Maior e 8,89% em Santo António. 

 

 

 

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 6.226 (93,47%) entrevistados de nível 5, 378 (5,67%) 

entrevistados de nível 4, 54 (0,81%) entrevistados de nível 3 e 3 (0,05%) entrevistados de nível 2, não 

havendo qualquer registo de entrevistados de nível 1. 



 

19 

 

 

GRÁFICO 8 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR DIFICULDADES MANIFESTADAS 

 

As dificuldades manifestadas distribuem-se por 9 categorias, com 1.251 (19,00%) entrevistados a referem 

“Dificuldades na Higiene Habitacional”, 715 (11,00%) entrevistados referem “Dificuldade em Realizar as 

Tarefas da Vida Diária”, 599 (9,00%) entrevistados referem “Sinais de Isolamento”, 537 (8,00%) entrevis-

tados referem “Carência Económica”,  505 (8,00%) entrevistados referem “Necessidade de Cuidados de 

Saúde”, 344 (5,00%) entrevistados referem “Dificuldade em Vestir”, 82 (1,00%) entrevistados referem “Ca-

rência Alimentar”, 59 (1,00%) entrevistados referem “Maus Tratos” e 37 (1,00%) entrevistados apresentam 

sinais de “Não Orientados”. 
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Radares Comunitários 
 

Comparativamente com o relatório de progresso anterior, numa fase mais avançada do desenvolvimento 

da Plataforma Digital do Projeto Radar, tornou-se possível aos entrevistadores registarem imediatamente 

os Radares Comunitários, disponibilizando, assim, de imediato a informação a todos os que acedam à 

Plataforma.  

Por outro lado, categorizaram-se em 4 tipologias os mesmos Radares Comunitários, tendo estes sido 

divididos em “Comércio Local”, “Associações e Coletividades”, “Entidades de Apoio Social” e “Outros”. 

Desta feita, seguem-se os resultados deste primeiro mês em que tal ação foi possível. 

 

 

GRÁFICO 9 - ADESÃO GLOBAL DOS RADARES COMUNITÁRIOS POR TIPOLOGIA MÊS DE NOVEMBRO 

 

No que respeita à adesão dos Radares Comunitários durante o segundo mês, na 3.ª Fase do Projeto 

Radar, registaram-se 372 novas adesões, perfazendo um total de 1.859 Radares desde o início do Projeto. 

A tipologia ‘‘Comércio Local’’ contempla a maior percentagem de Radares Comunitários com 95,70% 

(n=356), contrastando com o 2,68% (n=10) da tipologia ‘‘Outros’’, com 1,08% encontramos a tipologia 

‘‘Associação e Coletividades’’ (n=4) e a tipologia ‘‘Entidades de Apoio Social’’ representa 0,54% (n=2). 
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GRÁFICO 10 - ADESÃO, POR FREGUESIA, DOS RADARES COMUNITÁRIOS 

 

 

TABELA 8 - ADESÃO, POR FREGUESIA, DOS RADARES COMUNITÁRIOS 

 

No âmbito territorial, as freguesias da Estrela e Penha de França foram as que registaram o maior número 

de adesões de Radares Comunitários com 13,71% cada (n=51), a contrastar com as freguesias de Belém, 

Lumiar e Misericórdia que angariaram cada uma 4,84% (n=18). 
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Informativo Radar 
 

A Linha do Informativo Radar da SCML, gerida pelo Gabinete de Relações Públicas e Protocolo da Secre-

taria-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 exter-

nos e disponibilizar os contactos dos vários intervenientes. 

No que concerne ao Projeto Radar 3.ª Fase, os dados quantitativos recolhidos, no mês de novembro, pelo 

Informativo Radar refletem as chamadas efetuadas para o número de telefone 213 263 000, do qual po-

demos descrever as seguintes atividades: 

• Foram recebidas 181 chamadas; 

• Foram atendidas 167 chamadas, em média 8 chamada por dia, das quais se contabilizaram 14 

chamadas perdidas. 

Importará mencionar que durante o período analisado (1 a 30 de novembro), a maioria das chamadas 

recebidas tiveram como intuito: 

• Obter informações sobre a legitimidade do Projeto, do Entrevistador e/ou do Focal Point; 

• Questionar sobre a origem e os objetivos do Projeto; 

• Perceber os objetivos das visitas para entrevista; 

• Compreender os encaminhamentos para as UDIP e as EAI; 

• Pedir o nome ou o contacto do Entrevistador de uma dada freguesia; 

• Solicitar uma marcação com o Entrevistador de uma dada freguesia; 

• Outros. 
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Considerações Finais 
 

O Relatório de Progresso n.º 7 incidiu sobre o desenvolvimento do Projeto Radar entre os dias 1 e 30 de 

novembro, período de continuidade e consolidação das estratégias e planos de atuação estabelecidos. 

Sublinha-se, na análise dos resultados alcançados, o número de entrevistas realizadas: 4.300 entrevistas; 

e a expansão da rede de Radares Comunitários, com o registo de 372 novas adesões. A Linha do Infor-

mativo Radar recebeu 181 chamadas, o que atesta o interesse gerado pelo Projeto. No âmbito das Reu-

niões de Focus Group, foram recolhidos dados que, pela sua relevância e valor, fundamentam e fortalecem 

os princípios do Projeto – e o esforço de todos os Parceiros envolvidos. 

Em resumo, sumariamos esquematicamente algumas das principais ideias relativas à implementação do  

Projeto durante o mês de novembro contidas neste relatório: 

• O longo alcance do Projeto Radar, manifestado, entre outros aspetos, pelo número de entrevistas 

realizadas: 4.300. 

• A consolidação do Projeto nas freguesias abrangidas, da qual faz prova o alargamento da rede de 

Radares Comunitários (372 novos Radares Comunitários) e o número de chamadas telefónicas 

para a Linha do Informativo Radar (181); resultados que refletem a abertura e recetividade da 

comunidade ao Projeto Radar. 

• As novas dinâmicas de organização e gestão decorrentes do aumento do número de Entrevista-

dores nas Equipas de Rua, alterações plenas de sucesso e que diversificam as possíveis estraté-

gias de prossecução do plano de ação. 
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Anexo 1  Temas Emergentes Briefings Entrevistadores 
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Anexo 2 

Material de Comunicação distribuído em novembro

 
 

 

 

Designação Entrevistadores Parceiros 
Comércio 

Local

Material 

Extra

Capas modelo Columbya (ref. 3519), de cor vermelho. 

Impressão (medida máxima 15x15cm) do logotipo Projeto 

Radar a branco.

20

Fita de pescoço modelo Neck (ref. 8780), de cor vermelho. 4 

Impressões logotipo Projeto Radar a branco.

Fita de pescoço modelo Neck (ref. 8780), de cor preto. 4 

Impressões logotipo Projeto Radar a branco.
3

Colete modelo Litman (ref. 3855), de cor preto M. Parte da 

Frente: Impressão do logotipo Projeto Radar a branco 

(10x10cm).                                                                                   

Colete modelo Litman (ref. 3855), de cor preto L. Parte da 

Frente: Impressão do logotipo Projeto Radar a branco 

(10x10cm).                                                                                   

Chapéu-de-chuva modelo Altis (ref. 3719), de cor vermelho. 

Impressão logotipo Projeto Radar a branco 
20

Chapéu-de-chuva modelo Helter (ref. 3718), de cor preto. 

Impressão logotipo Projeto Radar a branco 

Impermeável modelo Hinbow (ref. 4551), de cor vermelho. 

Parte da Frente: Impressão do logotipo Projeto Radar a branco 

(10x10cm).     

Esferográficas Futur: Cor preta. Uma impressão do logo 

Projeto RADAR, a branco. Dimensão máxima impressão: 

2,5x0,8cm;

4250

Pastas de papel

Poster A4 1000

Poster A3

Díptico 8400 50

Guia Prático 6800 50

Ficha de Projeto

Consentimento informado 10200

Sacos de pano: Impressão logotipo Projeto Radar 234 150

Sacos de pano SCML

Mochilas Antigas 13

Autocolantes Ajuda

Autocolantes Areeiro

Autocolantes Olivais

Led Portable Lamp

Autocolantes A6  do Projeto Radar

Mochilas do Radar 110

Colete Masculino: Safari vermelhos (tamanhoM/ L)

Colete Feminino: Safari vermelhos (tamanho S/M)

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho S)

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho M)

Polo Feminino: Senhora Branco (tamanho L)

Polo Masculino: Homem Branco (tamanho M)

Polo Masculino: Homem Branco (tamanho L)

Baralhos de Cartas Projeto Radar 53

Imans Magnéticos Projeto Radar

Casacos Projeto Radar  (S/M/L/XL) 1

TOTAL GERAL 30884 0 0 470

CHECK-LIST - Projeto RADAR

O que foi Entregue

Novembro
Material
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Anexo 3 

Temas Emergentes Focus Group 
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