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1. Sumário Executivo 

O presente relatório visa dar a conhecer as atividades desenvolvidas pela UMLCTI na gestão 

funcional da Plataforma RADAR, durante o período de junho a agosto de 2020. 

Este trimestre continuou a ser marcado pela pandemia causada pelo Covid-19, no sentido em 

que a principal atividade desenvolvida voltou a centrar-se nos contactos telefónicos 

estabelecidos às pessoas 65+ integradas na Plataforma RADAR, procurando identificar as suas 

necessidades e ativando as respostas às necessidades humanas básicas (NHB), psicossociais e 

de saúde mais adequadas, em estreita articulação com os serviços, internos e externos, das 

entidades integradas nesta Plataforma.  

Contudo, apesar de continuar a ser importante a deteção de situações em que as NHB poderiam 

estar comprometidas (alimentação; medicação e outras), passou a ter cada vez maior 

importância o acompanhamento de situações em que as pessoas se encontravam em situação 

de solidão, isolamento social e com vulnerabilidade psicoemocional.  

No mês de agosto, altura em que se iniciou a recolha de dados para o Quadro de Bordo (pág. 6), 

as chamadas de acompanhamento representaram cerca de 33,9% do total de chamadas 

atendidas pelos entrevistados (4119). De relevar nesta dimensão, e ainda no mês de agosto, as 

situações em que se efetuaram ‘contactos telefónicos pela 1ª vez’, representando esta categoria 

16,9% do total das chamadas efetuadas/atendidas. Estes dados revelam, por um lado, a 

preocupação com aquelas pessoas que se encontram em situação de isolamento e de 

vulnerabilidade psicoemocional; e, por outro lado, a preocupação em procurar chegar a todas 

pessoas inseridas na Plataforma RADAR, evitando deixar alguém para traz. 

Assim, durante o período em análise, das 4119 chamadas atendidas pelos entrevistados, apenas 

2,3% (94 situações) resultaram na abertura de atividades para os parceiros, internos e externos 

(76,6% e 23,4%, respetivamente). Quanto aos parceiros externos, a abertura de atividades 

registou-se principalmente para a PSP (63,3%); para a CML (22,7%) e para as juntas de freguesia 

(9%). Já para os parceiros internos, os encaminhamentos registaram-se primordialmente para 

as Equipas de Apoio a Idosos (57%), razão pela qual os principais motivo de intervenção consistiu 
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em ‘reavaliar as situações no sentido de aferir as NHB, psicoemocionais e de saúde’ e ‘reavaliar 

as condições de rede e suporte social’. 

Uma das principais preocupações ao longo deste período foram as chamadas não-atendidas 

(média de 32,1%). Contudo, esta percentagem decaiu consideravelmente de junho para agosto 

(de 34,6% para 28,4%). Cremos que esta diminuição se deveu ao facto de os entrevistadores 

passarem a ter telefones da SCML, com número identificável. O não-contacto registado ficou 

também a dever-se às ‘situações de entrevistados sem número de telefone na plataforma’ 

(4,1%) e os ‘números de telefones não-atribuídos’ (3,4%), por falecimento e eventual erro na 

inscrição da entrevista. 

Apesar do elevado número de chamadas não-atendidas, são muitas as pessoas que continuam 

a nos procurar através do Informativo RADAR. Esta linha de acesso ao back-office da UMLCTI 

através do serviço de Contact center, da Secretaria-geral, permitiu o contacto com 205 pessoas 

65+, numa média de 68,3 pessoas/mês. 

Se, por um lado, o número de pessoas integradas na Plataforma RADAR diminuiu ao longo do 

trimestre em análise - de 29.830 para 29.737; menos 0,31%, devido fundamentalmente aos 

falecimentos e atualizações registadas na plataforma; por outro lado, também durante este 

período as novas entrevistas realizadas aumentaram 100% (passando de 10, realizadas em 

junho, para 20 realizadas em agosto). Ao todo foram realizadas 49 novas entrevistas, quer pela 

UMLCTI (69,3%), quer pelas entidades externas, ou melhor, pelas juntas de freguesia (30,6%). 

Após a formação dos seus técnicos, oito (8) juntas de freguesia passaram a poder realizar 

entrevistas na Plataforma RADAR, dando enfâse à estratégia de reforçar a apropriação desta 

plataforma por parte dos parceiros nela integrados. 

Esta é uma das dimensões da a já interiorizada estratégia dos três AAA’s – “Apropriar, Alimentar 

e Atualizar”. Esta estratégia assenta na convicção de que para melhorar a eficiência e eficácia 

da Plataforma RADAR será fundamental que os parceiros nela integrados a apropriem, no 

sentido em que a passem a utilizar no dia-a-dia das suas organizações; e a possam ‘alimentar’ e 

atualizar regularmente.  

Só com uma plataforma atualizada, fidedigna e partilhada conseguiremos elevar ao máximo o 

seu potencial. Este potencial passa por manter atualizados os dados sobre as necessidades da 
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população 65+ da Cidade de Lisboa e ativar as respostas disponíveis, dando conta, ao mesmo 

tempo, das respostas que não existem ou que se encontram deficitárias. Mas também passa por 

ativar a participação das pessoas integradas na Plataforma RADAR, como foi o caso das questões 

colocadas a 641 entrevistados da freguesia de Alvalade, sobre a forma como tinham passado o 

período de confinamento social e quais as principais necessidades sentidas e tipologias de 

respostas recebidas. Estas questões enquadraram-se no âmbito de um estudo que está a ser 

realizado pelo Grupo de Trabalho para as Pessoas idosas da Comissão Tripartida da Rede Social 

de Lisboa, e foram aplicadas em estreita colaboração com os técnicos da JF de Alvalade. 

Para reforçar o potencial da Plataforma RADAR será ainda importante que ela contenha 

informação considerada útil pelos parceiros, no sentido de lhes facilitar a sua intervenção 

através de um melhor conhecimento e acessibilidade às necessidades das pessoas 65+. Tal foi o 

caso da introdução de novas questões na plataforma que visaram passar a conhecer o a 

disponibilidade de internet em casa e quais as suas competências na utilização das tecnologias 

de informação (TI) e das plataformas sociais (ex. Facebook; ZOOM; TEAMS e outras). Este 

desenvolvimento registado na Plataforma RADAR foi solicitado pela JF Arroios e visou recolher 

informação útil para o desenvolvimento de respostas sociais assentes em plataformas 

informáticas, por parte desta freguesia. 

Mas os desenvolvimentos da Plataforma RADAR não se ficaram por aqui. Para além dos novos 

perfis de acesso, que permitiram a realização de entrevistas por parte dos parceiros; foi 

reformulado o modelo de Consentimento Informado; e foi realizada a Avaliação de Impacto das 

Operações de Tratamento de Dados (AIPD)1. De resto, a preocupação em manter a Plataforma 

RADAR sob os princípios e valores decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(RGPD) tem sido uma constante, contando com o inestimável apoio do Gabinete de Segurança 

da Informação (GSI) da DISTI e da Encarregada de Proteção da Dados (EPD) da SCML. 

As reuniões com os parceiros, internos e externos, têm sido fundamentais para a afirmação da 

Plataforma RADAR como ferramenta de apoio à gestão da problemática do envelhecimento na 

Cidade de Lisboa (foram realizadas 34 reuniões com os parceiros durante o período em análise). 

Assim, enquanto com os parceiros internos (20,6% das reuniões realizadas), em particular as 

                                                             
1 O documento de Avaliação de Impacto das Operações de Tratamento de dados ficou fechado, tendo 
ficado a EPD responsável por apresentar o documento à Exma. Mesa. 
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EAI’s, as reuniões focaram-se, fundamentalmente, na melhoria da articulação e 

encaminhamento dos entrevistados e no desenvolvimento da Plataforma RADAR; com os 

parceiros externos (79,4% das reuniões realizadas) as reuniões procuraram reforçar a 

apropriação da Plataforma como ferramenta de utilização corrente/rotineira e preparar as 

formações aos técnicos que passaram a ter perfil de focus point/entrevistador. Para esta 

apropriação têm contribuído bastante as formações ministradas aos técnicos das juntas de 

freguesia (no total de 8), que correspondeu a 57,1% das quinze (15) ações de formação 

desenvolvidas. 

Por fim, resta dar nota do início da atividade de ‘Ação de Rua’. Esta é uma nova fase de regresso 

ao terreno, já não numa abordagem em “onda” abrangente, mas através de ações de rua 

“cirúrgicas”, em territórios bem delimitados, com objetivos específicos e em plena colaboração 

com os atores locais, em particular as juntas de freguesia e a PSP. 

Assim, no dia 26 de agosto realizou-se a primeira Ação de Rua desde o inicio da fase de 

emergência da pandemia causada pelo Covid-19. Após 6 meses em que a principal atividade 

desenvolvida pelos entrevistadores consistia nos contactos telefónicos realizados com as 

pessoas integradas na Plataforma RADAR, e estabelecidas as regras de prevenção e 

distanciamento social, a UMLCTI com a Junta de Freguesia de Alvalade e a Polícia de Segurança 

Pública (PSP) decidiram levar a cabo a primeira ação de rua sob o lema: “Atualizar para Melhor 

Servir”, tendo como objetivos operacionais específicos: Visitar os entrevistados que durante a 

atividade de contacto telefónico; recolher consentimentos informados de entrevistas realizadas 

via telefónica; revisitar entrevistados, atualizando a informação descrita no perfil da Plataforma 

Radar. Durante o período da ação, foram realizadas 66 contactos com pessoas integradas na 

Plataforma RADAR e visitados 12 Radares Comunitários, que resultaram em 2 novas adesões. 
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2. Quadro de Bordo 

 

valor abs % valor abs % valor abs % valor abs % Var(jun_agos)%

29830 29809 29737 - - -0,31%

masculino 10217 34,3% 10205 34,2% 10168 34,2% - - -

feminino 19613 65,7% 19604 65,8% 19569 65,8% - - -

<65 63 0,2% 62 0,2% 62 0,2% - - -

65-74 10119 33,9% 10126 34,0% 10120 34,0% - - -

75-84 12928 43,3% 12924 43,4% 12895 43,4% - - -

85-94 6320 21,2% 6301 21,1% 6269 21,1% - - -

≥95 400 1,3% 396 1,3% 391 1,3% - - -

11850 - 5677 - 6365 23892 - -46,3%

Semanal - - - - 253 4,0% - - -

Quinzenal - - - - 526 8,3% - - -

Mensal - - - - 619 9,7% - - -

- - - - 806 12,7% - - -

- - - - 1915 30,1% - - -

6871 58,0% 3417 60,2% 4119 64,7% 14407 60,3% -

- - - - 387 6,1% - - -

- - - - 1418 22,3% - - -

4097 34,6% 1778 31,3% 1805 28,4% 7680 32,1% -

476 4,0% 236 4,2% 276 4,3% 988 4,1% -

406 3,4% 246 4,3% 165 2,6% 817 3,4% -

35 29 30 94 - -14,3%

EAI 13 37,1% 9 31,0% 19 63,3% 41 43,6% -

UDIP 11 31,4% 12 41,4% 8 26,7% 31 33,0% -

DISSC 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

CML 2 5,7% 3 10,3% 0 0,0% 5 5,3% -

PSP 8 22,9% 5 17,2% 1 3,3% 14 14,9% -

JF 1 2,9% 0 0,0% 1 3,3% 2 2,1% -

ARS 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 1 1,1% -

ISS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

2319 - 2319 - 2316 - - - -0,13%

2095 90,3% 2095 90,3% 2092 90,3% - - -

131 5,6% 131 5,6% 131 5,7% - - -

34 1,5% 34 1,5% 34 1,5% - - -

15 0,6% 15 0,6% 15 0,6% - - -

44 1,9% 44 1,9% 44 1,9% - - -

29 29 29 30

22 76% 22 75,9% 19 65,5% 20 69,0% -13,6%

1 3% 7 24,1% 8 27,6% 10 34,5% 700,0%

6 21% 0 0,0% 2 6,9% 8

10 19 20 49 100%

UMLCTI 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 1 2,0% -

10 100,0% 5 26,3% 18 90,0% 33 67,3% -

EAI 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

JF 0 0,0% 14 73,7% 1 5,0% 15 30,6% -

PSP 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

76 - 66 - 63 - 205 - -17,1%

15 - 14 - 5 - 34 - -

DIDIP/UDIP 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

EAI 1 6,7% 1 7,1% 1 20,0% 3 8,8% -

Outros 3 20,0% 1 7,1% 0 0,0% 4 11,8% -

CML 0 0,0% 5 35,7% 0 0,0% 5 14,7% -

PSP 1 6,7% 1 7,1% 0 0,0% 2 5,9% -

JF 6 40,0% 5 35,7% 3 60,0% 14 41,2% -

ARS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

ISS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

Rede social 3 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,8% -

Outros 0 0,0% 1 7,1% 1 20,0% 2 5,9% -

1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% -

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

7 - 4 - 4 - 15 - -

Parceiros internos EAI 0 0,0% 3 75,0% 2 50,0% 5 35,7% -

JF 6 85,7% 0 0,0% 2 50,0% 8 57,1% -

PSP 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

Outros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

internos 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 7,1% -

externos 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 7,1% -

0 0 1 1 100%

Total

2020

Quadro 1 - Quadro de Bordo Plataforma RADAR

Total de ações de rua realizadas

Plataforma 

RADAR

Parceiros Externos

principais 

Tipologias

julho agosto

Total de Chamadas Atendidas 

•	Reavaliar situações para aferir condições de saúde e estado emocional;

•	Reavaliar situações para compreender rede de suporte e necessidades de apoio;

•	Acompanhamento do estado emocional (estados depressivos);

•	Carência alimentar e financeira;

•	Necessidade de cuidados de saúde;

•	Dificuldades na Realização das Tarefas da Vida Diária;

•	Dificuldades na Higiene Habitacional e Pessoal (doentes de risco);

•	Habitação (Gebalis);

•	Pedidos de apoio domiciliário e de teleassistência.

Indicadores

Total de contactos telefónicos

Total de Atividades Abertas

Parceiros externos

Presencial

Contacto telefónico

Total Radares Comunitários

Tipologias Comércio local

Associações e coletividades

Entidades de apoio social

Outros

Parceiros Internos

Ações formativos de curta duração (ex. 

webinares)

Outras

Conselho Consultivo

Grupo de Acompanhamento

Parceiros-chave

Parceiros externos

Total de ações de formação

Total de chamadas recebidas Indicativo RADAR

Total de reuniões realizadas

Parcerios internos

Total de entrevistas realizadas

Parceiros Internos

Parceiros externos

Farmácias

Pessoas integradas na plataforma RADAR

Junho

Escalão étario

Género

Chamadas não 

atendidas

De acompanhamento

De Triagem

Total de chamadas não-atendidas

Sem-número de telefone na plataforma

Números não-atribuídos

Chamadas 

atendidas

Chamadas de 

Acompanhamento

Situações de 1ª vez

De triagem

Total Entidades Integradas Plataforma RADAR

Entidades com perfil entrevistador

Novas entidades com perfil entrevistador

Entidades com perfil consulta/abertura de atividades
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3. Dados Quantitativos de Atividade 

Os dados quantitativos foram extraídos através da ferramenta estatística Power BI, disponível 

pela Microsoft, sobre a Plataforma RADAR. 

Assim, com base nestes dados começamos por proceder a uma caracterização global das 

pessoas integradas na Plataforma RADAR, tendo como referência territorial as 24 freguesias de 

Lisboa, com base nas seguintes nas variáveis: Género, faixas etárias, Níveis de Intervenção, 

Dificuldades Manifestadas e Radares Comunitários. 

3.1 Caracterização geral das pessoas integradas na Plataforma 

A 31 de agosto de 2020 constavam na Plataforma RADAR 29.737 pessoas 65+. Entre junho e 

agosto registou-se uma variação de -0,31%, relacionada com as situações que deixaram de 

constar na plataforma, principalmente por falecimento, mudança de residência e duplicações 

de entrevistas. 

Assim, no que respeita à distribuição por género, 19.569 (65%) pertencem ao género feminino, 

e 10.168 (34%) ao género masculino, conforme se pode verificar nos gráficos e tabela seguintes: 

 

GRÁFICOS 1, 2, 3 E TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO ENTREVISTAS POR GÉNERO E POR FREGUESIAS 
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Apresenta-se, de seguida, o gráfico e tabela da distribuição dos entrevistados pelas 24 

freguesias de Lisboa:  

GRÁFICO 4 E TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR FREGUESIA 

 

 

Como podemos verificar, as freguesias com maior representatividade de entrevistados são, por 

ordem decrescente: Benfica (8,23%); Olivais (7,59%); Alvalade (6,85%); S. Domingos de Benfica 

(6,27%); e Arroios (5,93%). Sendo a de menor representatividade a freguesia do Parque das 

Nações (1,61%), o que reflete, de algum modo, a distribuição populacional da população 65+ 

pelas freguesias da Cidade. 

Já relativamente à distribuição por faixas etárias, regista-se uma maior predominância da faixa 

etária dos 75 aos 84 anos, num total de 12.895 (43,36%); seguindo-se, a faixa etária dos 65 aos 

74 anos com um total de 10.120 (34,03%); e a faixa etária dos 85 aos 94 anos, com a 

representatividade de 6.269 (21,08%). Considera-se a existência de valores residuais na faixa 

etária inferior aos 65 anos (n=62). Já a faixa etária dos mais de 95 anos (n=391) representam 

1,31% do total dos entrevistados. 
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GRÁFICOS 5 E 6 E TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR FAIXAS ETÁRIAS 

 

As freguesias com um maior número de entrevistados na faixa etária de maior 

representatividade (75-84) são: Benfica, Olivais, São Domingos de Benfica e Alvalade; associado 

igualmente a uma maior densidade populacional. A faixa etária dos 65 aos 74 apresenta maior 

incidência em Benfica, Lumiar e Marvila.  

De seguida apresentam-se os gráficos e tabela da distribuição dos entrevistados por níveis de 

intervenção, que reflete, genericamente, nível de vulnerabilidade dos entrevistados. 

GRÁFICOS 7, 8  E TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR NÍVEIS DE INTERVENÇÃO 
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Assim, considerando os níveis de intervenção atribuídos (1= nível crítico; 2= nível alto; 3= nível 

médio; 4= nível baixo; 5= nível planeado), verifica-se que a maioria dos entrevistados se 

concentram no nível 5, ou seja, 27.485 (92,43%). Seguem-se as situações de nível 2 e 3 (49 e 328 

respetivamente) num total de 1,27%; e de nível 4 1872 (6,30%). De destacar as freguesias de 

Santa Clara e Benfica com os 3 casos registados de nível 1. 

Conclui-se, neste sentido, que a maioria das pessoas entrevistadas se encontra no nível de 

intervenção de planeado (Nível 5). Nos níveis 2 e 3, os casos foram identificados 

maioritariamente nas freguesias da Ajuda, Santa Clara e Arroios, Alvalade, Campo de Ourique, 

Marvila e Penha de França.  

Seguem-se os gráficos representativos da distribuição dos entrevistados por necessidades 

identificadas: 

GRÁFICO 9 - DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

 

De acordo com as necessidades manifestadas pelos entrevistados:  

 1.558 (24,7%) “Dificuldades na Higiene Habitacional”; 

 1226 (19,44%) “Necessidades de Cuidados de Saúde”;  

 952 (15,09%) “Dificuldades na Realização das Tarefas da Vida Diária”; 

 834 (13,22%) “Carência Económica”; 

 904 (14,33%) “Sinais de Isolamento”; 

 501 (7,94%) “Dificuldade em Vestir”; 

 141 (2,24%) “Carência Alimentar”; 

 132 (2,09%) “Não Orientado”; e, 

 59 (0,94%) “Maus Tratos”.  
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Apresenta-se, de seguida, os gráficos das necessidades identificadas por freguesias: 

GRÁFICOS 10, 11, 12 E 13 - DISTRIBUIÇÃO DE NECESSIDADES IDENTIFICADAS POR FREGUESIAS 
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Salienta-se, na maioria das freguesias, que a maior carência se prende com assegurar a higiene 

habitacional. Neste âmbito, destacando-se as freguesias de Alvalade, Arroios, Beato, Belém, 

Campolide, Carnide, Estrela, Lumiar, Marvila, Penha de França, Santa Maria Maior, Santo 

António e São Vicente, como os territórios em que os entrevistados mais manifestaram mais 

esta dificuldade.  

Relativamente aos cuidados de saúde, há freguesias em que esta carência se torna mais 

evidente, como são os casos do Areeiro, Benfica, Olivais, Santa Clara e São Domingos de Benfica. 

Esta necessidade foi a segunda mais manifestada nas freguesias de Alcântara, Avenidas Novas e 

Campolide.  

As dificuldades nas tarefas de vida diária representam a segunda maior necessidade de apoio 

manifestado pela população das freguesias de Arroios, Beato, Belém, Carnide, Marvila, 

Misericórdia, Penha de França, Santa Maria Maior e Santo António.  

Importa, ainda, realçar as situações de vulnerabilidade associadas a sinais de isolamento 

manifestadas em grande número nas freguesias de Alvalade, Arroios, Benfica, Estrela, Olivais, 

Santa Maria Maior e São Domingos de Benfica, destacando as freguesias da Ajuda e Campo de 

Ourique onde esta privação se torna ainda mais declarada. 

3.2 Contactos telefónicos Plataforma RADAR 

Na apresentação dos dados de atividade, damos conta dos contactos telefónicos realizados e 

da sua categorização, da abertura de atividades para os parceiros — resultado dos contactos 

telefónicos realizados —, e das novas entrevistas realizadas no período em análise. 

a) Contactos telefónicos  

Durante os 3 meses em análise, realizou-se um total de 23 892 contactos telefónicos, com a 

seguinte distribuição mensal: 

 Junho: 11.850 
 Julho: 5.677 
 Agosto: 6.365 

A redução do nº de contactos registada entre os meses de junho e julho (de 11.850 para 5.677), 

deveu-se à reorganização do serviço decorrente do final de contrato dos entrevistadores, 

passado a UMLCTI a contar apenas com 16 entrevistadores, em vez dos 28 que estiveram ao 

serviço até final de junho.  
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Do total de chamadas efetuadas: 60,3 % (14 407) de chamadas atendidas; 32,14% (7 680) de 

chamadas não-atendidas; 4,14% (988) de contactos sem-número na Plataforma RADAR; e 3,42% 

(817) de números não-atribuídos. 

Quadro 2 - Contactos telefónicos por categorias de atendimento e não-atendimento 

 

Como podemos verificar no Quadro 2, no mês de agosto, altura em que se iniciou a recolha de 

dados para o quadro de bordo, as chamadas de acompanhamento representaram cerca de 

33,9% do total de chamadas atendidas (4119). De relevar ainda, nesta dimensão, as situações 

em que, também em agosto, se efetuou contacto telefónico pela 1ª vez, representando 16,9% 

do total das chamadas atendidas. Estes dados revelam, por um lado, a preocupação com aquelas 

pessoas que se encontram em situação de solidão e de vulnerabilidade psicoemocional, e, por 

outro lado, a preocupação em procurar chegar a todas pessoas inseridas na Plataforma RADAR 

evitando deixar alguém para traz.  

Uma das principais preocupações ao longo deste período foram as chamadas não-atendidas 

(média de 32,1%). Contudo, esta percentagem decaiu consideravelmente de junho para agosto 

(de 34,6% para 28,4%), cremos que devido ao facto de os entrevistadores passarem a ter 

telefones da SCML, com número identificável. Neste âmbito, foram também relevantes as 

‘situações de entrevistados sem número de telefone na plataforma’ (4,1%) e os ‘números de 

telefones não-atribuídos’ (3,4%), por falecimento e eventual erro na inscrição da entrevista. 

b) Abertura de Atividades para os Parceiros 

Durante o período em análise, das 4119 chamadas atendidas, 2,3% resultaram na abertura de 

atividades para os parceiros, internos e externos (76,6% e 23,4% respetivamente). Quanto aos 

parceiros externos a abertura de atividades registou-se principalmente para a PSP (63,3%); para 

a CML (22,7%) e juntas de freguesia (9%). Já para os parceiros internos, os encaminhamentos 

registaram-se primordialmente para as Equipas de Apoio a Idosos (57%), razão pela qual os 

valor abs % valor abs % valor abs % valor abs % Var(jun_agos)%

11850 - 5677 - 6365 23892 - -46,3%

Semanal - - - - 253 4,0% - - -

Quinzenal - - - - 526 8,3% - - -

Mensal - - - - 619 9,7% - - -

- - - - 806 12,7% - - -

- - - - 1915 30,1% - - -

6871 58,0% 3417 60,2% 4119 64,7% 14407 60,3% -

- - - - 387 6,1% - - -

- - - - 1418 22,3% - - -

4097 34,6% 1778 31,3% 1805 28,4% 7680 32,1% -

476 4,0% 236 4,2% 276 4,3% 988 4,1% -

406 3,4% 246 4,3% 165 2,6% 817 3,4% -

Total de contactos telefónicos

Chamadas 

atendidas

Chamadas de 

Acompanhamento

Situações de 1ª vez

De triagem

Total de Chamadas Atendidas 

Chamadas não 

atendidas

De acompanhamento

De Triagem

Total de chamadas não-atendidas

Sem-número de telefone na plataforma

Números não-atribuídos

Indicadores

2020

Junho julho agosto Total
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principais motivo de intervenção consistiu em ‘reavaliar as situações no sentido de aferir as NHB, 

psicoemocionais e de saúde’ e ‘reavaliar as condições de rede e suporte social’. 

Quadro 3 - Atividades abertas na Plataforma RADAR por tipo de parceiros (internos e externos) 

 

Outras tipologias dos encaminhamentos prendem-se com necessidades de acompanhamento do 

estado emocional, carências alimentares e financeiras, necessidades de cuidados de saúde, 

dificuldades na realização das tarefas da vida diária, bem como na higiene habitacional e pessoal. 

c) Novas Entrevistas      

Ao todo foram realizadas 49 novas entrevistas, quer pelos serviços internos (69,3%), quer pelas 

entidades externas, ou melhor, pelas juntas de freguesia (30,6%).  

Quadro 4 - Novas entrevistas realizadas 

 

Uma parte significativa das novas entrevistas resultaram de contactos via Informativo RADAR 

(44,9%) e da GEBALIS (24,49%), entidade que tem representado um importante papel na 

integração de pessoas 65+ residentes nos bairros sociais da Cidade. 

De salientar que após as formações ministradas aos seus técnicos, 8 juntas de freguesia 

passaram a realizar entrevistas na Plataforma RADAR, aumentando o número de entidades com 

capacidade de efetuar novas entrevistas (passaram de 1 para 9 entidades com perfil para realizar 

entrevistas), dando enfâse à estratégia que procura reforçar a apropriação desta plataforma por 

parte dos parceiros nela integrados. 

valor abs % valor abs % valor abs % valor abs % Var(jun_agos)%

35 29 30 94 - -14,3%

EAI 13 37,1% 9 31,0% 19 63,3% 41 43,6% -

UDIP 11 31,4% 12 41,4% 8 26,7% 31 33,0% -

DISSC 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

CML 2 5,7% 3 10,3% 0 0,0% 5 5,3% -

PSP 8 22,9% 5 17,2% 1 3,3% 14 14,9% -

JF 1 2,9% 0 0,0% 1 3,3% 2 2,1% -

ARS 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 1 1,1% -

ISS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

Total de Atividades Abertas

Parceiros Internos

Parceiros Externos

Indicadores

2020

Junho julho agosto Total

valor abs % valor abs % valor abs % valor abs % Var(jun_agos)%

10 19 20 49 100%

UMLCTI 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0% 1 2,0% -

10 100,0% 5 26,3% 18 90,0% 33 67,3% -

EAI 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

JF 0 0,0% 14 73,7% 1 5,0% 15 30,6% -

PSP 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

Total de entrevistas realizadas

Presencial

Contacto telefónico

Parceiros Internos

Parceiros externos

Indicadores

2020

Junho julho agosto Total
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Assim, conforme podemos verificar no quadro seguinte, no final do mês de agosto, das 29 

entidades integradas na Plataforma RADAR, nove (31%) podem editar entrevistas, enquanto as 

outras vinte (69%) apenas têm o perfil de consulta/abertura de atividades para os parceiros. 

Quadro 5 – Perfil de acesso das entidades à Plataforma RADAR 

 

 

3.3 Linha Informativo Radar 

A Linha Informativo Radar tem como propósito fortalecer a ligação do público-alvo à 

UMLCTI/SCML, através da disponibilização de informação útil e encaminhamentos para as 

respostas adequadas às necessidades apresentadas. 

Os contactos provenientes da Linha Informativo Radar são recebidos pelo Serviço de Contact 

center, da Secretaria geral, e encaminhados para o back-office da UMLCTI. podemos verificar 

que, no período em análise, foram recebidas 205 chamadas, com a seguinte distribuição mensal: 

Junho - 76 Chamadas recebidas;  

Julho - 66 Chamadas recebidas; 

Agosto – 63 Chamadas recebidas. 

 

Quadro 6 - Chamadas recebidas via Informativo RADAR 

 
 

A maioria das chamadas recebidas tiveram como intuito diversas necessidades desde apoio 

domiciliário para higiene habitacional e alimentação (SAD), de teleassistência, para refeições 

confecionadas, bem como situações de dificuldades económicas (compra de medicação e 

alimentação).  

Foram igualmente solicitados pedidos de apoio psicológico, solicitações de contacto com o 

Entrevistador e realizados encaminhamentos para o Focal Point da Junta de freguesia. 

valor abs % valor abs % valor abs % valor abs % Var(jun_agos)%

29 29 29 29

22 76% 22 75,9% 19 65,5% 20 69,0% -13,6%

1 3% 7 24,1% 8 27,6% 9 31,0% 700,0%

6 21% 0 0,0% 2 6,9% 8

Total Entidades Integradas Plataforma RADAR

Entidades com perfil consulta/abertura de atividades

Entidades com perfil entrevistador

Novas entidades com perfil entrevistador

Indicadores

2020

Junho julho agosto Total

valor abs % valor abs % valor abs % valor abs % Var(jun_agos)%

76 - 66 - 63 - 205 - -17,1%Total de chamadas recebidas Indicativo RADAR

Indicadores

2020

Junho julho agosto Total
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Destas chamadas também existiram encaminhamentos para as UDIP's e EAI's, atendendo que 

se tratavam de situações/necessidades/respostas específicas solicitadas pelo utente, que 

identificou a EAI ou UDIP, bem como gestora associada a o processo. Foi ainda através do 

Indicativo RADAR que muitas pessoas vieram solicitar ser entrevistadas (44,9% do total de 

solicitações feitas para a realização de entrevistas), no sentido de fazerem parte da Plataforma 

RADAR. 

3.4 Contatos por emails (principais solicitações) 

A criação de um endereço de email no âmbito do Radar possibilita uma maior articulação e 

acessibilidade à comunidade em geral (população chave e os seus familiares), permitindo o 

rápido acesso, centralização e otimização da gestão de informação e garantindo um serviço de 

maior qualidade, eficiência, eficácia e efetividade à população.  

Uma das categorias de solicitações relaciona-se com pedidos de informação formal relativo ao 

Projeto Radar, realizados pelos entrevistados aquando dos contactos telefónicos feitos pelos 

entrevistadores. Quanto a estas questões remete-se email modelo com documentos 

informativos do Radar, nomeadamente o Guia Prático e Díptico. 

Também surgem pedidos de sinalizações de pessoas 65+ identificadas por familiares, vizinhos 

ou conhecidos, solicitando o apoio urgente ou a integração das mesmas na Plataforma Radar, 

bem como candidaturas espontâneas ao Radar e pedidos de reuniões presenciais com o fim de 

recolher informação, o intuito e principais objetivos do Radar. 

Por outro lado, foi solicitada pela CLDS 4G de Melgaço a partilha de documentação, já testada e 

utilizada no âmbito do Radar, nomeadamente o questionário para levantamento das 

necessidades, bem como a constituição do "processo de utente", tendo sido efetuada para o 

efeito uma apresentação da Plataforma RADAR, via ZOOM, com esta instituição. 

3.5 Radares Comunitários 

Os Radares Comunitários na Plataforma Radar estão classificados em 5 tipologias: Comércio 

Local, Farmácias, Associações e Coletividades, Entidades de Apoio Social e outros, que na sua 

totalidade contabilizam, no final do trimestre em análise, 2316 Radares Comunitários 

distribuídos pelas 24 freguesias de Lisboa.  
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Quadro 7 - Distribuição de Radares Comunitários por Tipologias 

 

 
Neste trimestre registou-se uma diminuição de 0,13% dos Radares Comunitários inscritos na 

Plataforma RADAR, que resultaram do encerramento de estabelecimentos de comércio local, 

decorrentes da ação de rua na JF de Alvalade, em 26 de agosto. 

Assim, na categoria Comércio Local contabilizam-se 2095 estabelecimentos, que correspondem 

a atividades económicas na área da restauração, pequenos proprietários de lojas de roupa, 

mercearias, talhos, retrosarias, papelarias, cabeleireiros, entre outros.  

As Farmácias destacam-se na rede de comércio de proximidade, quer pela função médico-

farmacêutica, quer pelo seu cariz social e comunitário nas freguesias, contabilizando um total 

de 131 estabelecimentos. As freguesias que se encontram com maior representação destes 

estabelecimentos na Plataforma Radar são Arroios (12), Alvalade (11), Lumiar (9) e Santo 

António (9). Pelo inverso, as freguesias que se destacam com menores Radares Comunitários 

angariados são Benfica (1), Avenidas Novas (2) e Alcântara (2). 

As Associações e Coletividades são importantes locais de convívio e partilha nas comunidades e 

territórios onde estão inseridos, sendo que totalizam 34 Radares Comunitários. 

Nas Entidades de Apoio Social destacamos os centros paroquiais, centros de dia, centros 

comunitários e centros de convívio que assumem um importante papel no bem-estar e na 

qualidade de vida da população 65+, aferindo um total de 15 entidades, sendo as freguesias de 

Santa Clara (4) e Estrela (3) as que apresentam maior número de angariações.  

Na categoria ‘’Outros’’, incluímos as clínicas dentárias, clínicas médicas, clínicas veterinárias, 

laboratórios de análises, empresas automóveis ou seguradoras, entre outros, contabilizando um 

total de 42 Radares Comunitários angariados. As freguesias que se destacam com o maior 

número de estabelecimentos angariados são Parque das Nações (10), São Domingos de Benfica 

(5), Marvila (4) e Belém (4). 

valor abs % valor abs % valor abs % valor abs % Var(jun_agos)%

2319 - 2319 - 2316 - - - -0,13%

2095 90,3% 2095 90,3% 2092 90,3% - - -

131 5,6% 131 5,6% 131 5,7% - - -

34 1,5% 34 1,5% 34 1,5% - - -

15 0,6% 15 0,6% 15 0,6% - - -

44 1,9% 44 1,9% 44 1,9% - - -

Total Radares Comunitários

Entidades de apoio social

Outros

Comércio local

Farmácias

Tipologias

Associações e coletividades

Indicadores

2020

Junho julho agosto Total
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4. Reuniões com os Parceiros 

A articulação e colaboração com os parceiros, externos e internos, são absolutamente 

fundamentais para dar consistência à Plataforma RADAR. É através destas reuniões que se 

operacionalizam os objetivos estratégicos no sentido de afirmar a Plataforma RADAR como uma 

ferramenta incontornável na gestão da problemática do envelhecimento na Cidade de Lisboa. 

Referira-se que todas as reuniões foram realizadas com recurso à plataforma Microsoft Teams, 

cujo recurso tecnológico se demonstrou elevada eficácia e eficiência nos contactos 

estabelecidos com os parceiros. 

Assim, durante o período em análise, realizaram-se 34 reuniões, das quais: 20,6% com 

parceiros internos; 76,5% com parceiros externos; e uma reunião com os parceiros-chave. 

Quadro 8 - Reuniões com Parceiros (Externos e Internos) 

 

De seguida daremos conta das orientações genéricas que estiveram na base das reuniões 

efetuadas com os parceiros externos e internos 

4.1 Reuniões Realizadas com Parceiros Externos 

Durante o período em análise realizaram-se 26 reuniões com os parceiros externos (76,5%), que 

constituíram a maioria das reuniões realizadas. Destas, a maior parte foi com as juntas de 

freguesia (53,8%), seguido da CML (19,2%) e com o Grupo de Trabalho do Envelhecimento da 

Comissão Executiva da Rede Social de Lisboa (11,5%). Com a PSP realizaram-se duas (2) reuniões 

e com os parceiros-chave apenas uma (1), que decorreu durante o mês de junho, pois, em julho 

e agosto, parte dos parceiros encontravam-se de férias.  

valor abs % valor abs % valor abs % valor abs % Var(jun_agos)%

15 - 14 - 5 - 34 - -

DIDIP/UDIP 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

EAI 1 6,7% 1 7,1% 1 20,0% 3 8,8% -

Outros 3 20,0% 1 7,1% 0 0,0% 4 11,8% -

CML 0 0,0% 5 35,7% 0 0,0% 5 14,7% -

PSP 1 6,7% 1 7,1% 0 0,0% 2 5,9% -

JF 6 40,0% 5 35,7% 3 60,0% 14 41,2% -

ARS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

ISS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

Rede social 3 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,8% -

Outros 0 0,0% 1 7,1% 1 20,0% 2 5,9% -

1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% -

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -

Parceiros externos

Conselho Consultivo

Grupo de Acompanhamento

Total de reuniões realizadas

Parcerios internos

Parceiros-chave

Indicadores

2020

Junho julho agosto Total
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As outras duas (2) reuniões realizadas com parceiros externos foram com a GEBALIS, no âmbito 

do desenvolvimento da parceria com esta empresa municipal, tendo em vista a sua adesão à 

Plataforma RADAR, através da assinatura de uma adenda à Carta de Compromisso. 

i. Juntas de Freguesia 

Com as juntas de freguesia realizaram-se 14 reuniões, que visaram, sobretudo, preparar 

caminho para que os seus técnicos passassem a assumir um perfil de focus-point entrevistador, 

no âmbito da Plataforma RADAR. 

As 24 Juntas de Freguesia já tinham sido identificadas pela UMSC como parceiros absolutamente 

fundamentais para a afirmação da Plataforma RADAR e que esta se constitua como uma 

ferramenta ao serviço de todos os parceiros que trabalham com a população sénior da cidade 

de Lisboa.  

O papel destes atores locais é fundamental na estratégia de inserção de novos entrevistados e 

de atualização da base de dados existente. Isto porque, enquanto órgão de poder de local, as 

Juntas de Freguesia têm uma relação de grande proximidade com as populações e uma 

inequívoca facilidade de comunicação geradora de relações de confiança, que pode potenciar a 

inserção de novos utentes na Plataforma RADAR. Quisemos também dar uma resposta aos 

pedidos específicos que nos chegaram por parte de algumas das Juntas de Freguesia e que 

diziam respeito a questões especificas.  

Especificamente com a Junta de Freguesia de Arroios, a 18 e a 20 de junho, a UMSC reuniu com 

o responsável pela área do envelhecimento ativo no sentido de operacionalizar um pedido de 

colaboração feito por esta junta, no sentido da Plataforma Radar poder recolher informação, 

obtida em entrevista, sobre a acessibilidade à internet e competências de utilização das TIC e 

internet. 

A contextualização deste pedido, bem como a sua fundamentação, fez com que este tipo de 

indicadores passasse a ser incluído nas entrevistas da Plataforma Radar. No decorrer destas 

reuniões a Junta de Freguesia de Arroios convidou a UMSC a participar ativamente em projetos 

futuros que têm como público-alvo a população sénior, tendo sido estabelecido o compromisso 

de avaliarmos e ponderarmos a participação ativa em cada um destes novos projetos.  
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Ainda no mês de julho, no dia 3, a UMSC reuniu com a Junta de Freguesia de Campo de Ourique, 

para que fazer um ponto de situação sobre os telefonemas de acompanhamento feitos aos 

seniores que vivem na Freguesia de Campo de Ourique e que fazem parte da Plataforma Radar. 

O dia 10 de julho ficou marcado com a realização de duas reuniões, com a Junta de Freguesia de 

Alvalade e com a Junta de Freguesia de Arroios, ambas feitas com o objetivo de verificar o 

decorrer dos projetos colaborativos que decorriam paralelamente, e cuja explicação foi feita 

anteriormente. No seguimento destes projetos, foram ainda feitas reuniões de apresentação e 

avaliação de resultados a 13 e a 21 de julho, com a Junta de Freguesia de Alvalade, e que 

disseram respeito à recolha de informação sobre como os mais velhos identificaram os recursos 

disponíveis nesta freguesia durante a crise Covid-19. 

No mês de agosto, em pleno período de férias, no dia 14, a UMSC reuniu uma vez mais com a 

Junta de Freguesia de Alvalade, desta vez para preparar a primeira das ações de rua, que 

concetualizadas para visitar as pessoas, no sentido de garantir a atualização da Plataforma 

Radar, contatar os Radares Comunitários deste território, procurando reforçar o seu 

envolvimento na identificação de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e ainda 

envolver e ativar os recursos locais. 

ii. Câmara Municipal 

Durante o período em análise realizaram-se 5 reuniões com a CML, do âmbito da candidatura 

financiamento do POR Lisboa 2020, apresentada pela CML em parceria com a SCML, aprovado 

em Outubro de 2019, para implementação de um Sistema Integrado de Teleassistência na 

Cidade de Lisboa, tendo em consideração a necessidade deste tipo de resposta na Cidade de 

Lisboa e o alcance dos objetivos do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da AML 

(PDCT-AML), assinado pelo Município de Lisboa em Agosto de 2015. 

Estas reuniões estabeleceram-se com a Equipa de Missão Lisboa/Europa 2020 e Centro de 

Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa, três das quais com outros serviços da SCML (Ação 

Social/teleassistência e DISTI) e tiveram como finalidade a elaboração de um Relatório de 

Apoio à Decisão (RAD) a apresentar aos responsáveis máximos de ambas as instituições. 

 



   

 

21 
 

iii. Polícia de Segurança Pública 

A UMSC reuniu com a Policia de Segurança Pública, via Microsoft Teams no dia 1 de julho, tendo 

ficado manifestada a intenção deste parceiro passar a ter um papel mais ativo na utilização da 

Plataforma Radar, sendo que para esse efeito, se iria começar a preparar uma formação 

específica para um vasto conjunto de agentes da PSP afetos ao Modelo Integrado de 

Policiamento de Proximidade. 

iv. Instituto da Segurança Social 

No período compreendido entre 1 de junho até ao dia 31 de agosto não se realizou nenhuma 

reunião com este parceiro, não obstante ter marcado presença na reunião regulares dos 

parceiros-chave.  

v. Autoridade Regional de Saúde 

No período compreendido entre 1 de junho até ao dia 31 de agosto não se realizou nenhuma 

reunião com este parceiro, não obstante ter marcado presença na reunião dos parceiros-chave.  

vi. Rede Social de Lisboa 

Durante o período em análise, continuámos a participar no Grupo de Trabalho das Pessoas 

Idosas da Rede Social de Lisboa, cujo objetivo é refletir sobre as respostas sociais 

disponibilizadas às pessoas 65+ durante o confinamento. A UMSC esteve, assim, presente 3 

reuniões de preparação e acompanhamento da recolha de dados para o estudo das respostas 

sociais e de saúde durante a fase de emergência da pandemia por Covd-19, Desenvolvido pelo 

subgrupo das respostas sociais da RSL, tendo sido recolhida esta informação a 641 entrevistados 

da freguesia de Alvalade, que acolheu a realização deste estudo, no âmbito do grupo de trabalho 

para o envelhecimento da Comissão Social desta freguesia. 

vii. GEBALIS 

As duas reuniões com a GEBALIS acabaram por ser reflexo, por um lado, da continuidade do 

trabalho em parceria que tem sido realizado na identificação e encaminhamento de pessoas 

65+, residentes nos Bairros Municipais que gere, no sentido de estas virem a ser entrevistadas 

(via telefone) e integrar a Plataforma; por outro lado, assentaram no trabalho conjunto, com 

etapas definidas, para a adesão desta empresa municipal na Plataforma RADAR, através da 
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assinatura de uma adenda à Carta de Compromisso dos Parceiros Base para a implementação 

do Projeto RADAR no âmbito do Programa “Lisboa, Cidade de Todas as Idades. 

viii. Parceiros-Chave 

No dia 17 de junho, realizou-se a reunião com os Parceiros-Chave, onde foi possível partilhar o 

trabalho desenvolvido e a estratégia para os próximos 6 meses, em particular a apropriação da 

Plataforma Radar como plataforma Cidade para a população 65+ e a importância dos parceiros 

passarem a utilizá-la como instrumento de gestão de informação, passando a atualizá-la e 

alimentá-la. Ficou agendada uma reunião com a PSP para identificar os agentes que poderão vir 

a assumir o perfil focus-point/entrevistador. 

4.2 Reuniões Realizadas com Parceiros Internos 

a) Reuniões realizadas com DIDIP/EAI’s 

Foram realizadas, no período em análise 3 reuniões com as EAI’s/DIDIP, no sentido de preparar 

a atribuição do perfil de entrevistador na Plataforma RADAR, passando os técnicos destas 

equipas a terem total acesso a esta Plataforma, com possibilidade de efetuar, editar e 

alterar/entrevistas.  

Para além da atribuição deste perfil, foi ainda planeado a realização de formação específica aos 

técnicos destas equipas, via a plataforma Teams, , de forma faseada, por forma a se capacitarem 

para a utilização do o novo perfil. 

Foram ainda tratados aspetos que visaram a melhoria da articulação e encaminhamento dos 

entrevistados, bem como no desenvolvimento da Plataforma RADAR no sentido aumentar 

melhorar a integração estre os serviços e respostas específicas na área do envelhecimento.  

b) Reuniões realizadas com DISTI 

Os contactos com a Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação, enquanto serviço 

responsável pela gestão tecnológica da Plataforma RADAR, são bastante frequentes e de forma 

extemporânea, no sentido em que desta boa articulação e ‘contacto fácil’ resulta o 

funcionamento eficaz desta Plataforma. 

Durante o período em análise, vários foram os desenvolvimentos realizados pela DISTI, quer no 

sentido da atualização de dados; quer na introdução de novos indicadores nas entrevistas; quer, 



   

 

23 
 

ainda, na atualização de perfis de acesso adequados à possibilidade de outros parceiros 

poderem vir a realizar novas entrevistas, ’alimentando’ e atualizando a Plataforma RADAR. 

c) Reuniões realizadas com Gabinete de Segurança da Informação e Encarregada de 

Proteção de Dados (Data Protection Officer) 

A preocupação em manter a Plataforma RADAR sob os princípios e valores decorrentes do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) tem sido uma constante, contando com o 

inestimável apoio do Gabinete de Segurança da Informação (GSI) da DISTI e da Encarregada de 

Proteção da Dados (EPD) da SCML. 

Neste sentido, realizam-se reuniões com estes gabinetes momentos importantes à segurança 

da Plataforma RADAR. Por um lado, desenvolveram-se reuniões com vista à realização da 

Avaliação de Impacto das Operações de Tratamento de Dados (AIPD) da Plataforma Digital do 

Projeto RADAR, cujo documento também recebeu contributos da DISTI e será apresentado 

superiormente pela Encarregada de Proteção de Dados. 

Por outro lado, atualizou-se o Termo de Consentimento Informado para o Tratamento de Dados 

Pessoais, à luz da legislação existente, passando o documento a ser normalizado pela Secretaria-

geral (Mod.001/UM/LCTI, anexo 1). 

5. Atividades de Formação/Ação 

As atividades de formação desenvolvidas visaram, por um lado, reforçar as competências dos 

entrevistadores para a atividade de contacto telefónico no âmbito da pandemia Covid-19; e, por 

outro lado, desenvolver competências aos utilizadores da Plataforma RADAR que passaram a 

ter o perfil de entrevistador, em particular as juntas de freguesia e EAI’s. 

Foram ainda desenvolvidas ações de acompanhamento dos entrevistadores através de técnicas 

de interação interpessoal e orientação interprofissional por contacto telefónico com os 

entrevistadores, permitindo o acompanhamento e apoio à sua atividade. 
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5.1 Ações de Formação ‘Plataforma RADAR’ 

Foram realizadas 13 ações de formação sobre o perfil entrevistador na Plataforma RADAR, 

ministradas às equipas das EAI’s (38,5%) e aos técnicos das juntas de freguesia (61,5%), 

conforme se apresenta na tabela abaixo: 

Tabela 5 - Formações ‘Plataforma RADAR’ 

Datas Tema Formador Entidade/Equipas 

5 de junho Plataforma RADAR UMLCTI JF Alvalade 

17 de junho Plataforma RADAR UMLCTI 
JF Alcântara  

JF Santa Clara 

23 de junho Plataforma RADAR UMLCTI JF Parque das Nações 

24 de junho Plataforma RADAR UMLCTI JF dos Olivais 

25 de junho Plataforma RADAR UMLCTI JF Campo de Ourique 

15 de julho Plataforma RADAR UMLCTI EAI 

22 de julho Plataforma RADAR UMLCTI EAI 

29 de julho Plataforma RADAR UMLCTI EAI 

5 de agosto Plataforma RADAR UMLCTI EAI 

12 de agosto Plataforma RADAR UMLCTI EAI 

18 de agosto Plataforma RADAR UMLCTI JF São Vicente 

28 de agosto Plataforma RADAR UMLCTI JF Belém 
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5.2 Ações de Formação de curta duração 

Foram ministradas duas (2) ações de formação de curta duração que têm como objetivo 

desenvolver competências nos entrevistadores, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 6 – Ações de formação de curta duração 

Datas Tema Dinamizador Entidade 
organizadora 

Modelo 

3 de junho Reforçar a confiança: 
Colaboração em tempos de 

pandemia 

Dra. Inês 
Guerreiro 

UMLCTI Webinar 

21 de julho Acompanhamento à 
distância: Recomendações 
para profissionais sociais 

Dra. Sofia 
Rodrigues 

EAPN Webinar 

 

 

5.3 Acompanhamento da atividade dos entrevistadores  

No seguimento da conjuntura atual, no âmbito do trabalho desenvolvido de contactos 

telefónicos às pessoas 65+ integradas na Plataforma RADAR, e sendo uma atividade que se irá 

manter por mais tempo, a UMLCTI solicitou a possibilidade dos entrevistadores terem todos 

acesso a um telemóvel de serviço, conseguindo desta forma um aumento considerável da taxa 

de chamadas atendidas, isto porque ao longo da pandemia e face ao estado de emergência, os 

entrevistadores que comunicam diariamente com os entrevistados reportaram um número 

considerável de chamadas não atendidas justificadas, pelos próprios utentes da plataforma 

radar, com o facto de não se sentirem a vontade para atender chamadas de número privado.  

Com os telefones de serviço, além desse número de chamadas não atendidas ter diminuído 

drasticamente, permitiu aos entrevistados sentirem-se mais seguros com as chamadas e até 

mesmo guardar os números de serviço, possibilitando assim comunicar com o técnico da UMSC 

que os acompanha diretamente, em caso de necessidade. 

Durante este período também se começaram a realizar chamadas de qualidade, com o intuito 

de monitorizar os contactos telefónicos efetuados pelos entrevistadores, como forma de a 

UMLCTI otimizar e melhorar as suas práticas. A utilização eficaz desta funcionalidade permitirá 
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facilitar a criação e definição de objetivos, a promover formações sobre um determinado tema 

a ser abordado, cultivando assim um ambiente de aprendizagem e progressão e melhorando a 

eficácia da equipa de uma forma geral. 

Nestes telefonemas procura-se acompanhar o trabalho dos entrevistadores, numa perspetiva 

de melhoria contínua, em que se visa fornecer inputs e feedback aos mesmos de forma 

frequente, com a vantagem de melhorar as suas competências e capacidades, dotando-os para 

interagir com os entrevistados na prestação de serviço de atendimento de qualidade e, como 

resultado, a satisfação deste grupo populacional vai aumentar. 

Desta forma, foram elaborados dois instrumentos metodológicos, um guião de contacto 

telefónico de avaliação da qualidade das chamadas e indicadores relativos às mesmas. 

Guião  

1. Bom dia/Boa tarde! O meu nome é X. Estamos a realizar um estudo sobre a Satisfação 

dos Entrevistados RADAR e agradecia a sua colaboração se possível. Está disponível 

neste momento? 

2. Gostaria que nos confirmasse se teve contacto com o/a Entrevistador(a) X na semana 

XX?  

3. Com base na experiência dos telefonemas que tem vindo a receber do RADAR as suas 

questões/informação/amabilidade por parte do entrevistador têm sido respondidas? 

teria sido efetuada. Recomendaria a um amigo ou familiar?  

4. (Caso a resposta seja menos positiva) O que gostaria que o Entrevistador(a) tivesse feito 

por forma a que a sua satisfação fosse superior?  

5. (Caso a resposta seja menos positiva e se trate de um acompanhamento realizado há 

algum tempo) Após essa situação e esse contacto, a sua opinião relativamente ao 

Entrevistador melhorou, piorou, ficou igual?  

6. Tem alguma sugestão que gostasse de deixar? - Descrição: (caixa de texto - campo livre)  

7. Qual das seguintes palavras usaria para descrever o RADAR? (redigir as palavras) • 

Próximo; Útil; Acompanhamento; Desadequado; Não confiável. 
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8. Muito Obrigado(a) pela disponibilidade – Desejamos-lhe a continuação de bom dia/ 

tarde. Obrigado(a) pela sua colaboração e pelo tempo que nos dispensou. 

 Indicadores relativos a chamadas de qualidade 

 A satisfação com a disponibilidade;  

 A satisfação como os esclarecimentos;  

 A satisfação com a amabilidade;  

 A satisfação com a solução; 

 A satisfação com o RADAR.  

 Por outro lado, os telefonemas de acompanhamento aos entrevistadores continuaram com o 

intuito de responder a questões/dúvidas que fossem surgindo face ao trabalho desenvolvido, a 

apoiar na escolha da melhor abordagem ou do encaminhamento a fazer ao entrevistado, 

disponibilizando conselhos e orientações úteis ou mesmo informar como deveriam proceder a 

eventuais encaminhamentos para respostas especializadas. 

6. Comunicação Interna e Externa 

A comunicação é entendida como parte inerente à natureza do Programa Lisboa, Cidade de Todas 

as Idades e havendo uma necessidade de otimizar e disseminar o trabalho que está por detrás deste 

Programa, encontram-se em desenvolvimento melhorias contínuas ao nível da comunicação interna 

(intranet) e externa (sites e imprensa). 

Durante este período ao nível da comunicação externa, o site Lisboa, Cidade de Todas as Idades foi 

atualizado com a integração de novos documentos, nomeadamente uma listagem dos radares 

comunitários por freguesia e os dados quantitativos da atividade da Plataforma RADAR. 

Esta atualização permite dar a conhecer as entidades locais que aderiram ao projeto e se envolveram 

na sinalização de pessoas 65+ através do seu conhecimento específico da sua comunidade e dos seus 

vizinhos, bem como dar a conhecer ao público em geral o papel que a Plataforma RADAR tem vindo 

a desenvolver junto da população sénior da Cidade de Lisboa, permitindo assim fortalecer e 

promover a identidade do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades, com o acesso à informação, 

divulgação de documentos, de ações e contactos úteis. 
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Ainda ao nível da comunicação externa, foi produzido 1 artigo de jornal, em articulação com a 

DICM e no âmbito da parceria com o Jornal Correio da Manhã, com o objetivo de divulgar que o 

projeto Radar regressou às ruas da Cidade de Lisboa para revisitar a população da cidade com mais 

de 65 anos e atualizar a plataforma Radar, pretendendo-se ainda contactar e ativar recursos locais 

através dos parceiros. A freguesia de Alvalade foi o ponto de partida deste regresso à rua, estando 

previsto alcançar todas as freguesias até ao final do ano. 

Estas iniciativas “Atualizar para Melhor Servir”, permitirão no âmbito da intervenção comunitária e 

do desenvolvimento local, partilhar o conhecimento, permitindo uma ação integrada e com uma 

visão mais participativa nas diferentes áreas de atuação. Estas ações pragmáticas e objetivas no 

terreno, permitirão às entidades envolventes a possibilidade de refletir e redefinir novas estratégias 

de atuação adaptadas ao perfil deste grupo populacional. 

7. Ações de Rua 

No dia 26 de agosto realizou-se a primeira Ação de Rua após o inicio da pandemia por Covid-19. 

Após 6 meses em que a principal atividade desenvolvida pelos entrevistadores consistia nos 

contactos telefónicos realizados com as pessoas integradas na Plataforma RADAR, e 

estabelecidas as regras de prevenção e distanciamento social, a UMLCTI com a Junta de 

Freguesia de Alvalade e a Polícia de Segurança Pública (PSP) decidiram levar a cabo uma ação 

de rua que teve como lema “Atualizar para Melhor Servir” e como objetivos operacionais 

específicos: 

 Visitar os entrevistados que durante a atividade de contacto telefónico: 

 Não tenham nº de telefone atribuído ou não conste nos dados dos 

entrevistados na Plataforma RADAR; 

 Não tenha sido possível qualquer contacto telefónico por não-atendimento. 

 Recolher consentimentos informados de entrevistas realizadas via telefónica; 

 Revisitar entrevistados, atualizando a informação descrita no perfil da Plataforma 

Radar. 

No que concerne ao número de entrevistas previstas às pessoas integradas na Plataforma 

RADAR (n=138), durante o período da ação, foram realizadas 66 visitas, com uma taxa de visitas 

com sucesso de 56%. No que respeita ao número de visitas realizadas sem sucesso, regista-se 

uma considerável taxa de 44% em que não foi possível estabelecer contacto presencial por não 
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se encontrarem na residência, por alteração de morada e/ou por falecimento. Mais se informa 

que se verifica uma elevada taxa de visitas em que os dados se encontravam atualizados (76%) 

e cerna de 24% em que estavam desatualizados (n=9). 

Quadro 9 - Quadro de Bordo Ação de Rua Alvalade 

 

Relativamente ao número de encaminhamentos realizados, regista-se um total de 3 

encaminhamentos para parceiros, distribuídos da seguinte forma: 67% (n=2) para a Junta de 

Freguesia de Alvalade; 33% (n=1) para a Equipa de Apoio a Idosos (EAI). 

Quanto ao número de novas entrevistas, assinala-se a realização de uma entrevista em contexto 

de rua por parte da equipa UMLCTI. 

Já no que se refere ao número de radares comunitários previstos (n=50), regista-se um total de 

12 visitas realizadas com sucesso, sendo que 3 se encontram em estado inativo, neste caso 

concreto pelos motivos de mudança de atividade, desistência, e encerramento. 

Para uma análise mais aprofundada desta ação de rua, anexa-se o Plano de Ação (Anexo 2) e o 

respetivo Relatório (Anexo 3). 

Número Taxa de realização (%)

138

66 47,83%

29 44%

37 56%

       C/ dados 

atualizados
28 76%

       C/ dados 

desatualizados
9 24%

3 8%

1 33%

2 67%

0 0%

0 0%

1

5 8%

50

12 24%

9 75%

0 0%

3 25%

- N.º Visitas RC sem sucesso

- N.º RC a eliminar Plataforma 

N.º Radares Comunitários previstos

- EAI

- JF

- PSP

- CML

N.º novas entrevistas realizadas

N.º Entrevistados a eliminar na Plataforma 

- N.º visitas com sucesso

N.º encaminhamentos realizados

Ação de Rua Alvalade - 26.08.2020

N.º Radares Comunitários visitados

- N. visitas RC com sucesso

INDICADORES ATIVIDADE

Nº visitas previstas

N.º visitas realizadas

- N.º visitas sem sucesso
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Anexo 1 – Termo de ‘Consentimento Informado’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mod.001/UM/LCTI  Página 1 de 1 

_____________________________________________________________________________________, em ____/____/______ 
(Assinatura conforme documento de identificação legal, pelo titular dos dados ou seu representante legal) 

(Assinatura do Entrevistador) 

Nota: Este documento é feito em duas vias – uma para o processo e outra para ficar na posse de quem consente. 

 Atesto a veracidade e autenticidade da assinatura do Entrevistado. 

___________________________________________________________________________________, em ____/____/______ 

i  Foi-me explicado e compreendi a informação sobre o tratamento dos meus dados pessoais e autorizo o tratamento     

dos mesmos para as finalidades acima identificadas. [Assinalar com x uma das opções]

INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

IDENTIDADE E CONTACTOS DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO  

O responsável pelo tratamento de dados pessoais é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), pessoa coletiva de direito privado e utilidade 

pública administrativa, com o número da pessoa coletiva 500 745 471, e sede no Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa | Telefone: (+351) 

213 235 000.  

O Projeto “RADAR” resulta de uma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), a Câmara Municipal de Lisboa (CML), o 

Instituto de Segurança Social, IP (ISS,I.P.), a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT,I.P.), a Polícia de Segurança 

Pública (PSP) e as Juntas de Freguesia de Lisboa do concelho de Lisboa. 

A SCML é responsável pelo tratamento dos dados pessoais, armazenados na Plataforma RADAR. As Entidades parceiras, acima mencionadas, 

são responsáveis, individualmente, por assegurarem a integridade e confidencialidade de todos os dados pessoais recolhidos, no decurso das 

entrevistas aos titulares dos dados pessoais, através dos respetivos Entrevistadores que efetuam a inserção direta dos dados na Plataforma da 

SCML. 

FUNDAMENTOS DE LICITUDE E FINALIDADES DO TRATAMENTO  

A SCML e os parceiros neste projeto poderão tratar os seus dados pessoais, mediante o seu consentimento livre, específico, informado e 

explícito, apenas com as finalidades do reconhecimento e o acompanhamento das pessoas 65+ que estejam em situação de isolamento e de 

solidão não desejada, do conhecimento ou não das entidades que prestam apoio social, e que se encontrem a viver sozinhas ou acompanhadas 

por outra pessoa do mesmo escalão etário. Pondera as privações, expetativas e potencialidades da população 65+ no desenvolvimento de 

soluções mais próximas da Comunidade, para que, em estreita colaboração com os parceiros envolvidos, se possa otimizar as respostas perante 

os desafios da longevidade.  

PRAZOS DE CONSERVAÇÃO  

Os dados pessoais armazenados em sistemas de informação específicos – Plataforma RADAR – da SCML serão conservados até ao final do ano 

de 2026, período necessário para a prossecução das finalidades do tratamento, no âmbito da vigência do Programa “Lisboa, Cidade de Todas 

as Idades”.  

DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS E CONTACTOS DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS  

Nos termos do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, bem como da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, é garantido 

ao titular dos dados o direito de informação, acesso, retificação, portabilidade, limitação do tratamento, oposição ou apagamento dos seus 

dados pessoais, bem como o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem que comprometa a licitude do tratamento 

entretanto efetuado.  

O exercício desses direitos poderá ser feito, preferencialmente, junto da SCML, para o e-mail projetoradar@scml.pt. 

Poderá, ainda, contactar o Encarregado de Proteção de Dados, preferencialmente, através do e-mail dadospessoais@scml.pt, bem como por 

via postal, para a morada Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa. Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial 

assiste-lhe, ainda, o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ou a outra autoridade de controlo 

competente, nos termos da lei, caso entenda que o tratamento dos seus dados pessoais pela SCML não respeita a legislação aplicável.  

Para mais informações sobre os termos do tratamento de dados poderá consultar a nossa Política de Privacidade disponível em www.scml.pt. 

CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
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Anexo 2 – Relatório ‘Ação de Rua’ 
 

Ficha Plano “AÇÃO DE RUA” 

 

Nome da Ação: “Atualizar para melhor servir” 

Data: 26/08/2020 (das 9:30 às 17:30) 
 

 

Enquadramento 

No seguimento da atividade de contactos telefónicos realizados às pessoas 65+ integradas na 

Plataforma RADAR, em particular ao longo da Pandemia Covid-19, a SCML, em estreita 

articulação com a Junta de Freguesia de Alvalade e a Polícia de Segurança Pública (PSP), irá 

promover uma “Ação de Rua” com a finalidade de visitar, especificamente, aquelas pessoas 

em relação às quais não foi possível o contacto telefónico – por falta deste tipo de contacto ou 

por não atendimento – de forma a garantir a atualização da Plataforma RADAR e não deixar 

ninguém para trás na ativação de recursos adequados às necessidades desta população. 

Esta iniciativa, “Atualizar para Melhor Servir”, permitirá também contactar os Radares 

Comunitários deste território, procurando reforçar o seu envolvimento na identificação de 

pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, que permita a ativação de recursos locais 

através dos parceiros envolvidos na Plataforma RADAR (SCML; CML; PSP; ARS; ISS; juntas de 

freguesia e Rede Social).  

Trata-se, assim, de mais uma oportunidade para promover os princípios e objetivos da Unidade 

de Missão Lisboa Cidade de Todas as Idades (UMLCTI) junto da comunidade, com a recolha de 

informação importante para uma utilização eficaz da Plataforma RADAR. 

 

Objetivos específicos da Ação de Rua: 

 Visitar os entrevistados que durante a atividade de contacto telefónico: 

 Não tenham nº de telefone atribuído ou não conste nos dados dos 

entrevistados na Plataforma RADAR; 

 Não tenha sido possível qualquer contacto telefónico por não-atendimento. 

 Recolher consentimentos informados de entrevistas realizadas via telefónica; 

 Revisitar entrevistados, atualizando a informação descrita no perfil da Plataforma 

Radar. 

 

Calendarização 
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 De 26 de agosto (período da manhã e da tarde) no contexto de intervenção da 

freguesia participante. Dado o número considerável de entrevistados a visitar, poderão 

ser definidos outras datas posteriores, com os mesmos objetivos. No presente plano, 

são considerados 3 dias de realização de Ações de Rua.  

 
 

Freguesias: 

 Alvalade 
 

Território (com base no Google maps): 
 
 
 
 

Metodologia: 

 Organização de três equipas, constituídas por dois entrevistadores da UMSC; 

 Distribuição das tarefas/funções: cada equipa deverá realizar, no mínimo, 10 

visitas/dia. 

 

Estratégia de Divulgação da Ação: 

 Enquadramento do projeto – descrição do projeto e explicitação dos seus objetivos; 

 Interação com o público-alvo e outros intervenientes – entrega de material alusivo ao 

projeto; 

 Articulação com os parceiros do projeto. 

 

Recursos materiais e logísticos 

 Materiais alusivos ao Projeto Radar: guias práticos; sacos de pano com Impressão 

logotipo Radar; fitas de pescoço; canetas; consentimentos informados; e baralho de 

cartas; 

 Outros: tablets, vestuário Radar (polo e colete); cartão de identificação de colaborador 

da SCML; telemóveis; máscaras; luvas descartáveis; e álcool gel. 

 
 
 

Coordenador da Ação: Dr. Hugo Gaspar 

Coordenação JF: 

Responsável de área: Dr. Paulo Alves 

Equipas: 

 Equipa 1: Paulo Alves e Maria Alice Mendes 

 Equipa 2: Tiago Simão e Catarina Fernandes 

 Equipa 3: Bruno Almeida e Catarina Mendes 
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Anexo 3 – Relatório ‘Ação de Rua’ 
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Unidade de Missão Lisboa Cidade de Todas as Idades 

(UMLCTI, 2020) 

Sumário Executivo 

O presente relatório visa dar a conhecer as atividades – métodos e estratégias de intervenção - 

desenvolvidas pela UMLCTI na Ação de Rua – Atualizar para Melhor Servir, realizada no dia 26 

de agosto na freguesia de Alvalade. 

No seguimento da atividade de contactos telefónicos realizados às pessoas 65+ integradas na 

Plataforma RADAR, em particular ao longo da Pandemia Covid-19, a Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa (SCML), em estreita articulação com a Junta de Freguesia de Alvalade e a Polícia de 

Segurança Pública (PSP), promoveu uma “Ação de Rua” com a finalidade de visitar, 

especificamente, aquelas pessoas em relação às quais não foi possível o contacto telefónico – 

por falta deste tipo de contacto ou por não atendimento – de forma a garantir a atualização da 

Plataforma RADAR e não deixar ninguém para trás na ativação de recursos adequados às 

necessidades desta população. 

Esta iniciativa, “Atualizar para Melhor Servir”, permitiu também contactar os Radares 

Comunitários deste território, procurando reforçar o seu envolvimento na identificação de 

pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, que permita a ativação de recursos locais através 

dos parceiros envolvidos na Plataforma RADAR (SCML; CML; PSP; ARS; ISS; juntas de freguesia e 

Rede Social).  

Desta forma, trata-se, assim, de mais uma oportunidade para promover os princípios e objetivos 

da Unidade de Missão Lisboa Cidade de Todas as Idades (UMLCTI) junto da comunidade, com a 

recolha de informação importante para uma utilização eficaz da Plataforma RADAR. 

Para o sucesso desta atividade foi fundamental o reforço da colaboração interorganizacional, 

quer com os serviços internos à SCML, em particular com a equipa de reportagem da Direção de 

Comunicação e Marketing da SCML, quer com as entidades externas utilizadoras da Plataforma 

RADAR, muito em particular a junta de freguesia de Alvalade e a Polícia de Segurança Pública 

(PSP), neste caso concreto dos agentes do MIPP da 18.º Esquadra (Campo Grande). Todo este 

fortalecimento das relações interorganizacionais em torno das capacidades funcionais da 
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Plataforma RADAR acabou por resultar num maior envolvimento e consciencialização, por parte 

de todos os parceiros envolvidos, da importância deste tipo de plataformas na resposta às 

necessidades das pessoas 65+, em particular nas situações de risco/perigo e em crises de 

caracter disruptivo. 

Assim sendo, de forma a dar conta da atividade desenvolvida, apresentam-se, num primeiro 

ponto deste relatório, os dados quantitativos dos diversos indicadores de atividade, 

designadamente: do número de entrevistas previstas/realizadas; número de encaminhamentos 

a parceiros realizados; número de novas entrevistas realizadas; número de entrevistados a 

realizar na Plataforma Radar; e número de radares comunitários previstos/visitados. 

No que concerne ao número de entrevistas previstas às pessoas integradas na Plataforma 

RADAR (n=138), durante o período da ação, foram realizadas 66 visitas, com uma taxa de visitas 

com sucesso de 56%. No que respeita ao número de visitas realizadas sem sucesso, regista-se 

uma considerável taxa de 44% em que não foi possível estabelecer contacto presencial por não 

se encontrarem na residência, por alteração de morada e/ou por falecimento. Mais se informa 

que se verifica uma elevada taxa de visitas em que os dados se encontravam atualizados (76%) 

e cerna de 24% em que estavam desatualizados (n=9). 

Relativamente ao número de encaminhamentos realizados, regista-se um total de 3 

encaminhamentos para parceiros, distribuídos da seguinte forma: 67% (n=2) para a Junta de 

Freguesia de Alvalade; 33% (n=1) para a Equipa de Apoio a Idosos (EAI). 

Quanto ao número de novas entrevistas, assinala-se a realização de uma entrevista em contexto 

de rua por parte da equipa UMLCTI. 

Já no que se refere ao número de radares comunitários previstos (n=50), regista-se um total de 

12 visitas realizadas com sucesso, sendo que 3 se encontram em estado inativo, neste caso 

concreto pelos motivos de mudança de atividade, desistência, e encerramento. 

Finalmente, referem-se alguns aspetos qualitativos do modelo de atuação das equipas UMLCTI, 

no âmbito da intervenção em contexto de rua, e que permitiu a aferição de determinados 

elementos facilitadores no processo, dificuldades manifestadas, algumas curiosidades e 

sugestões de melhoria para futuras ações de sensibilização. 
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Quadro 1. Indicadores Global 
 

 

 

Dados Qualitativos 

Os dados qualitativos foram extraídos através do campo Observações, introduzido na 

Plataforma RADAR. 

Assim, com base nestes dados foram registados momentos que revelam uma abordagem prática 

do modelo de atuação das equipas de rua da UMLCTI, bem como determinados elementos de 

facilitação, dificuldades sentidas, algumas curiosidades e eventuais sugestões. 

Momentos de atuação das Equipas UMLCTI em contexto de rua: 

 As equipas foram abordada por um morador da freguesia que questionou qual era o 

propósito da nossa presença nas ruas de Alvalade. Este mencionou conhecer uma 

senhora acamada, que reside com o filho, que se encontram a necessitar de apoio. O 

Número Taxa de realização (%)

138

66 47,83%

29 44%

37 56%

       C/ dados 

atualizados
28 76%

       C/ dados 

desatualizados
9 24%

3 8%

1 33%

2 67%

0 0%

0 0%

1

5 8%

50

12 24%

9 75%

0 0%

3 25%

- N.º Visitas RC sem sucesso

- N.º RC a eliminar Plataforma 

N.º Radares Comunitários previstos

- EAI

- JF

- PSP

- CML

N.º novas entrevistas realizadas

N.º Entrevistados a eliminar na Plataforma 

- N.º visitas com sucesso

N.º encaminhamentos realizados

Ação de Rua Alvalade - 26.08.2020

N.º Radares Comunitários visitados

- N. visitas RC com sucesso

INDICADORES ATIVIDADE

Nº visitas previstas

N.º visitas realizadas

- N.º visitas sem sucesso
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morador acompanhou a equipa. Ainda que tenham apoio da SCML, foram levantadas 

necessidades não respondidas. Como acompanhados por uma técnica da Junta de 

Freguesia de Alvalade, foi possível avaliar de forma mais ágil quais as ausências que 

poderiam ser colmatadas, e quais as instituições que as poderiam colmatar. Não foi 

realizada a entrevista, pois esta encontra-se acamada e não sabe assinar. A técnica da 

JF entrou na residência, e irá, noutro momento, realizar a entrevista; 

 A gerente de um Radar Comunitário, Lavandaria “Brilho da Olga”, mencionou que 

durante o período de confinamento prestou auxílio a um número significativo de 

moradores com +65 anos, sobretudo ao nível alimentar. Indicou-nos um senhor que tem 

90 anos e vive sozinho. Dirigimo-nos a casa deste mesmo senhor, onde foi possível 

verificar que não era necessário a nossa intervenção. O senhor conta com apoio a nível 

de higiene pessoal, habitacional e alimentar, bem como tem suporte familiar. Referiu 

que tem a sua velhice muito bem organizada. Deixamos o contacto do Informativo 

Radar. 

 

Aspectos facilitadores: 

 A presença dos agentes de proximidade da PSP, e a colaboração com a Junta de 

Freguesia de Alvalade foi fundamental não apenas no contacto presencial com os 

entrevistados, mas também na organização dos percursos a realizar, e no conhecimento 

que possuem das instituições e serviços locais, que permitiram poder responder de 

forma mais eficaz às questões ou inquietações dos entrevistados; 

 A organização das ruas tendo em conta a sua proximidade, o que poupa tempo em 

deslocações; 

 A recetividade dos entrevistados aos entrevistadores do Projeto Radar, e a consideração 

que têm da importância destes contactos presenciais a quem não foi possível contactar, 

e recuperação desta proximidade com a comunidade. As pessoas que conseguimos 

visitar ficaram bastante sensibilizadas com o facto de irmos presencialmente confirmar 

se encontram bem; 
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 O Projeto Radar é conhecido dos moradores, sendo muitas vezes as próprias pessoas 

que vêm ao nosso encontro para explicarmos qual o propósito do projeto.  Uma senhora 

solicitou aos membros da equipa 3 a realização de uma entrevista; 

 A clareza dos objetivos a cumprir no terreno permitiu que as equipas trabalhassem de 

forma independente, ainda que em continua articulação; 

 A experiência aquando a realização das entrevistas nos meses de alimentação da 

Plataforma permitiram aos entrevistadores se adaptarem às dificuldades de 

comunicação no momento de contacto com os entrevistados, que surgem naturalmente 

nestas ações de rua, e após ter passado um ano de contacto presencial. 

 

Dificuldades: 

 Verificou-se que a maioria das pessoas não se encontrava em casa. O facto de estarmos 

no mês de agosto também pode ser um fator negativo, assim como a situação atual do 

país, que fez com que muitas pessoas fossem passar temporadas à sua terra, de forma 

a estarem mais resguardadas. Questão também mencionada por um dos Radares 

Comunitários; 

 Relativamente aos Radares comunitários, alguns encontravam-se encerrados, tendo 

sido substituídos por outros estabelecimentos; 

 Lista demasiado longa não sendo possível de concluir, uma vez que perdemos tempo 

em deslocações e acabamos por ficar algum tempo a falar com os entrevistados; 

 O encerramento de alguns dos Radares Comunitários levou à necessidade de percorrer 

grande parte da Avenida da Igreja, no momento da reportagem. No momento de 

realizar a fotorreportagem das visitas com os entrevistados, aqueles mais próximos ou 

não se encontravam em casa, ou não queriam ser fotografados. Dada a divisão desta 

avenida em 2 dias de ação de rua, no momento de filmagem das visitas aos 

entrevistados encontrávamo-nos perto das ruas a percorrer no 2º dia, não estando na 

posse dos ID’s desses entrevistados. O que levou à necessidade de percorrer grande 

parte da Avenida da Igreja até às ruas determinadas percorrer no dia 26 de agosto. 

Refiro, nas sugestões, a necessidade de ter presente a lista dos ids e moradas das ruas 

das avenidas que são divididas em vários dias de ação de rua. 
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Curiosidades: 

 A título de curiosidade, num dos Radares Comunitários que visitámos, fomos 

informados pela funcionária de que têm uma lista com os contactos telefónicos de 

várias pessoas com 65+ a quem vão entregar refeições ao domicílio; 

 Os entrevistados deram como motivo de não terem atendido o telemóvel o facto de 

aparecer em privado o número que contactava. 

 

Sugestões: 

 Incluir coletores digitais no material logístico necessário, de forma a poder entrevistar 

quem não saiba assinar; 

 Para além dos kits, ter guias práticas para puder distribuir quando necessário: colocar 

nas caixas de correio, distribuir na rua a quem questiona a nossa presença, entre outros; 

 Ainda que sejam apenas percorridas as ruas programadas para aquele dia de ação em 

específico, ter em conta que pode, por qualquer motivo que seja, ser necessário 

percorrer outras ruas, em especial aquelas mais próximas de avenidas extensas onde foi 

necessário dividi-las em dois ou mais dias de ação de rua. E, por isso, também estar 

munido da lista dos ids dos entrevistados dessas ruas; 

 Organizar a lista das moradas dos entrevistados por ordem do número da porta, 

ordenando os ímpares e os pares de forma separada; 

 Utilizar o campo de observações dos Radares Comunitários para colocar alguma 

informação pertinente aquando as visitas. 
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