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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 março a maio de 2020. 

Terminada a fase de projeto, em final de fevereiro 2020, o grande desafio que se colocou foi o 

de consolidar a Plataforma RADAR como uma ferramenta digital de referência na gestão da 

problemática da longevidade e envelhecimento na Cidade de Lisboa. Permitindo, 

nomeadamente, a identificação das necessidades das pessoas 65+, nela integrada; a partilha 

informação e facilitação da comunicação entre as entidades que a utilizam; e a ativação de 

respostas adequadas àquelas necessidades. 

Importa desde já referir que, durante o período em análise, a atividade de gestão funcional da 

Plataforma RADAR ficou profundamente afetada pelas exigências disruptivas originadas pela 

pandemia do novo coronavírus SARS-COV-2 (COVID-19). Esta acontecimento inesperado 

impôs, logo desde o início da fase de emergência, a premência de se entrar em contacto 

telefónico rápido e massivo com todas as pessoas integradas na Plataforma RADAR, no sentido 

de, por um lado, informar e esclarecer sobre as dúvidas, medos e incertezas que se instalaram 

sobre esta pandemia; e, por outro lado, ativar as respostas facilitadoras do processo de 

confinamento social, tais como: o apoio nas compras ao domicílio, o fornecimento de 

alimentação e outras respostas às necessidades sociais e de saúde. 

Para o sucesso destas atividades foi fundamental o reforço da colaboração interorganizacional, 

quer com os serviços internos à SCML, em particular com as Equipas de Apoio a Idosos (EAI’s) e 

UDIP’s, quer com as entidades externas utilizadoras da Plataforma RADAR, muito em particular 

as juntas de freguesia e a Polícia de Segurança Pública (PSP). Todo este fortalecimento das 

relações interorganizacionais em torno das capacidades funcionais da 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 emergência e em crises de caracter disruptivo. 

Assim, de forma dar conta da atividade desenvolvida, apresentam-se, num primeiro ponto deste 

relatório, os dados quantitativos extraídos da Plataforma RADAR através da ferramenta 
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estatística Power BI, disponível pela Microsoft TEAMS. Podemos deste modo verificar, a forma 

como as 29.863 pessoas integradas nesta plataforma se distribuem por freguesia, género, 

escalões etários, níveis de vulnerabilidade e necessidades mais referidas por esta população. 

Dá-se a conhecer de seguida os dados quantitativos da atividade de contactos telefónicos 

realizados pelos entrevistadores às pessoas integradas na Plataforma RADAR. Durante o 

período em análise foram realizadas 36.386, com uma taxa de atendimento de 55,4%. 

Registando-se uma elevada taxa de não-atendimento (37,4%) e cerna de 7,2% em que não foi 

possível estabelecer o contacto telefónico por não constar número de telefone na Plataforma 

RADAR (4,3%), ou não existir número de telefone atribuído (2,9%). 

Já quanto às chamadas recebidas via Linha Informativo Radar, registaram-se uma média de 230 

chamadas atendidas por mês, cujas principais solicitações foram a nível do apoio domiciliário; 

da teleassistência; e do apoio por dificuldades económicas (em particular para aquisição 

medicação e alimentação). 

No segundo ponto deste relatório dá-se conta da atividade desenvolvida com os parceiros 

externos. Neste período realizaram-se cerca de 49 reuniões, a maioria via TEAMS, com os 

parceiros externos - em particular as juntas de freguesia -, no sentido de aferir a articulação e 

ativação de respostas locais às necessidades das pessoas integradas na Plataforma RADAR, bem 

como reforçar a apropriação e utilização desta plataforma, por parte destes relevantes parceiros 

locais. São ainda expostos alguns temas que foram aprofundados com os parceiros externos, 

nomeadamente, a possibilidade de os técnicos das juntas de freguesia e os agentes da PSP 

poderem vir a assumir um perfil de entrevistador na plataforma RADAR, que os permitirá iniciar 

a “alimentação” da plataforma com novos entrevistados.  

Dá-se ainda conhecimento das reuniões realizadas com a PSP, no sentido da abordagem de 

temas pertinentes para a segurança da população mais velha; e com a CML, onde se deu conta 

da elevada solicitação do serviço de teleassistência por parte das pessoas integradas na 

plataforma RADAR e dos seus familiares. 

Ainda relativamente às atividades com parceiros externos, é dada a conhecer a profícua relação 

estabelecida com a GEBALIS no sentido de reforçar a integração de pessoas 65+, residentes nos 

bairros municipais, na Plataforma RADAR. Neste contexto, iniciou-se a realização de entrevistas 
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a pessoas identificadas pelas GEBALIS (95 novas entrevistas realizadas a pessoas 65+) iniciando-

se também a discussão sobre a possibilidade de esta empresa municipal vir a ser parceiro 

utilizador da plataforma RADAR. 

Dá-se ainda conta as relações estabelecidas com a CML, a ARS, a segurança social e os radares 

comunitários, em particular a abordagem realizada às associações de farmácia portuguesas no 

sentido de se explorar o seu maior envolvimento nas atividades desenvolvidas através da 

Plataforma RADAR. 

Na relação com os departamentos internos, dá-se nota sobre as relações estabelecidas com a 

DIDIP, em particular com as EAI’s, de forma a aferir os canais de comunicação via Plataforma 

RADAR e o processo de encaminhamento de chamadas recebidas através do Informativo 

RADAR. Foi ainda importante a discussão aberta no sentido de os técnicos destas equipas 

poderem passar a ter o perfil de acesso à Plataforma RADAR de “entrevistador”, que os permita 

reforçar o seu envolvimento na atualização da informação desta plataforma e na integração de 

novos entrevistados. 

Para a garantia da evolução tecnológica da Plataforma RADAR e da sua atualização, foi 

fundamental a estreita articulação com a DISTI, em particular com o Eng.º Rui Oliveira e sua 

equipa, que permitiu não apenas introduzir novos desenvolvimentos no sentido da proteção de 

dados (ex. a introdução do ID Entrevista), como aferir os perfis de acesso à Plataforma para que 

se adequem melhor à utilização por parte dos parceiros externos. 

No ponto 5 dá-se conta da atividade de formação desenvolvida com os entrevistadores, em 

particular os 14 webinares formativos realizados via TEAMS. Estes permitiram o fortalecimento 

da comunicação e da formação da equipa de entrevistadores que estabelece o contacto direto 

com as pessoas integradas na Plataforma. Com este investimento em momentos de 

aprendizagem e de partilha, os entrevistadores adquiriram maior segurança e competências 

para tomarem decisão sobre os encaminhamentos e/ou acompanhamentos a ativar no decurso 

dos telefonemas realizados. A supervisão e acompanhamento à equipa de entrevistadores, que 

desenvolveram a sua atividade em teletrabalho, foi igualmente garantida por parte da 

coordenação, desde o início dos telefonemas, como uma forma de prestar esclarecimentos, 

suporte ou facilitar os encaminhamentos. 
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 Finalmente, referem-se os artigos que foram produzidos em articulação com a DICM, no âmbito 

da parceria com o Jornal Correio da Manhã, e que permitiu dar a conhecer ao público em geral 

o papel que a Plataforma RADAR vinha a desenvolver junto da população sénior da Cidade de 

Lisboa. 

 

2. Quadro Indicadores Global 

 

Quadro 1. Indicadores Global 

Indicadores n % 

N.º Entrevistados na plataforma RADAR a 31 de maio 29 863  

  Masculino 10 236 34% 

 Feminino 19 627 66% 

N.º Contactos telefónicos realizados 36 386  

  Chamadas atendidas 20 157 55,4% 

 Chamadas não-atendidas 13 608 37,4% 

 Sem nº telefone na Plataforma Radar 1 566 4,3% 

 Nº telefone não atribuído 1 055 2,9% 

N.º de encaminhamentos realizados 243  

  EAI’s 198 81,5% 

 PSP 23 9,5% 

 CML 18 7,4% 

 Outras (ISS;ARS) 4 1,6% 

N.º de novas entrevistas 121  

  Via Informativo RADAR 19 15,7% 

 Via Gebalis 95 78,5% 

 Via Radares Comunitários 7 5,8% 

N.º chamadas recebidas Informativo RADAR 691  

N.º reuniões com Parceiros Externos 49  

  Reuniões com juntas de freguesia 40 81,6% 

 Outros parceiros 9 18,4% 

N.º Radares Comunitários 2319  

N.º webinares formativos 14  

N.º artigos jornal (parceria SCML/Correio da Manhã) 3  

 

 

 

 



   

 

6 
 

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. 

De seguida apresentam-se os dados relativos às chamadas telefónicas efetuadas pelos 

entrevistadores, bem como a ‘análise de conteúdo’ realizada aos brifings diários enviados por 

estes à UM. Esta análise permitiu ficar a conhecer melhor quais as dificuldades com que os 

entrevistadores se confrontavam no seu dia-a-dia, facilitando o planeamento da sua supervisão 

e formação, e que se consubstanciou num conjunto de webinares formativos, referidos mais 

adiante neste relatório. 

Como resultado efetivo destes contactos telefónicos, dá-se ainda conta das atividades que 

foram abertas na Plataforma RADAR para as entidades parceiras, internas e externas, que 

permitiu ter uma noção apurada sobre as necessidades mais sentidas pelas pessoas mais velhas, 

durante o período mais crítico da pandemia por Covid-19. 

 

3.1 Caracterização geral das pessoas integradas na Plataforma 

Com base nos dados recolhidos, até de 31 de maio de 2020 foram entrevistadas 29.863 pessoas.  

No que respeita à distribuição por género, 19.627 (66%) pertencem ao género feminino, e 10.236 

(34%) ao género masculino, conforme se pode verificar nos gráficos e tabela seguintes: 
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GRÁFICOS 1, 2, 3 E TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO ENTREVISTAS POR GÉNERO E FREGUESIAS 

 

Apresenta-se, de seguida, o gráfico e tabela da distribuição dos entrevistados pelas 21 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 (8,21%); Olivais (7,60%); Alvalade (6,98%); S. Domingos de Benfica 

(6,27%); e Arroios (6,02%). Sendo a de menor representatividade a freguesia do Parque das Nações 

(1,60%), o que reflete, de algum modo, a distribuição populacional da população 65+ pelas 

freguesia da Cidade. 
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Já relativamente às idades dos entrevistados, regista-se uma maior predominância da faixa etária 

dos 75 aos 84 anos, num total de 12.937 (43,32); seguindo-se, a faixa etária dos 65 aos 74 anos com 

um total de 10.121 (33,89%); e a faixa etária dos 85 aos 94 anos, com a representatividade de 6.334 

(21,21%). Considera-se a existência de valores residuais na faixa etária inferior aos 65 anos (n=63). 

Já a faixa etária dos mais de 95 anos (n=408) representam 1,37% do total dos entrevistados. 

 

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. Por outro lado, é nas freguesias de Alvalade e dos Olivais onde se destacam entrevistados 

com idades superiores a 85 anos. 

 

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

intervenção, que reflete, genericamente, nível de vulnerabilidade dos entrevistados. 
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GRÁFICOS 7, 8  E TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR NÍVEIS DE INTERVENÇÃO 

 

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 concentram-

se no nível 5, ou seja, 27.593 (92,40%). Seguem-se as situações de nível 2 e 3 (49 e 332 

respetivamente) num total de 1,27%; e de nível 41886 (6,32%). 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.  
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Seguem-se os gráfico representativo da distribuição dos entrevistados por necessidades 

identificadas: 

 

GRÁFICO 9 - DISTRIBUIÇÃO DE ENTREVISTADOS POR NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

 

 

 

De acordo com as necessidades manifestadas pelos entrevistados:  

 1.604 (24,74%) “Dificuldades na Higiene Habitacional”; 

 1256 (19,37%) “Necessidades de Cuidados de Saúde”;  

 989 (15,26%) “Dificuldades na Realização das Tarefas da Vida Diária”; 

 844 (13,02%) “Carência Económica”; 

 916 (14,13%) “Sinais de Isolamento”; 

 524 (8,08%) “Dificuldade em Vestir”; 

 144 (2,22%) “Não Orientado”; e, 

 60 (0,93%) “Maus Tratos”.  

 

 

Apresenta-se, de seguida, os gráficos da das necessidades identificadas por freguesias: 
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Gráficos 10, 11, 12 e 13. Distribuição de Necessidades Identificadas por Freguesias 
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É notório, 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 Dados da Atividade: Contactos telefónicos com as pessoas integradas na 

Plataforma RADAR 

Durante os 3 meses em análise, realizou-se um total de 36 386 chamadas, com a seguinte 

distribuição mensal: 

 Março: 10323 
 Abril: 13838 
 Maio: 12225 

Do total de chamadas efetuadas: 55,4 % (20 157) de chamadas atendidas; 37,4% (13 608) de 

chamadas não-atendidas; 4,3% (1566) de contactos sem-número na Plataforma RADAR; e 2,9% 

(1 055) de números não-atribuidos. 

N.º Contactos telefónicos realizados 36 386  

 Chamadas atendidas 20 157 55,4% 

 Chamadas não-atendidas 13 608 37,4% 

 Sem nº telefone na Plataforma Radar 1 566 4,3% 

 Nº telefone não atribuído 1 055 2,9% 
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Decorrente da atividade de contactos telefónicos realizados, foram encaminhadas, por abertura de 

atividade na Plataforma RADAR, 243 chamadas (6,8%) para os parceiros (internos e externos). A 

maioria das chamadas (81,5%) foram encaminhadas para a DIDIP/EAI’s, seguido da PSP (9,5%) e da 

CML (7,4%). Para o ISS foi apenas encaminhada 1 chamada, e para a ARS foram encaminhadas 3 

chamadas. 

 

 

 

 

 

Durante o período em análise foram realizadas 121 novas entrevistas, através de solicitações feitas 

via Gebalis (78,5%); Informativo RADAR (15,7%); e via Radares Comunitários (5,8%). 

N.º de novas entrevistas 121  

 Via Informativo RADAR 19 15,7% 

 Via Gebalis 95 78,5% 

 Via Radares Comunitários 7 5,8% 

 

 

3.2 Dados da Atividade: Linha Informativo Radar (principais solicitações) 

A Linha Informativo Radar tem como propósito fortalecer a ligação da SCML com o público-alvo, 

atendendo que os aproxima da UM apenas com uma chamada, esclarecendo questões, 

encaminhando situações e confirmando procedimentos. 

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

Secretária-geral, com funcionamento de segunda a sexta, das 9h às 18h, encaminha grande parte 

das chamadas para a UM.  

Cabe à UM receber as chamadas, avaliar as situações e responder adequadamente. A maioria das 

chamadas acabam por ser encaminhadas, ou para os entrevistadores ou para os parceiros internos, 

em particular as EAI’s, ou, então, para os parceiros externos, em particular os focal point das Juntas 

de Freguesia.  

N.º de encaminhamentos realizados 243  

 

 EAI’s 198 81,5% 

 PSP 23 9,5% 

 CML 18 7,4% 

 Outras (ISS;ARS) 4 1,6% 
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Com base nos dados que nos foram disponibilizados pelo serviço de Contact center, podemos 

verificar que, no período em análise, foram recebidas 691 chamadas, com a seguinte distribuição 

mensal: 

Março - 267 Chamadas recebidas;  

Abril - 258 Chamadas recebidas; 

Maio – 166 Chamadas recebidas. 

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). Em matéria de saúde foram solicitados pedidos de prescrição de análises e de receitas 

para compra de medicamentos, pedidos de fisioterapia, auxílio médico urgente após queda, apoios 

de enfermagem e de auxílio para a toma de injeções (semanais e mensais). Outros casos de pedidos 

de apoio de higiene e financeiro para casos de cuidadores informais, em que estes não têm condições 

para receber o conjugue, atendendo a que os próprios têm problemas de saúde como diabetes, 

fibrose pulmonar e obesidade, porém não dispõem de equipamentos e estruturas funcionais que os 

ajudem. Foram ainda solicitados arranjos pontuais de eletrodomésticos; máscaras gratuitas; apoio 

de voluntários da Junta de Freguesia; auxílio no preenchimento do IRS; esclarecimento sobre 

doações à SCML (revistas, vestuário), entre outros.  

Registaram-se ainda contactos para obtenção de informações sobre a legitimidade do Entrevistador 

e do seu trabalho, assim como sobre encaminhamentos feitos para as UDIP's. 

Por fim, assinala-se que aumentaram os pedidos voluntários de pessoas 65+ para fazerem parte da 

Plataforma RADAR, solicitando entrevista para o efeito. 

 

3.3 Dados da Atividade: 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. Com esta forma de contacto pretende-se 
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fortalecer e promover a identidade do Radar, o acesso à informação, divulgação de documentos, de 

ações, contactos úteis, entre outras informações solicitadas. 

Outra categoria 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.  

 

4. Atividade com Parceiros 

A colaboração com os parceiros, externos e internos, é absolutamente fundamental para dar 

consistência à Plataforma Radar. Neste sentido, apresenta-se de seguida, uma síntese das 

atividades desenvolvidas com os parceiros externos e internos. 

 

 4.1 EXTERNOS 

a) Reuniões realizadas com parceiros externos 

Entre 1 de março e 30 de maio, a Unidade de Missão “Lisboa, Cidade de Todas as Idades” (UMLCTI) 

promoveu e participou em cerca de 49 reuniões com diversos parceiros externos. As reuniões 

tiveram genericamente como objetivos comuns proceder uma avaliação da experiência de utilização 

da Plataforma RADAR até ao momento, onde, para a UMSC, foi especialmente importante o reforço 

das relações colaborativas com os parceiros integrados na Plataforma, procurando conhecer melhor 

os interesses e expetativas em relação à parceria estabelecida e procurando estimular a apropriação 

da Plataforma Radar por parte dos parceiros.  

 

i. Juntas de Freguesia 

O reforço do envolvimento das juntas de freguesia na Plataforma RADAR é fundamental para garantir 

a sua ‘alimentação’ e atualização. Enquanto órgãos 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 potenciam o valor da Plataforma RADAR.  

Assim, entre 1 de março e 30 de maio, a UMLCTI realizou 40 reuniões, a maioria das quais através do 

recurso à plataforma Microsoft Teams, dado o contexto resultante da pandemia do COVID-19, que 
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obrigou a que a atividade da UMSC passasse a ser realizada através de teletrabalho, a partir do dia 

19 de março. Ainda assim, na primeira metade do mês de março realizaram-se 13 reuniões 

presenciais nas instalações das Juntas de Freguesia, que tiveram como ordem de trabalhos a 

exploração de estratégias para melhorarmos articulação e reforçarmos a sua apropriação e utilização 

rotineira.  

Não sendo objetivo do presente Relatório relatar de uma forma exaustiva todo o conteúdo das 

reuniões realizadas com as Juntas de Freguesia, é fundamental dar nota de algumas dessas reuniões, 

uma vez que estas permitiram demonstrar o dinamismo, flexibilidade e capacidade colaboração com 

estes importantes atores locais. 

Foi o caso da reunião realizada no dia 11 de maio com a Junta de Freguesia de Alvalade que se revelou 

bastante profícua, tendo ficado combinado iniciar com esta Junta de Freguesia um projeto piloto 

para que os seus técnicos passassem também a realizar entrevistas para integração de pessoas 65+ 

na Plataforma Radar. Passámos assim, no contexto das Juntas de Freguesia a ter focal points / 

entrevistadores, o que foi um importante passo para garantir que os parceiros locais se apropriassem 

da Plataforma Radar e garantissem a sua dinamização. 

É, ainda, o caso da reunião realizada a 12 de maio com a Junta de Freguesia de Campo de Ourique, 

na qual demonstraram elevado interesse em se apropriar da Plataforma Radar como ferramenta de 

trabalho deste organismo e onde se comprometeram a identificar técnicos para assumir a função de 

focal points/entrevistadores.  

A 13 de maio, foi a vez da Junta de Freguesia de Santa Clara mostrar interesse idêntico, considerando 

que este era um passo bastante importante para a apropriação da Plataforma Radar enquanto 

repositório de informação da população 65+ e na ativação de recursos entre as entidades parceiras, 

de forma a responder adequadamente às necessidades destas pessoas.  

No mesmo dia é promovida uma reunião com a Junta de Freguesia do Areeiro, com a presença dos 

entrevistadores afetos à UMSC, que se encontravam a realizar telefonemas para as pessoas 65+ 

moradoras nesta freguesia, com o objetivo de se conhecerem e poderem partilhar informação de 

forma a reduzir a duplicação de telefonemas. Houve, ainda, a oportunidade de reforçar a importância 

de fomentar e atualizar a Plataforma Radar, para a qual seria muito relevante a sua apropriação por 

parte dos técnicos desta Junta de Freguesia.  
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No dia 18 de maio, realiza-se um novo encontro com a Junta de Freguesia de Arroios que viria a ser 

o embrião da proposta de inclusão de novas questões na Plataforma Radar, a partir das quais se 

pudessem retirar um conjunto de indicadores relacionados com a internet e a utilização de novas 

tecnologias. A Junta de Freguesia de Arroios referiu estar interessada em utilizar com maior 

frequência a Plataforma Radar, tendo em consideração a sua utilidade na gestão de atividades com 

a população 65+ da freguesia. Assim, e estando a planear o desenvolvimento de atividades 

específicas, como por exemplo visitas virtuais a museus e centros históricos, organização de ateliers 

virtuais de pintura e outras artes, questionaram se a Plataforma não poderia fornecer informação 

sobre quais os seniores que seriam capazes de participar neste tipo de atividades. À data, a UMSC 

ficou de avaliar a possibilidade de introduzir este tipo de indicadores na Plataforma Radar o que 

permitiria ter um conhecimento mais aprofundado sobre as competências de utilização da internet 

das pessoas 65+ lá integradas. 

No mesmo dia, a UM reúne com a Junta de Freguesia dos Olivais, onde é registado o interesse desta 

em apropriar a Plataforma Radar nas suas atividades correntes com os séniores, tendo dado a 

indicação de um conjunto de técnicos que poderiam vir a assumir o perfil focus point/entrevistador. 

A 19 de maio, em reunião com a Junta de Freguesia de Marvila, foi possível proceder ao ponto de 

situação sobre as chamadas telefónicas realizadas às pessoas 65+ integradas na Plataforma Radar e 

perspetivar o futuro desta ferramenta (apropriação, atualização e alimentação). A Junta de Freguesia 

de Marvila dá conta à UMSC da pretensão de utilizar a Plataforma na sua atividade na área da 

longevidade e do envelhecimento. 

Também a 19 de maio realiza-se a reunião da UMSC com a Junta de Freguesia da Misericórdia, a qual 

refere a importância da Plataforma Radar para contactar, de uma forma rápida e eficaz, com as 

pessoas 65+ da freguesia integradas na Plataforma, no sentido de assegurar as suas necessidades 

humanas básicas no início do estado de emergência. Esta perceção promove a intenção de se 

começar a utilizar a Plataforma Radar nas atividades desenvolvidas com as pessoas 65+ da freguesia. 

Nesse mesmo dia, em reunião com a Junta de Freguesia do Beato numa primeira abordagem 

formativa sobre o perfil focus point/entrevistador, regista-se uma grande recetividade a esta nova 

valência.  

Em virtude de as próprias Juntas de Freguesia terem facilidade e necessidade de comunicação entre 

si, que culminam muitas das vezes na partilha e implementação de boas práticas e projetos 

semelhantes, e por muitos dos problemas serem comuns, há uma partilha de reflexões, estratégias 
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e soluções. Assim, verifica-se, a perceção de que a Plataforma Radar e o incentivo que fazemos para 

a sua apropriação, dinamização e atualização por parte das Juntas, foi interiorizado e é manifestado 

nas reuniões que realizámos posteriormente com as Juntas de Freguesia de Alcântara, Campolide, 

Penha de França, Belém, Santa Maria Maior, Estrela, Santo António, São Domingos de Benfica, 

Benfica, Carnide e Lumiar.  

ii. Câmara Municipal 

No dia 5 de maio, a UMSC reuniu com o Dr. Nuno Veludo, assessor do Gabinete do Vereador Manuel 

Grilo, que é o interlocutor indicado na relação com a SCML no âmbito do Programa “Lisboa, Cidade 

de Todas as Idades”. Esta reunião permitiu discutir a importância de levar a cabo o projeto de 

implementação de um serviço de teleassistência integrado na Cidade de Lisboa, tendo em 

consideração os vários pedidos solicitados pelas pessoas integradas na Plataforma Radar, e suas 

famílias, que resultaram em aberturas de atividades nesta plataforma para a CML. 

Assim, no período em análise foram abertas na plataforma RADAR 18 atividades para a CML, tendo 

como principais solicitações: 

 Pedidos de teleassistência; 

 Pedidos de pequenos arranjos na habitação. 

 

iii. Polícia de Segurança Pública 

A UMSC e a Polícia de Segurança Pública, representada pela Comissária Maria Aurora Dantier 

reuniram no passado dia 22 de abril. Em uma parte da reunião, a UM focou-se no agradecimento e 

no reconhecimento do papel absolutamente fundamental que a PSP teve no decorrer do Projeto 

Radar. Este reconhecimento surge do incontornável capital de confiança e credibilidade que a PSP 

gera na população 65+ e no desenvolvimento futuro da Plataforma Radar, ao nível da sua atualização 

e sobretudo crescimento. 

Assim, no período em análise foram abertas na plataforma RADAR 18 atividades para a CML, com as 

seguintes solicitações: 

 Situações de violência Doméstica; 

 Pedidos de apoio/segurança. 
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iv. Instituto da Segurança Social 

Não se realizou nenhuma reunião com este parceiro, não obstante ter marcado presença nas 

reuniões regulares dos parceiros-chave. 

v. Autoridade Regional de Saúde 

No período em análise o Dr. Baltazar Monteiro esteve presente nas reuniões regulares dos parceiros-

chave. Refira-se a esse propósito que no dia 13 de maio, o Dr. Baltazar Monteiro ficou de avaliar a 

possibilidade de se poder vir a realizar uma ação-piloto de utilização efetiva da Plataforma Radar 

num agrupamento de centros de saúde de Lisboa. 

vi. GEBALIS 

Apesar de ainda não integrar a Plataforma RADAR, a GEBALIS tem demonstrado vontade para poder 

vir a integrá-la, razão pela qual, logo a partir da fase de emergência da pandemia, se envolveu 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. 

No dia 5 de maio a UMLCTI reuniu com responsáveis da GEBALIS (Dra. Marta Santos e Dra. Marlene 

Almeida) no sentido de se proceder a um ponto de situação da colaboração existente. No período 

em análise realizaram-se de 95 novas entrevistas.  

vii. Associações de Farmácias (Farmácias) 

A 9 de março, nas instalações da UMSC, realizou-se uma reunião com a Associação de Farmácias de 

Portugal (AFP), que a par da Associação Nacional de Farmácias, representa associativamente o setor 

farmacêutico. Nesta reunião foi abordada a importância dos associados da AFP  se constituírem 

como Radares Comunitários, ficando de se explorar canais de articulação mais eficazes e 

formalizados que visem um maior envolvimento das farmácias na identificação de pessoas 65+ 

vulneráveis que venham a integrar a Plataforma RADAR: 

viii. Outras 

No dia 21 de maio a UMSC participou numa reunião com a Comissão Executiva da Rede Social, onde 

foi descrita a metodologia e atividade de contactos telefónicos em parceria com as Juntas de 

Freguesia e a importância de se vir a reconhecer a Plataforma Radar como a plataforma da cidade 

para integrar as pessoas 65+ em situação de maior vulnerabilidade social. Desta abordagem resultou 

a integração da UMSC no subgrupo de trabalho, cujo objetivo é refletir sobre as respostas sociais 

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

reunião deste subgrupo, onde se partilharam algumas das aprendizagens possíveis de retirar da 

mobilização das organizações locais em resposta às necessidades deste grupo populacional. 
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A 27 de maio, e a convite da Junta de Freguesia de Alvalade, estivemos presentes na reunião da 

Comissão Social de Freguesia de Alvalade – Grupo do Envelhecimento – onde a UMSC apresentou 

o trabalho que está a ser realizado através da Plataforma Radar e onde foi afirmada a participação 

no piloto que será levado a cabo nesta freguesia pela Comissão Executiva da Rede Social. 

b) 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 2319 Radares Comunitários distribuídos pelas 24 freguesias de lisboa. 

Tabela 5. Distribuição de Radares Comunitários por Categorias 
Categorias Total % 

Associações e Coletividades 34 1,47% 

Comércio Local 2097 90,43% 

Entidades de Apoio Social 15 0,65% 

Farmácia 131 5,65% 

Outros 42 1,81% 

Total 2319 100,00% 
 

Tabela 6. Distribuição Radares Comunitários por Freguesia 

Freguesia 
Radares 

Comunitários 
% 

Ajuda  37 1,60% 

Alcântara 72 3,10% 

Alvalade 119 5,13% 

Areeiro 41 1,77% 

Arroios 280 12,07% 

Avenidas Novas 52 2,24% 

Beato 72 3,10% 

Belém 57 2,46% 

Benfica 126 5,43% 

Campo de Ourique 98 4,23% 

Campolide  68 2,93% 

Carnide 67 2,89% 

Estrela 155 6,68% 

Lumiar 84 3,62% 

Marvila 136 5,86% 

Misericórdia 66 2,85% 

Olivais 77 3,32% 

Parque das Nações 120 5,17% 

Penha de França 148 6,38% 

S. Domingos de Benfica 88 3,79% 

Santa Clara 93 4,01% 

Santa Maria Maior 71 3,06% 

Santo António 91 3,92% 

São Vicente 101 4,36% 

Total Geral 2319 100,00% 
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Gráfico 14. Distribuição percentual de Radares Comunitários por Freguesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em número total destacamos com o maior valor de Radares Comunitários no seu território, as 

freguesias de Arroios, com 280 (12%), e da Estrela, com 155 (7%). As freguesias de Ajuda (37), 

Areeiro (41), Avenidas Novas (52) e Belém (57), apenas apresentam 2% do número total de Radares 

Comunitários, como pode ser observado no gráfico seguinte. 
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Na categoria Comércio Local contabilizam-se 2097 estabelecimentos, que correspondem a 

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

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

encontram-se localizados estrategicamente e são pontos de referência na malha urbana do comércio 

da cidade de Lisboa. 

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 24 freguesias do 

concelho de Lisboa, sendo assim, as freguesias com maior número angariado são: Estrela (6), Santa 

Clara (5), Avenidas Novas (3) e Marvila (3). Há, contudo, contextos territoriais na cidade sem 

qualquer angariação desta tipologia, como é o caso de Areeiro, Carnide, Campo de Ourique, Lumiar, 

Misericórdia, Penha de França e Santo António. 

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. Neste indicador, 8 das freguesias 

contabilizaram apenas 1 (Ajuda, Areeiro, Beato, Lumiar, Olivais, Santo António, São Domingos de 

Benfica e São Vicente) e 14 das freguesias não têm nenhuma entidade registada na Plataforma Radar. 

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). 
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4.2 INTERNOS 

a) Reuniões realizadas com DIDIP/EAI’s 

Na relação com os departamentos internos, dá-se nota sobre as reuniões estabelecidas com a 

DIDIP, em particular com as EAI’s, de forma a aferir os canais de comunicação via Plataforma 

RADAR e o processo de encaminhamento de chamadas recebidas através do Informativo 

RADAR. Foi ainda importante a discussão aberta no sentido de os técnicos destas equipas 

poderem passar a ter o perfil de acesso à Plataforma RADAR de “entrevistador”, que os permita 

reforçar o seu envolvimento na atualização da informação desta plataforma e na integração de 

novos entrevistados. Estas reuniões permitiram ainda alinhar procedimentos e discutir o tipo de 

perfil de acesso à Plataforma RADAR mais adequado para estas equipas. 

 

b) Reuniões realizadas com DISTI 

A gestão tecnológica da Plataforma RADAR é feita pela DISTI, sendo a relação com este 

departamento interno fundamental para o seu eficaz e eficiente funcionamento. As reuniões, 

pontuais ou planeadas, com a DISTI, são muito frequentes, em particular com o Eng. Rui Oliveira e 

sua equipa, permitindo não apenas introduzir novos desenvolvimentos, no sentido da proteção 

de dados (ex. a introdução do ID Entrevista), mas também aferir os perfis de acesso à Plataforma 

para que se adequem melhor à utilização por parte dos parceiros externos. 

 

5. Atividades de Formação Ação 

As atividades de formação desenvolvidas visaram, fundamentalmente, a o reforço de 

competências dos entrevistadores para a atividade de contacto telefónico no âmbito da 

pandemia Covid-19. Permitiram, assim, o fortalecimento da comunicação e da formação da 

equipa de entrevistadores que estabelece o contacto direto com as pessoas integradas na 

Plataforma.  

Estas foram desenvolvidas através de métodos mais formais, através da organização de webinares 

formativos via TEAMS; ou através de técnicas de interação interpessoal e orientação 

interprofissional, através de contactos telefónicos com os entrevistadores, permitindo um melhor 

acompanhamento da sua atividade. 
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5.1 Ações de Formação (webinares formativos e outros – com descrição de 
formadores, objetivos e conteúdos) 
 

Com o intuito de esclarecer e formar sobre diversas temáticas abordadas aquando dos contactos 

com os entrevistados constantes na Plataforma Radar, durante o período de confinamento e 

seguindo as normas da Direção Geral de Saúde (DGS), foram realizados 14 webinares formativos, 

que se apresentam no quadro seguinte: 

Tabela 6. Webinares Formativos 

Datas Tema Dinamizador Plataforma 

27/03 (2x) e 30/03 “Indicadores” Dr. João Mendes Zoom 

21, 22 e 23/04 “Luto e Empatia” Enf.ª Ana Campos 
Reis 

Teams 

29/04 “Violência 
Doméstica” 

Dr. Daniel Cotrim APAV 

06/05 “Justiça e as 
Vítimas de 
Violência 

Doméstica” 

Dr. Frederico 
Marques 

APAV 

7 e 14/05 “Vivência do 
Espaço 

Habitacional em 
Tempos de 

Confinamento 
Social” 

Arq.º António 
Carvalho 

Teams 

21 e 28/05 "Prevenção das 
Burlas" 

Sra. Comissária 
Maria Aurora 

Dantier 
Teams 

22 e 27/05 “Prevenção e 
Aspetos Clínicos do 

Covid-19 em 
Tempos de 

Desconfinamento 
Social” 

Dr. Mário Durval Teams 
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Assim, nos dias 27 e 30 de março, decorreram webinares através da aplicação “Zoom” sobre a 

temática dos “Indicadores” a abordar aquando das chamadas de despiste aos entrevistados e de 

suporte emocional. 

Está bem documentada a importância do suporte emocional às pessoas em solidão e isolamento 

social – mais se torna evidente esta preocupação quando ainda não sabermos quanto tempo estas 

pessoas vão ter de permanecer em suas casas. 

É imperioso que, para além da abordagem quantitativa (contactos telefónicos massivos registados 

logo no início da fase de emergência da pandemia), também se consiga desenvolver uma abordagem 

mais qualitativa, em que o foco seja o desenvolvimento da nossa sensibilidade em conseguir 

diferenciar entre aquelas pessoas que têm um bom enquadramento de suporte social e familiar – e 

que, eventualmente não necessitam de um contacto telefónico tão frequente – e aquelas que se 

encontram em maior fragilidade social – e que, certamente, necessitarão de um contacto mais 

frequente de combate à solidão e, ainda, aquelas que poderão necessitar de um teleapoio mais 

específico. 

Colocaram-se assim questões importantes em cima da mesa, nomeadamente: como identificar as 

situações de fragilidade emocional? Que instrumentos simples de identificação de necessidades 

emocionais podem ser utilizados? Quais os procedimentos a seguir? Qual a conduta profissional mais 

adequada? Como estabelecer uma relação de ajuda? E outras mais relacionadas com o 

acompanhamento dos entrevistadores por parte da coordenação da UM. 

Nos dias 21, 22 e 23 de abril, foram realizados webinares sobre o tema do “Luto e empatia” (via 

“Teams”), importantes por se tratar de problemáticas com que os entrevistadores são muitas vezes 

confrontados, quer para a melhoria da qualidade dos contactos telefónicos estabelecidos com as 

pessoas 65+, como para a consciencialização de cidadania. 

Nos dias 29 de abril (“Violência Doméstica” dinamizado pelo Dr. Daniel Cotrim) e 6 de maio (“Justiça 

e as Vítimas de Violência Doméstica” dinamizado pelo Dr. Frederico Marques), foram promovidos 

dois webinares sobre o tema “Violência Doméstica em tempo de Covid-19” desenvolvidos pela APAV 

(diretamente na sua plataforma online). Estes momentos formativos revelaram-se importantes por 

se tratarem de problemáticas com que os entrevistadores são muitas vezes confrontados, quer para 

a melhoria da qualidade dos contactos telefónicos estabelecidos com as pessoas mais velhas, como 

para a consciencialização de cidadania. 
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Resultante do facto das pessoas 65+ se manterem em casa durante um longo período tempo, outra 

das questões que se tem levantado aos entrevistadores que estabelecem estes contactos, é a forma 

como as pessoas deste escalão etário estão a adaptar a sua vivencia do espaço doméstico e a 

utilização dos pontos de contacto  habitacional (varandas, escadas; pátios…) com outras pessoas no 

sentido de reduzir o seu isolamento social. Neste contexto, realizaram-se nos dias 7 e 14 de maio 2 

webinares formativos sob o tema “Vivência do Espaço Habitacional em Tempos de Confinamento 

Social”, tendo como formador o Prof. Arq. António Carvalho que leciona na Faculdade de Milão. 

No decorrer do moroso período de confinamento, tendo a Plataforma Radar registado situações 

relacionadas com violência doméstica e a Polícia de Segurança Pública (PSP) se ter deparado com o 

aumento de burlas decorrentes do contexto de pandemia, com problemas de burlas, considerou-se 

pertinente desenvolver webinares que abordassem estas temáticas (via “Teams”). 

Estes webinares que ocorreram nos dias 21 e 28 de maio (este último com a presença de 14 técnicos de 

7 Juntas de Freguesia da Cidade de Lisboa para além dos colaboradores da UMSC), subordinados ao 

tema "Prevenção das Burlas", com a Sra. Comissária Maria Aurora Dantier a assumir o papel de 

dinamizadora. Foram sinalizadas novas formas e variantes de burla/crime associadas à pandemia, outras 

que se mantêm, características dos burlões e particularidades da população idosa defraudada.  

Por forma a reforçar a importância das questões de saúde no atual contexto social, o Dr. Mário 

Durval, membro do Conselho Consultivo da UMSC e Diretor do Departamento de Saúde Pública da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, disponibilizou-se para conceder algumas 

orientações aos entrevistadores sobre o tema “Prevenção e Aspetos Clínicos do Covid-19 em Tempos 

de Desconfinamento Social”, nomeadamente, as questões da transmissão e de defesa do vírus. Estes 

webinares decorreram a 22 e 27 de maio via “Teams”. A urgência do tema e a essencialidade da 

informação transmitida sobre a Covid-19 ser correta, fidedigna e científica justificaram este 

momento formativo, promovendo uma maior segurança nos telefonemas de sensibilização, com 

apelos objetivos à adoção de comportamentos racionais e adequados. 

 

5.2 Acompanhamento da atividade dos entrevistadores  

Durante o período em análise – março a maio - foram realizadas várias chamadas diárias de 

acompanhamento/interlocução com os entrevistadores com o intuito de os esclarecer nos mais 

variados temas e dúvidas face ao trabalho desenvolvido. Desde questões relativas a procedimentos 

internos da UM, a apoiar na escolha da melhor abordagem ou do encaminhamento a fazer ao 
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entrevistado, disponibilizando conselhos e orientações úteis ou mesmo informar como deveriam 

proceder a eventuais encaminhamentos para respostas especializadas; e, por outro lado, 

proporcionar um momento para os entrevistadores terem oportunidade de expor as suas dúvidas 

face ao trabalho desenvolvido. 

Nestes telefonemas procurou-se acompanhar o trabalho, bem como estabelecer uma relação de 

proximidade, fornecendo ferramentas no desenvolvimento de competências e outras técnicas 

psicossociais básicas que lhes permita lidar melhor com os desafios com que são confrontados, 

permitindo também a existência de um espaço de partilha e discussão, promovendo assim a 

melhoria da qualidade dos contactos telefónicos estabelecidos. 

Assim, constituíram-se como interlocutores de acompanhamento da atividade dos entrevistadores: 

 Interlocutor com as Juntas de Freguesia; PSP; e CML (Dr. Hugo Gaspar; 

hugo.gaspar@scml.pt;  

o Foram fornecidas listas das pessoas integradas na Plataforma RADAR por Junta de 

Freguesia, no sentido de facilitar o contacto com as pessoas 65+; 

 Interlocutor com os serviços da SCML e ARS (Dra. Maria Inês Conceição; 

maria.conceicao@scml.pt); 

 Interlocutor com serviços e linhas de apoio psicológico (Dr. João Mendes; 

joao.mmendes@scml.pt). 

 

A Unidade de Missão, no âmbito do Plano de Contingência para o Covid-19, foram assim 

estabelecidos contactos telefónicos com as pessoas integradas na Plataforma RADAR, no sentido 

de: 

a. Informar, sensibilizar e esclarecer sobre as orientações emanadas pelas autoridades de 

saúde (DGS) sobre a epidemia Covid-19, com particular ênfase para a informação inerente 

à fase de desconfinamento social;  

b. Identificar as necessidades das pessoas e garantir o adequado encaminhamento para que 

estejam garantidas as necessidades humanas básicas de vida diária (alimentação, medicação 

e compras ao domicílio);  

c. Informar sobre os recursos e serviços locais disponíveis (Junta de Freguesia; serviços da 

SCML; Farmácias; apoio psicológico…;  

d. Assegurar o encaminhamento para dar resposta às necessidades de saúde;  

mailto:hugo.gaspar@scml.pt
mailto:maria.conceicao@scml.pt
mailto:joao.mmendes@scml.pt
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e. Estar atento às pessoas que vivem em solidão ou isolamento social, bem como às suas 

fragilidades emocionais, mostrando-se disponível para ouvir e ter uma atitude empática, 

reencaminhando para o interlocutor da área psicossocial da UM (Dr. João Mendes; 

joao.mmendes@scml.pt);  

f. Estar disponível para o desenvolvimento de formação adequada e partilha de conhecimento 

interpares (Webinares; discussão de casos com supervisão; esclarecimento de dúvidas e 

outros);  

g. Conhecer os recursos de rede social informal das pessoas - em particular a família, amigos e 

vizinhos - que possam servir de recursos e apoio a ativar em caso de necessidade;  

h. Explorar quais são os meios de comunicação (media, jornais, internet) que as pessoas 

utilizam para ter conhecimento da situação do Covid-19, em Portugal e no Mundo, e 

esclarecer dúvidas, mitos, medos e receios; 

i. A articulação com os interlocutores da Unidade de Missão, com os serviços internos da SCML 

(DIDIP/EAI; USSC) e com os parceiros locais (Juntas de Freguesia; PSP; Farmácias; CML): 

(Informação aos entrevistadores de que tinham aberto atividades dirigidas às Juntas de 

Freguesia e PSP, e solicitarem que se fizesse a ligação com estas, no sentido de dar conta da 

existência dessas atividades; Solicitarem informações especificações de cada freguesia, 

nomeadamente acerca da existência de respostas que fosse de encontro e à satisfação de 

necessidades humanas básicas). 

 

6. Comunicação Interna e Externa 

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

as Idades, devendo decorrer de processos interativos, por forma a viabilizar o sistema funcional do 

Programa e a consecução dos seus objetivos estratégicos, num contexto de diversidades e de 

transações complexas.  

Desta forma, havendo uma necessidade de otimizar e disseminar o trabalho que está por detrás do 

Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades, encontram-se em desenvolvimento melhorias ao nível 

da comunicação interna (intranet) e externa (sites e imprensa). 

A comunicação interna foi desenvolvida através da publicação de notícias sobre os webinares 

temáticos que têm sido desenvolvidos pela UM, projeto este que pretende que se atente para as 

mailto:joao.mmendes@scml.pt
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situações e que se ajude a tornar as políticas em ação, relembrando a missão e visão (estratégia) do 

Programa, servindo para informar toda a SCML sobre o que atualmente se passa. 

Ao nível da comunicação externa, foram produzidos 3 artigos de jornal, em articulação com a 

DICM e no âmbito da parceria com o Jornal Correio da Manhã, que permitiu dar a conhecer ao 

público em geral o papel que a Plataforma RADAR vinha a desenvolver junto da população sénior 

da Cidade de Lisboa, durante a fase de emergência da pandemia por Covid-19 
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Anexo 
 

PLANO DE CONTIGÊNCIA COVID-19 

UM_Lisboa Cidade de Todas as Idades/Projeto RADAR 

1. Reuniões com Juntas de Freguesia e GEBALIS 

A UM tem vindo a realizar reuniões de trabalho (Via TEAMS) com todas a juntas de freguesia 

de Lisboa com os seguintes objetivos: 

a) Proceder a ponto de situação dos contactos telefónicos efetuados às pessoas 65+ 

integradas na Plataforma RADAR, em parceria com as juntas de freguesia, agilizando os 

comunicação entre os entrevistadores da UM e os técnicos que estão a estabelecer 

esses contactos telefónicos, de forma a se alcançar uma melhor efetividade e não 

duplicação de contactos telefónicos; 

b) Discutir o papel que a Plataforma RADAR teve durante a fase de emergência do COVID-

19 e explorar caminhos a seguir no sentido de uma maior apropriação desta 

Plataforma por parte dos parceiros, e assegurar a alimentação e atualização da 

Plataforma de forma a alcançar uma maior abrangência e efetividade no futuro; 

a. Neste contexto estamos a preparar um piloto com JF Alvalade, para que os 

seus técnicos tenham acesso à Plataforma RADAR com perfil “focus-

point/entrevistador”; 

Neste momento temos 7 juntas de freguesia que já estão a proceder a entrevistas com pessoas 

a integrar na Plataforma RADAR, no sentido de garantir a alimentação e atualização desta 

plataforma. 

Temos também vindo a reunir com os responsáveis da GEBALIS que têm acompanhado a 

atividade de identificação de pessoas 65+ dos Bairros Municipais, com vista à sua integração 

destas pessoas na Plataforma RADAR. Estamos também a preparar uma proposta para a adesão 

desta empresa municipal à Plataforma RADAR, o que será uma mais-valia, quer pela 

importância que estes bairros sociais têm no conhecimento de uma parte significativa da 

população 65+ da Cidade, quer pela importância do seu envolvimento na alimentação da 

plataforma com as pessoas que residem nestes bairros sociais. 

2. Reuniões com Grupos de Trabalho e Conselho Consultivo 

Têm vindo a ser realizadas as reuniões que estavam programadas com os seguintes grupos de 

trabalho: 

a) Grupo de Trabalho “Parceiros-Chave” 

Já se realizaram duas reuniões com os parceiros-chave onde foi possível fazer pontos 

de situação da atividade que está a ser desenvolvida no âmbito desta pandemia. Tem 

sido muito importante para reforçar o papel da Plataforma RADAR, enquanto 

instrumento de reposição de informação e ativação de atividades entre os parceiros-

chave da Cidade. A próxima reunião está agendada para o dia 7 de junho (via TEAMS); 
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b) Subgrupo de trabalho da Comissão executiva da Rede Social 

Foi constituído pela Comissão Executiva da Rede Social um subgrupo de trabalho para 

analisar as respostas dadas à população 65+ da Cidade de Lisboa durante a Crise 

COVID-19 e discutir as aprendizagens que podemos retirar deste movimento de 

mobilização das organizações locais em resposta às necessidades desta população. A 

primeira reunião será no dia 22 de maio (via TEMS); Integramos o Grupo de Estudo das 

Novas Respostas Locais criadas no contexto da pandemia Covid 19. 

 

c) Grupo de Trabalho “Conselho Consultivo” 

Realizaram-se duas reuniões com o Conselho Consultivo onde foi possível fazer pontos 

de situação da atividade que está a ser desenvolvida pela UM durante esta Crise 

COVID-19. Tem sido muito importante para discutir o papel que a Plataforma RADAR 

deve assumir no futuro, quer na gestão da informação sobre a população 65+ da, quer 

na articulação entre os atores chave na intervenção na área da Longevidade e 

Envelhecimento na Cidade. A próxima reunião está agendada para o dia 8 de junho 

(via TEAMS); Tivemos também o privilégio de contar com os consultores para a 

realização de dois webinares. Um sobre “A vivência do espaço habitacional em tempos 

de confinamento”, proferido pelo Professor Arq.º António Carvalho; e outro sobre “Os 

aspetos clínicos e preventivos do Covid-19”, proferido pelo Professor Mário Durval. 

 

3. Contactos telefónicos/Teleapoio 

A Unidade de Missão, no âmbito do Plano de Contingência para o Covid-19, mantém os 28 

entrevistadores a estabelecerem contactos telefónicos com as pessoas integradas na 

Plataforma RADAR, no sentido de: 

a) Informar, sensibilizar e esclarecer sobre as orientações emanadas pelas autoridades de 

saúde (DGS) sobre a epidemia Covis-19, com particular ênfase para a informação inerente à 

fase de desconfinamento social; 

b) Identificar as necessidades das pessoas e garantir o adequado encaminhamento para que 

estejam garantidas as necessidades humanas básicas de vida diária (alimentação, medicação 

e compras ao domicilio); 

c) Informar sobre os recursos e serviços locais disponíveis (junta de freguesia; serviços da 

SCML; farmácias; apoio psicológico…Anexo 1); 

d) Assegurar o encaminhamento para dar resposta as necessidades de saúde (Anexo 2); 

e) Estar atento às pessoas que vivem em solidão ou isolamento social, bem como às suas 

fragilidades emocionais, mostrando-se disponível para ouvir e ter uma atitude empática, 

reencaminhando para o interlocutor da área psicossocial da UM ((Dr. João Mendes; 

joao.mmendes@scml.pt); 
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f) Estar disponível para o desenvolvimento de formação adequada e partilha de conhecimento 

interpares (Webinares; discussão de casos com supervisão; esclarecimento de dúvidas…); 

g) Conhecer os recursos de rede social informal das pessoas - em particular a família, amigos e 

vizinhos - que possam servir de recursos e apoio a ativar em caso de necessidade;  

h) Explorar quais são os meios de comunicação (media, jornais, internet) que as pessoas 

utilizam para ter conhecimento da situação do Covid-19, em Portugal e no Mundo, e 

esclarecer dúvidas, mitos medos e receios. 

i) A articulação com os interlocutores da Unidade de Missão com os serviços internos da SCML 

(DIDIP/EAI; USSC) e com os parceiros locais (juntas de freguesia; PSP; farmácias; CML). 

Está atividade está a ser desenvolvida em regime de teletrabalho. 

 

4. Informativo RADAR (213 263 000) e correio eletrónico projetoradar@scml.pt 

 

O contacto com a linha “Informativo RADAR” é, num primeiro momento, realizado pelo 

Contact Center do Núcleo Técnico de Atendimento da UTARP, da Secretaria Geral, que reenvia 

informação para o secretariado da Unidade de Missão (Dra. Sandra Santos; 

Sandra.Santos@scml.pt). Aqui são realizados os seguintes procedimentos:  

a) Contacto telefónico, no sentido de: 

a. Avaliação geral das necessidades; 

b. Identificação PRIA (se é utente da SCML); 

c. Resposta às questões simples (contactos das juntas de freguesia e respetivos 

apoios; contactos dos serviços da SCML; e outros serviços de apoio); 

 

 

5. Interlocutores com os serviços da SCML e Parceiros Locais (juntas de freguesia; PSP; ARS) 

Em caso de ser necessário ativas serviços da SCML, das juntas de freguesia, de serviços de 

saúde/farmácias ou da PSP, as chamadas serão encaminhadas para: 

 Interlocutor com as Juntas de Freguesia; PSP; e CML (Dr. Hugo Gaspar; hugo.gaspar@scml.pt ); 

o Foram fornecidas listas das pessoas integradas na Plataforma RADAR por Junta de 

Freguesia, no sentido de facilitar o contacto com as pessoas 65+) 

 Interlocutor com os serviços da SCML e ARS (Dra. Maria Inês Conceição; 

maria.conceicao@scml.pt) 

 Interlocutor com serviços e linhas de apoio psicológico (Dr. João Mendes; 

joao.mmendes@scml.pt) 

 

 

mailto:projetoradar@scml.pt
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6. Entrevistas “Situações Novas”  

Em caso de necessidade de realização de entrevistas para integração de situações novas na 

Plataforma RADAR, estas são, num primeiro momento, avaliadas pelo Dr. Hugo Gaspar 

(hugo.gaspar@scml.pt), que as encaminha para os entrevistadores da Unidade Missão: 

 Nivaldo Silva (nivaldo.silva@scml.pt); 

 Tiago Simão (tiago.simao@scml.pt) 

As situações novas são, fundamentalmente, provenientes da GEBALIS – Gestão do Arrendamento 

da Habitação Municipal de Lisboa, EM, SA -, estando estabelecido uma linha de articulação, 

acionamento de resposta às necessidades e integração na Plataforma RADAR, tendo como 

interlocutor o Dr. Hugo Gaspar. 

 

7. Formação e Preparação dos Entrevistadores  

Foi estabelecido um plano de formação dos entrevistadores que estão a estabelecer os contactos 

telefónicos com as pessoas integradas na Plataforma RADAR, tendo por base a realização de 

webinar formativos e discussão de casos com os entrevistadores (via TEAMS), com supervisão (Dr. 

João Mendes; joao.mmendes@scml.pt). 

 

Áreas de Capacitação na Relação via telefone 
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8. Registo de atividade 

O registo de atividade dos entrevistadores é feito diariamente através do preenchimento de uma 

grelha de indicadores de contactos telefónicos e encaminhamentos efetuados: 

 

Os dados são recolhidos no final do dia através de um briefing diário que é enviado à UM (Dra. 

Elisabete Franco; elisabete.franco@scml.pt). As observações colocadas no briefing pelos 

entrevistadores são recolhidas e tratadas pela técnica de análise de conteúdo, no sentido de 

proceder ao levantamento das preocupações, dúvidas e propostas que permitam melhorar a 

atividade. 

Semanalmente, estes dados são enviados à assessoria da área de Ação Social (Dra. Alexandra 

Castro). 

 

9. Candidatura Serviço Integrado de Teleassistência de Lisboa 

 

 Preparação de equipa de acompanhamento da candidatura; 

 Reuniões com interlocutores da CML 
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