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NOTA INTRODUTÓRIA
No âmbito do processo de reforma administrativa do Estado Português, procedeu-se a um processo de
extinção/criação de freguesias, que configuram uma nova estrutura na organização do território e que
tomaram forma mais concreta a partir do início do último ciclo eleitoral autárquico, que abrange o período
compreendido entre 2013 e 2017. Neste contexto, a criação de novas freguesias apresenta-se, também, como
a oportunidade de desenvolver novas sinergias e experimentar novas metodologias de governança que partam
das “forças vivas” locais e potenciem práticas que melhor e de forma mais eficaz respondam às necessidades
territoriais.
O presente Diagnóstico Social surge, nesta sequência, em resultado do processo encetado pela Junta de
Freguesia de Santa Maria Maior de constituição de uma Comissão Social de Freguesia que reúna e articule os
parceiros locais, com vista à concepção e operacionalização de uma estratégia integrada de desenvolvimento
social.
A freguesia de Santa Maria Maior resulta da junção das antigas freguesias do Castelo, Madalena, Mártires,
Sacramento, Santa Justa, Santiago, Santo Estêvão, São Cristóvão e São Lourenço, São Miguel, São Nicolau, Sé e
Socorro, numa área que inclui cinco bairros históricos da cidade: Alfama, Baixa, Castelo, Chiado e Mouraria.
Esta proposta resulta, desde logo, da necessidade da Junta de Freguesia e da rede de parceiros proceder à
actualização de vários elementos de diagnóstico parcelares e da implementação de um plano de
desenvolvimento social integrado. Acresce que a última década se pautou por importantes mudanças sociais
de escopo internacional, europeu e nacional e, também, por novos enquadramentos em termos de políticas
sociais. É, desta forma, inquestionável a pertinência do constante esforço de actualização, como forma de
acompanhar as aceleradas mudanças no tecido social.
Mais concretamente, o passado recente do país acarretou profundas mudanças no tecido social, empresarial,
institucional e económico do território, o que certamente terá introduzido vectores de mudança e
transformação na realidade do Concelho de Lisboa, que importar agora explorar.
O Diagnóstico Social que agora se apresenta espelha a realidade da freguesia em 2014 e deverá servir de base à
intervenção social a realizar até Setembro de 2017. Este esforço de sistematização e análise da realidade
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territorial está, assim inserido num processo de trabalho mais amplo que engloba as seguintes fases de
trabalho: 1) constituição da Comissão Social de Freguesia; 2) Diagnóstico Social de Freguesia (DS), 3) Plano de
Desenvolvimento Social (PDS) 2015-2017; 4) Plano de Ação e Avaliação Anual (PA/PAv); 5) Sistema de
Informação e 6) Sistematização intermédia e final do Processo de Monitorização (PM).
Este diagnóstico, sendo uma peça num processo mais amplo de planeamento, dirige-se a todos os interessados
no desenvolvimento social do território, mormente às equipas executiva e técnica da Junta de Freguesia e a
todos os parceiros que constituem a Comissão Social de Freguesia. Com este propósito, procurou-se utilizar
uma linguagem simples e sistemática e adoptou-se um formato de diagnóstico que permite uma utilização
prática e de apoio directo à intervenção.
O documento organiza-se numa primeira parte de retrato geral da freguesia, em que se pretende caracterizar o
território a partir das fontes estatísticas disponíveis e segundo três dimensões fundamentais: o território; as
pessoas; o tecido associativo e institucional.
Em seguida, e no cruzamento da caracterização estatística com a informação qualitativa recolhida junto dos
parceiros, apresentam-se os eixos de aprofundamento diagnóstico, que estabelecem áreas estratégicas de
problematização e conjugam a informação objectiva recolhida, com a análise de percepções/preocupações
manifestadas pelos actores no território, com os eixos estratégicos definidos pela própria Rede Social de
Lisboa.
Numa terceira secção do documento apresentam-se a fichas de problema, que visam a ilustração esquemática
dos problemas definidos com os parceiros, fundamentando-os e analisando-os na interacção com causas e
efeitos. As fichas de projecto apresentam-se subordinadas aos respectivos eixos estratégicos.
Por fim, apresentam-se as Notas Metodológicas e Percurso de Construção, capítulo que dá conta da forma
como o processo de diagnóstico foi construído e conduzido e como se chegou às definições e conclusões
anteriormente apresentadas.
Em anexo, apresenta-se um conjunto de três cadernos: o caderno estatístico contém um glossário clarificador
dos conceitos utilizado, bem como um acervo de dados organizado e que permitem uma leitura em maior
profundidade e detalhe da informação sintetizada no Diagnóstico Social e uma listagem das instituições
parceiras; o caderno de especificação dos problemas apresenta-se informação detalhada sobre número e zona
dos parceiros que os indicaram; por último, no caderno metodológico apresentam-se os instrumentos de
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trabalho que serviram de base ao trabalho com os parceiros.
Sublinha-se, para finalizar, que o Diagnóstico Social retrata sempre uma realidade social necessariamente
dinâmica e em permanente mudança. Este exercício analítico implica, assim, um corte temporal que, neste
caso, se situa no ano de 2014, sendo certo que, no momento da sua apresentação, alguns dados apresentados
estarão inevitavelmente desactualizados. Neste sentido, a definição de eixos estratégicos para o diagnóstico
pretende apontar para um horizonte mais amplo, estrutural e durável que permita o planeamento a médio
prazo.
Daqui decorre que este processo, agora encetado, encontra no Diagnóstico Social apenas uma peça de
arranque e deverá estar em permanente evolução.
Este Diagnóstico Social é apresentado pelo Centro de Estudos de Serviço Social e Sociologia, da Faculdade de
Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e resulta de um processo de trabalho participado, que
contou com a colaboração do Departamento de Intervenção Social da Junta e da rede de parceiros que neste
âmbito se constituiu.
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PARTE I – RETRATO INSTANTÂNEO DE UMA FREGUESIA
COSMOPOLITA, ENVELHECIDA E MULTICULTURAL
O retrato caracterizador da freguesia de Santa Maria Maior, e que dá sustentação a todo o Diagnóstico Social,
foi realizado com base num levantamento estatístico exaustivo que combinou informação proveniente de
fontes oficiais com informação fornecida pela própria rede de parceiros que constitui a Comissão Social de
Freguesia.
De seguida faz-se a caracterização da freguesia, com base nos dados recolhidos e obedecendo a uma
estruturação por três eixos temáticos: (A) Território, (B) Pessoas e (C) Tecido Associativo e Institucional.
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A) TERRITÓRIO
Como forma de caracterizar o território da Freguesia de Santa Maria Maior, serão apresentados de seguida
dados referentes à caracterização geopolítica e ao parque habitacional.

1.1 - CARACTERIZAÇÃO GEOPOLÍTICA
“Intimamente ligada à Sé de Lisboa, inicialmente Igreja de Santa Maria Maior, mandada construir em 1150 por
D. Afonso Henriques, três anos depois de ter conquistado Lisboa aos Mouros” (http://www.cm-lisboa.pt), a
Freguesia de Santa Maria Maior, em termos geopolíticos, situa-se na zona sudoeste da
cidade Lisboa e, segundo as novas Unidades de Intervenção Territorial (UIT) 1, na zona do
Centro Histórico. Esta freguesia surge após a reorganização administrativa de 2012,

 Freguesia localizada no
Centro Histórico de
Lisboa

reunindo 12 freguesias pertencentes ao centro histórico de Lisboa: Castelo, Madalena, Mártires, Sacramento,
Santa Justa, Santiago, Santo Estêvão, São Cristóvão e São Lourenço, São Miguel, São Nicolau, Sé e Socorro.
Veja-se em seguida os mapas que enquadram a freguesia no contexto da Cidade de Lisboa e na reestruturação
administrativa referida:
Figura 1 – Cidade de Lisboa e as suas freguesias

Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_freguesias_de_
Lisboa#mediaviewer/File:Lisboa_freguesias_2012.svg

Figura 2 – Freguesia de Santa Maria Maior e
antigas freguesias que a compõem

Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maior_(Lisboa)#m
ediaviewer/File:Santa_Maria_Maior_(Lisboa)_2011-2012.svg

1

Desde a reorganização administrativa de 2012, Lisboa conta 24 freguesias agrupadas em cinco Zonas (ou Unidades de Intervenção
Territorial, UIT). A saber: zona Norte, zona Ocidental, zona Centro, zona do Centro Histórico e zona Oriental
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_freguesias_de_Lisboa).
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A tradição da divisão do concelho de Lisboa por bairros é forte e corresponde a clusters identitários facilmente
identificáveis. Assim sendo, Santa Maria Maior é composta pelos Bairros de Alfama, Baixa, Castelo, Chiado e
Mouraria. É possível fazer a seguinte correspondência entre os bairros e as antigas freguesias 2:

Figura 3 – Freguesia de Santa Maria Maior: uma leitura por Bairros

Baixa
Madalena
Santa Justa
São Nicolau

Alfama

Castelo

Santo Estêvão
São Miguel
Sé

Castelo
Santiago

Freguesia de Santa
Maria Maior

Chiado
Mártires
Sacramento

Mouraria
São Cristóvão e São Lourenço
Socorro

A Freguesia de Santa Maria Maior, que faz fronteira com a Freguesia da Misericórdia,
Santo António, Arroios e São Vicente, possui uma área de 1,49km2, o que, juntamente
com a Freguesia de Santo António, constituem-se nas freguesias mais pequenas do
Concelho de Lisboa3. No entanto, de acordo com a Carta Administrativa Oficial de

 Com uma área de
1,49Km2, Santa Maria
Maior
constitui-se
numa das freguesias
mais pequenas do
Concelho de Lisboa

Portugal de 2013, a área desta freguesia sobe para 3,01 km 2 por estar incluído o território
até ao talvegue do rio Tejo (in http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maior_%28Lisboa%29).

2

A delimitação apresentada teve como base informação fornecida pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Foi segundo esta
delimitação que se procedeu à agregação dos dados apresentados que, sendo anteriores a 2012, ainda obedeciam à definição das antigas
freguesias. Esta questão colocou-se, de forma sistemática, aos dados retirados cos Censos 2011.
3 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_freguesias_de_Lisboa.
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À data dos Censos de 2011, residiam nesta freguesia 12.961 pessoas (3ª freguesia menos populosa de Lisboa),
sendo a densidade populacional de 8.699 hab/km 2, o que indica um território fortemente densificado. Este
cenário ganha ainda mais expressão quando comparado com os valores encontrados para Lisboa (6.448,2
hab/km2) e Portugal (114,5 hab/km2).

1.2 - PARQUE HABITACIONAL
Estando Santa Maria Maior localizada no Centro Histórico, zona emblemática da Cidade de Lisboa, o edificado
torna-se indubitavelmente numa das componentes-chave de caracterização do território. Neste sentido e de
um modo geral, observa-se que os edifícios que compõem o parque habitacional da Freguesia de Santa Maria
Maior representam 4,6% do total de edifícios clássicos existentes em Lisboa.
É em Alfama e Mouraria que se concentra a maior parte dos edifícios, o que corresponde igualmente aos
bairros com mais residentes, tal como se observa no quadro seguinte.

Q1 – Número de edifícios e população residente
Zona Geográfica

Edifícios clássicos
N

População Residente
N
%

Alfama

817

%
33,7%

3952

30,49%

Baixa

506

20,9%

2515

19,40%

Castelo

215

8,9%

974

7,51%

Chiado

198

8,2%

1114

8,60%

Mouraria

690

28,4%

4406

33,99%

Freguesia Santa Maria Maior

2426

4,6*

12961

2,4*

Lisboa
* - percentagem relativa a Lisboa

52496

100

547733

100

Fonte: INE, Censos 2011

Os edifícios que compõem este parque habitacional são na sua maioria de utilização
exclusivamente residencial - 63% -, sendo que os edifícios principalmente não residenciais
abrangem 8,1% do total dos edifícios nesta freguesia (ver quadro A1 em anexo).

 Maioria dos edifícios de
utilização
exclusivamente
residencial
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G1 - Escalão de dimensão dos alojamentos da
Freguesia de Santa Maria Maior

Cruzando a informação do número de alojamentos por
edifício, verifica-se que 62,9% dos edifícios possui entre
dois a seis alojamentos, ou seja, a freguesia caracterizase por um tecido habitacional, apesar de verticalizado,
de baixa altura. Por Bairro, os edifícios com um
alojamento (15,9%) têm maior expressão na Mouraria,
sendo o Chiado o bairro em que estes edifícios são
menos frequentes (em anexo, quadro A2).

Fonte: INE, Censos 2011

Considerando o número de alojamentos nesta freguesia, o quadro a seguir apresentado indica a
predominância de alojamentos familiares clássicos e a existência de 115 alojamentos colectivos. É igualmente
de ressaltar a inexistência de barracas e casas rudimentares de madeira na Freguesia de Santa Maria Maior.

Q2 - Número e tipo de alojamentos em Santa Maria Maior
Tipo de alojamento e edifício

Alojamentos

Clássicos
Alojamentos familiares

Não Clássicos

Alojamentos colectivos

Total
Estabelecimentos hoteleiros e
similares
Convivências
Total

Barracas e casas rudimentares de madeira
Outros alojamentos não tipificados
Total
Fonte: INE, Censos 2011

Freguesia de Santa Maria Maior
10787
9
10796
93
22
115
0
9
10911

Quanto à forma de ocupação dos alojamentos familiares, 32,4% estão vagos, 55,6% são de residência habitual
e 12% de uso sazonal ou residência secundária. Tal como se constata no gráfico seguinte, é a Baixa que possui a
maior percentagem de alojamentos vagos e o Chiado de alojamentos de uso sazonal ou residência secundária.
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G2 - Forma de ocupação dos alojamentos familiares clássicos (%)

Fonte: INE, Censos 2011

Tendo em conta apenas os alojamentos familiares clássicos vagos, na Freguesia de Santa Maria Maior 4,3% são
para demolir (percentagem mais elevada do que a registada para Lisboa). O Chiado é o bairro com mais
alojamentos para demolir (11,3%). De referir ainda que em todas as zonas geográficas consideradas no gráfico
seguinte, existem mais alojamentos para arrendar do que para vender.

G3 - Forma de ocupação dos alojamentos familiares clássicos vagos (%)

Para arrendar

Fonte: INE, Censos 2011
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Analisando o edificado
G4 – Proporção de edifícios muito degradados (%)

pelo

seu

conservação,

estado
é

de
de

 Parque habitacional
envelhecido e com
necessidades de
reparação

apontar que 9,4% dos
edifícios encontram-se muito degradados.
Ao nível da sua localização geográfica, tal
como identificado no gráfico, é na Baixa que a
proporção de edifícios muito degradados é
maior (1/5 do total de edifícios deste bairro).
Fonte: INE, Censos 2011

Destes, a maioria foi construída até 1919 e 46,9% dos edifícios para demolir encontram-se na Baixa, tal como
referido anteriormente.
Dos 50,3% edifícios com necessidades de
G5 – Estado de Conservação dos edifícios (%)
(%)

reparação, a maioria corresponde a construções
anteriores a 1946 (ver quadro A3 em anexo).
A leitura do gráfico demonstra que na Freguesia
de Santa Maria Maior o parque habitacional
encontra-se em pior estado de conservação do
que em Lisboa.

Fonte: INE, Censos 2011

Caracterizando os alojamentos familiares clássicos quanto à época de construção, observa-se que 79,9% dos
alojamentos de Santa Maria Maior são anteriores a 1946 (49,8% construídos até 1919), conforme o gráfico
indica. É possível verificar também que a Baixa é o bairro com as construções mais recentes (12,2% dos
alojamentos foram construídos entre 2006 e 2011) e o Chiado aquele que apresenta um parque habitacional
mais antigo (93,3% dos alojamentos são anteriores a 1946).
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G6 - Alojamentos familiares clássicos (%) por localização geográfica e época de construção

Fonte: INE, Censos 2011

Neste sentido, enquanto em Lisboa houve um número constante e significativo de construção habitacional por
época, em Santa Maria Maior o investimento na construção tem sido bastante diminuto. O único bairro em que
o parque habitacional aumentou desde 1991 foi o do Chiado (ver quadro A4 em anexo).

G7 - Edifícios licenciados e concluídos de 2010 a 2012 (%)
Ampliações, alterações e reconstruções em habitações familiares

Com o objectivo de colmatar este cenário de
envelhecimento habitacional, entre 2010 e 2012
foram

emitidas

licenças

de

obras

de

requalificação para 3,6% dos alojamentos
familiares

e

requalificação

efectivaram-se
em

2,3%

de

obras

de

alojamentos

(correspondendo a 9,3% e a 8,49% do total para
Lisboa).
Fonte: Anual - INE, Inquérito aos Projectos de Obras de
Edificação e de Demolição de Edifícios e Anual - INE,
Estatísticas das Obras Concluídas
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Uma outra forma de caracterizar o parque habitacional da Freguesia de Santa Maria

 A maioria das entradas
dos edifícios
construídos
estruturalmente para
possuir três ou mais
alojamentos familiares,
não é acessível a
pessoas com
mobilidade
condicionada

Maior refere-se à acessibilidade nos edifícios existentes. Assim sendo, tendo em conta os
dados dos Censos 2011 (ver quadro A5 em anexo), independentemente do tipo de
dificuldade da população residente com 15 ou mais anos, a grande maioria dos edifícios
construídos estruturalmente para possuir três ou mais alojamentos familiares (88,9%)
não possui entrada acessível à circulação em cadeira de rodas, nem possui elevador (dos
edifícios sem entradas acessíveis, 93,8% não possui elevador).

Q3 - Acessibilidade de indivíduos com mobilidade condicionada nos edifícios construídos estruturalmente
para possuir 3 ou mais alojamentos familiares e Existência de elevador
Acessibilidade de indivíduos com mobilidade condicionada (entrada do edifício)
Local de residência
Total
Santa Maria Maior
(N)
1861
Santa Maria Maior
(%)
100
Fonte: INE, Censos 2011

Os

níveis

de

Entrada acessível à circulação em
cadeira de rodas
Com
Sem
Total
elevador
elevador

Entrada não acessível à circulação
em cadeira de rodas
Com
Sem
Total
elevador
elevador

1684

207

76

131

1654

101

1553

90,5

11,1

36,7

63,3

88,9

6,1

93,9

Total
Com
elevador

Sem
elevador

177
9,5

acessibilidade

decrescem quando se tem em

G8 - Edifícios com Acessibilidade através de cadeira de rodas (%), 2011

consideração o acesso através
de cadeira de rodas até ao
alojamento (baixando de 16,7%
para 9,4%), o que implica dizer
que nem todos os edifícios que
têm
depois

entrada

acessível

condições

têm
de

acessibilidade para o acesso a
cada alojamento. Os valores de
acessibilidade para a Freguesia
de Santa Maria Maior são
inferiores aos existentes para Lisboa.

Fonte: INE, Censos 2011
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Ao nível dos Bairros, o Chiado é aquele que apresenta mais edifícios com entrada acessível à circulação em
cadeira de rodas – 41,3% dos edifícios - por oposição a Alfama - 2,9% dos edifícios.
Apesar do envelhecimento do edificado e da fraca existência de infraestruturas que permitam a acessibilidade
aos alojamentos, a inexistência de instalações sanitárias em alguns alojamentos familiares de residência
habitual é residual (ver quadro A6 em anexo).
Continuando a análise com a adequação dos alojamentos à dimensão das famílias que os
habitam, pode dizer-se que 48,9% dos alojamentos familiares clássicos de residência
habitual estão sublotados (Lisboa apresenta valores superiores) e 32,9% não tem divisões
nem em falta nem em excesso.
Não obstante, a Freguesia de Santa Maria Maior apresenta uma maior sobrelotação
relativamente a Lisboa, pois 18,2% estão sobrelotados (maioritariamente com uma

 Mais de 2/3 dos
alojamentos estão
desadequados à
dimensão das famílias,
sobretudo por
Sublotação - ainda
assim, Lisboa
apresenta uma maior
desadequação (3/4)

divisão em falta), sendo essa percentagem de 12,1% em Lisboa.

Q4 - Alojamentos familiares clássicos de residência habitual (%) por Lotação
Lotação dos Alojamentos

Lisboa

Alojamento sublotado com três ou mais divisões em excesso

12,2

Alojamento sublotado com duas divisões em excesso

17,5

Alojamento sublotado com uma divisão em excesso

32,1

Alojamento sem divisões em falta nem em excesso

11,0
61,7

12,3

9,2

Alojamento sobrelotado com duas divisões em falta

2,2

Alojamento sobrelotado com três ou mais divisões em falta

0,7

48,9

25,7

26,2

Alojamento sobrelotado com uma divisão em falta

Total
Fonte: INE, Censos 2011

Santa Maria
Maior

32,9
14,1

12,1

100,0

3,1

18,2

1,0
100,0

A análise por bairros permite concluir que todos seguem a tendência encontrada para a freguesia. Contudo, é
possível identificar duas tendências mais marcantes:
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 A Baixa e o Chiado apresentam uma maior
desadequação, nomeadamente por via

G9 - Lotação dos Alojamentos

da sublotação, indiciando famílias menos
numerosas;
 Alfama e Mouraria, apesar de serem os
menos

desadequados,

apresentam-se

como os bairros mais sobrelotados.

Fonte: INE, Censos 2011

Ao nível do regime de ocupação dos alojamentos familiares clássicos de residência
habitual, observa-se uma maior tendência, relativamente a Lisboa, para o arrendamento,
como se constata no gráfico seguinte, em que 71,8% dos alojamentos são ocupados por

 Sobressai o
arrendamento dos
alojamentos, sendo
que 1/3 paga uma
renda superior os 300€

arrendatários ou subarrendatários, dado este reflectido no facto de existirem mais
alojamentos para aluguer do que para venda, tal como o referido anteriormente a propósito da forma de
ocupação dos alojamentos familiares clássicos vagos.
G10 - Regime de ocupação dos alojamentos familiares clássicos
de residência habitual (%)

Assumindo os arrendatários um
peso considerável no regime de
ocupação dos alojamentos e tendo
em conta que quem arrenda são
maioritariamente pessoas inactivas,
50,1% (ver quadro A7 em anexo),
nomeadamente

reformados,

o

encargo com o arrendamento surge
igualmente como um indicador
analítico muito importante. Com
Fonte: INE, Censos 2011
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efeito, é de referir que quase metade dos alojamentos possui um encargo mensal superior a 200 euros (28%
com rendas entre os 200€ e os 400€ e 20,6% com rendas a partir dos 500€). Ainda assim são 23,5% os
alojamentos cuja renda mensal não ultrapassa os 50€.
Comparando a distribuição dos alojamentos por escalão de renda entre Santa Maria Maior e Lisboa, a principal
diferença reside nas extremidades dessa escala, em que nas rendas mais baixas Lisboa tem menor expressão e
nas mais elevadas os valores são superiores, tal como se observa no gráfico a seguir apresentado.

G11 - Escalão do valor mensal da renda dos alojamentos familiares clássicos arrendados (%)

Fonte: INE, Censos 2011

Remetendo a análise para os alojamentos familiares clássicos de residência habitual e de
propriedade dos ocupantes, entre 2001 e 2011 aumentou o número de alojamentos com
encargos. Em 2001 não existiam encargos de renda em 64,5% dos alojamentos, já em
2011 esse valor baixou para 46,4% (ver quadros A8 e A9 em anexo).

 46,4% dos alojamentos
familiares clássicos
propriedade dos
ocupantes, de
residência habitual,
não possui encargos.

Considerando apenas o ano de 2011, o Bairro do Castelo é aquele em que a maior parte dos alojamentos de
propriedade dos ocupantes (56%) não tem encargos (quadro A9 em anexo).
Tendo em conta os alojamentos de propriedade dos ocupantes com encargos, a grande proporção dos
encargos ultrapassa os 400€ (51,7%). Este valor é ligeiramente inferior ao encontrado para Lisboa (56,7%),
sendo no intervalo entre os 200€ e os 400€ que os alojamentos de Santa Maria Maior são em maior número
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que os de Lisboa (34,2% para 27,9%). O gráfico seguinte apresenta detalhadamente o valor dos encargos com
estes alojamentos nos dois territórios.

G12 - Escalão de encargo mensal – alojamentos familiares clássicos
de residência habitual propriedade dos ocupantes(%)

Fonte: INE, Censos 2011

Em suma, independentemente do regime de ocupação, 42% dos alojamentos familiares clássicos tem encargos
iguais ou superiores a 300€, revelando um peso substancial que os residentes da Freguesia de Santa Maria
Maior têm com os encargos habitacionais.
Nas páginas seguintes é apresentada uma sistematização da informação analisada no capítulo do Território,
primeiro com dados da freguesia e depois com um resumo tendo em conta os bairros.
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UMA SÍNTESE SOBRE O TERRITÓRIO

- Localização privilegiada
em
termos
de
posicionamento
paisagístico, histórico e
económico;
- Dotado de uma boa rede
de
acessibilidades
(transportes colectivos)
- Em quase 1/3 dos
alojamentos
familiares
clássicos as rendas ou
encargos não ultrapassam
os 50€ (cerca de 12% não
tem encargos, apesar
deste valor em 2001 ser
maior);
- Cerca de 10% das
licenças de obras emitidas
e das obras realizadas em
Lisboa dizem respeito a
Santa Maria Maior

- Parque habitacional envelhecido:
 Maioria dos alojamentos construídos até 1945 (66,7%);
 60% dos alojamentos necessita de reparação (9% dos quais encontra-se
muito degradado), sendo que a maioria é anterior a 1946 (valor
inferior a Lisboa);
 1,4% são para demolir;
 Pouco investimento na requalificação: entre 2010 e 2012 foram
emitidas licenças de obras de requalificação para 3,6% dos
alojamentos familiares e efectivaram-se obras de requalificação em
2,3% de alojamentos.
- Rendas elevadas:
Quase metade dos alojamentos familiares clássicos tem encargos ou
rendas iguais ou superiores a 300€ (proprietários: mais de metade
com encargos iguais ou superiores a 400€; arrendatários: 1/3 das
rendas ultrapassam os 300€)
- Desadequação habitacional:
48,9% sublotação / 18,2% sobrelotação
- Edifícios inacessíveis a pessoas com mobilidade condicionada:
A maioria (89%) das entradas dos edifícios não é acessível a pessoas com
mobilidade condicionada e dos que têm entradas acessíveis só 9,4%
tem acesso aos alojamentos

FRAQUEZAS

FORÇAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Freguesia pequena, mas densa:
 Área de 1,49km2 (uma das mais pequenas do concelho)
 12.961 residentes (2,4% do Concelho de Lisboa);
 densidade populacional de 8.699 hab/km2 (superior a Lisboa e bastante superior a Portugal)
- Habitação:
 2.426 edifícios (4,6% relativo a Lisboa), dos quais 2/3 são exclusivamente residenciais
 Construção verticalizada baixa (apenas 15,9% dos edifícios tem 1 alojamento, mas a maioria não ultrapassa os
6 alojamentos)
 10.787 alojamentos familiares clássicos (32% vagos)
 71,8% dos alojamentos são ocupados por arrendatários (42,3% Lisboa), ¼ não ultrapassa os 50€.
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UM RETRATO POR BAIRROS:
 Alfama e Mouraria: mais populosas, edificadas, sobrelotadas e com necessidades de requalificação
 Chiado: Menos populosa / edificada e com melhores acessibilidades, sublotada e com rendas elevadas
 Baixa: Mais degradada, sublotada e com rendas elevadas
 Castelo: Menos populosa / edificada e com rendas mais baixas

Mouraria
População 34%;
Edifícios 28%
Rendas até 150€: 47%
Sobrelotação 19%
Acessibilidade 6%
Requalificação 49%
Degradação 10%

População 8%;
Edifícios 9%
Rendas até 150€: 66%
Sobrelotação 18%
Acessibilidade 5%
Requalificação 44%

Chiado
População 9%;
Edifícios 8%
Rendas > 300€: 53%
Sobrelotação 11%
Acessibilidade 29%
Requalificação 39%
Degradação 6%

Castelo

Alfama

População 30%;
Edifícios 34%
Rendas até 150€: 48%
Sobrelotação 19%
Acessibilidade 3%
Requalificação 51%
Degradação 4%

População 19%;
Edifícios 21%
Rendas > 300€: 49%
Sobrelotação 12%
Acessibilidade 8%
Requalificação 58%
Degradação 21%

Baixa
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B) PESSOAS
Apresentadas as especificidades do território, importa agora caracterizar as pessoas nas suas mais diversas
vertentes: população residente, estrutura demográfica, movimento populacional, tipo de famílias, perfil
económico da população residente, escolaridade, saúde e acção social.

2.1 - CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E FAMILIAR: SINAIS DE NOVAS TENDÊNCIAS
Como já foi referido, residem na Freguesia de Santa Maria Maior 12.961 indivíduos, o que representa 2,4% da
população total residente em Lisboa e coloca esta freguesia no “ranking” como a terceira menos populosa do
concelho. Já a população presente nesta freguesia no momento censitário era de 14.535 indivíduos.

G13 – População residente e presente na freguesia de Santa Maria Maior

Fonte: INE, Censos 2011

Considerando os bairros que compõem a freguesia, Castelo e Chiado são os que menos residentes têm, em
oposição à Mouraria e Alfama que concentram 2/3 da população total da freguesia (34% e 30,5%
respectivamente), tal como se observa no quadro seguinte.
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Q5 - População residente, em 2011, em Santa Maria Maior e em Lisboa
Zona Geográfica

Pop. Residente
N

%

Alfama

3952

30,5

Baixa

2515

19,4

Castelo

974

7,5

Chiado

1114

8,6

Mouraria

4406

34,0

Freguesia Santa Maria Maior

12961

2,4*

Lisboa

547733

100

* percentagem relativa a Lisboa
Fonte: INE, Censos 2011

População Residente: envelhecida, mas com tendência para o rejuvenescimento
Quanto à distribuição da população segundo o sexo, o total entre homens e mulheres é
semelhante (6.479 homens e 6.482 mulheres). Considerando os escalões etários, verificase que existem mais homens do que mulheres até aos 64 anos, idade a partir da qual a

 Mais mulheres do que
homens a partir dos 65
anos de idade

percentagem de mulheres é maior.
Pela leitura do gráfico seguinte é ainda possível referir que se está perante uma freguesia
em que 23,9% da população residente tem 65 ou mais anos, contrastando com os 9,2%
de indivíduos até aos 14 anos.

 24% da população
residente tem 65 ou
mais anos
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G14 – População residente por escalão etário (%)

Fonte: INE, Censos 2011

Este cenário é acompanhado quer por Lisboa, quer pelos Bairros que compõem a freguesia. Comparando com
Lisboa, o gráfico seguinte permite constatar que a tendência de Santa Maria Maior é semelhante à do Concelho
que a acolhe, com excepção dos grupos mais novos (até aos 24 anos), em que a base da estrutura etária é
maior em Lisboa, resultado de um efectivo populacional mais jovem (Lisboa: 22,6%; Santa Maria Maior: 17,8%).

G15 – Distribuição etária por Zona Territorial, 2011

Fonte: INE, Censos 2011
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Na análise por Bairros, apesar de uma maior proporção generalizada de idosos em relação aos jovens, podem
distinguir-se, com ligeiras diferenças, dois perfis de distribuição etária:
 Alfama e Castelo: uma proporção ainda maior de idosos, sobretudo dos que têm 75 ou mais anos, em
detrimento da população jovem;
 Baixa e Chiado: uma maior proporção de população em idade activa em detrimento da população idosa.
Este envelhecimento populacional traduz-se num quadro que já vem do passado, isto porque, entre 2001 e
2011, a população residente na Freguesia de Santa Maria Maior diminuiu -8,5% (valor
este mais penalizador quando comparado com Lisboa), e este decréscimo foi bastante
expressivo quer nas suas camadas mais novas (-1/3 de jovens), quer nos grupos com 65 e

 2001/2011: Decréscimo
populacional de -8,5%,
sobretudo com perdas
de jovens e de idosos

mais anos (-1/4 de idosos). O que permitiu equilibrar esta perda generalizada de efectivos foi a variação
positiva na população entre os 25 e 64 anos (7,1%).

G16 – Taxa de variação da população residente entre 2001 e 2011 (%)

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

Ao nível dos Bairros, Castelo e Alfama foram os que perderam mais residentes (-33,6% e -20,5%), sobretudo
por via da perda de população jovem; grupo este, cujo aumento na Baixa juntamente com a população adulta,
conduziu a que este tenha sido o único Bairro com um saldo positivo de novos residentes (11,8%). É com o
aumento da população adulta (25 aos 64 anos) que o Chiado e a Mouraria, que apresentam uma variação
negativa muito pouco expressiva, conseguiram equilibrar os seus residentes.
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G17 – Variação da população residente 2001/2011, por Bairros (%)

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

Este decréscimo tem como primeira causa a combinação entre a baixa taxa de natalidade
e a elevada taxa de mortalidade. De facto, os valores observados para 2011 revelam uma
tendência idêntica (natalidade) ou agravada (mortalidade) relativamente a Lisboa, que

 Baixa taxa de natalidade
(10,9%) e elevada taxa
de mortalidade (18,3%)

por si já se posiciona desfavoravelmente quando comparada com os seus concelhos vizinhos e quando
enquadrada a nível nacional e europeu, sobretudo no que respeita à mortalidade 4.
G18 – Taxa de Natalidade e de Mortalidade em2011 (%)

Fonte: INE, Censos 2011
4

Dados de referência segundo o PORDATA:
Portugal: Taxa bruta de natalidade em 2011 era de 9,2 e em 2013 era de 7,9 – mais baixa da EU28 / Taxa bruta de mortalidade em 2011 era
de 9,7 e em 2013 de 10,2 – 9ª mais elevada da EU28.
Lisboa: Taxa bruta de natalidade em 2011 era de 10,6 – mais baixa que a dos concelhos vizinhos (11,4 Cascais, 11,8 Loures e 11,2 Sintra) /
Taxa bruta de mortalidade em 2011 era de 12,2 – significativamente mais elevada que a dos concelhos vizinhos (8,5 Cascais, 8,2 Loures e
6,4 Sintra) – tendência que se mantém em 2013.
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Contudo, se a evolução de nados-vivos tem vindo a diminuir, os óbitos também têm vindo significativamente a
decrescer, consequência do aumento da esperança média de vida; contrariamente a Lisboa que tem assistido a
um acréscimo de óbitos (17,6%), assim como o Chiado (2011 para 2012: aumento de 50% de óbitos).
G19 – Taxa de Evolução de nados-vivos, 2001/2013

G20 – Taxa de Evolução de óbitos, 2001/2013 (%)

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011; Anual, INE, Nados-Vivos e Anual, INE, Óbitos

Os gráficos anteriores indiciam que, apesar do cenário de perdas “naturais” de efectivos populacionais, 2012
foi um bom ano para a natalidade. Tendo em conta a evolução entre 2011 e 2013, destacam-se a Baixa e o
Castelo que exibem um aumento de 75% e 60% de nados-vivos, respectivamente. Como contraponto, e para o
mesmo período, o Chiado e Alfama apresentam significativas quebras no número de nados-vivos (-70,6% e 62,7%, respectivamente). A Mouraria, por seu turno, apresenta uma diminuição de nados-vivos nesses 13 anos
de 28,1%.
G21 – População residente que 5 anos antes residia fora do município (%)

Nesta relação entre perdas e ganhos e
considerando a proporção da população
residente que 5 anos antes residia fora
do município, observa-se que são 16,3%
os residentes que migraram para a
freguesia e este valor representa um
aumento de quase 2/3 relativamente a
2001. É na Baixa que esta proporção é
maior, mas é no Castelo e na Mouraria
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que se verifica uma evolução mais significativa entre 2001 e 2011.
Reduzindo o espaço temporal para um ano
antes, a migração para a freguesia foi ainda

G22 – População residente que 1 ano antes
residia noutra unidade territorial (%)

superior (19,5%), continuando a ser a Baixa e
a Mouraria os bairros mais atractivos.
Também a análise à nacionalidade permite
caracterizar a dinâmica demográfica da
freguesia.

Assim

sendo,

verifica-se

que

14,65% dos residentes tem nacionalidade
estrangeira (por sexo a proporção era de

Fonte: INE, Censos 2011

16,62% para os homens e de 12,54% para as
mulheres) e 3,8% possui dupla nacionalidade. Por zona territorial, destacam-se a Mouraria e a Baixa com
proporções mais elevadas de estrangeiros (23,4% e 22,7%) e aquelas em que o aumento no último período
censitário foi exponencialmente maior (213,5% e 192,6%). Apenas no Chiado as mulheres de nacionalidade
estrangeira são proporcionalmente em maior número (quadro A10 em anexo).
Quanto à variação da população estrangeira residente, é possível observar, quer em Lisboa, quer na Freguesia
de Santa Maria Maior, um forte aumento entre 2001 e 2011 (200,4% e 135,6%), conforme se observa no
gráfico anterior.

G23 – População residente de nacionalidade estrangeira (%)

G24 – Variação da população residente de nacionalidade
estrangeira entre 2001 e 2011

Fonte: INE, Censos 2011
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Considerando a sua origem, pode dizer-se que a maior parte dos estrangeiros são oriundos da Ásia (51,2%) e
21% de outros países europeus. A Baixa e a Mouraria seguem esta tendência, mas as outras zonas não: em
Alfama, Castelo e Chiado sobressaem os estrangeiros oriundos da Europa e da América.

Fonte: INE, Censos 2011

Em suma, e com o reforço da análise às pirâmides etárias de 2001 e de 2011 –
apresentadas a seguir –, pode falar-se para a freguesia de um rejuvenescimento da
estrutura etária, sobretudo masculino e da população entre os 25 e os 35 anos, oriunda
possivelmente do estrangeiro e de dinâmicas migratórias nacionais. Mais especificamente
é possível referir que o envelhecimento populacional e a tendência para algum
despovoamento são contrabalançados por uma reconfiguração populacional em termos

 Despovoamento e
reconfiguração
populacional –
diminuição da
população residente e
aumento da população
estrangeira no período
intercensitário

etários e de origens geográficas.
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G26 – Freguesia Santa Maria Maior – Estrutura Etária 2001 (%)

G27 – Freguesia Santa Maria Maior – Estrutura Etária 2011 (%)

Fonte: INE, Censos 2011

Por fim, nesta caracterização demográfica e familiar e associada a esta reconfiguração populacional, importa
quantificar agora o número e tipo de famílias existente. Assim sendo, na Freguesia de Santa Maria Maior, em
2011, existiam 6.426 famílias clássicas e 16 institucionais. As famílias clássicas de Santa Maria Maior têm uma
expressão de 2,6% relativamente a Lisboa.

Q6 - Tipo de famílias por zona geográfica
Famílias
Zona Geográfica

Freguesia Santa Maria Maior
Lisboa
Fonte: INE, Censos 2011

Clássicas

Institucionais

N

%

N

%

6426

2,6

16

4,2

243892

100

379

100
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Analisando a taxa de variação das famílias clássicas, esta acompanha a variação da
população residente, ou seja, entre 1991 e 2001 houve uma diminuição do número de
famílias clássicas de -17,5%, com maior incidência em Alfama (-28,2%) (ver quadro A11
em anexo).

O

G28 – Dimensão média das famílias clássicas (Nº)
por Localização Geográfica, 2011

gráfico

 Associado à tendência
para o
despovoamento,
observa-se igualmente
diminuição do número
de famílias

contíguo,

referente

à

dimensão média das famílias clássicas,
apresenta uma freguesia constituída
por famílias com poucos elementos, em
que a média é de 1,95 pessoas (inferior
a Lisboa). As famílias com mais
elementos situam-se na Baixa e as com
menor dimensão no Castelo e Chiado.

Fonte: INE, Censos 2011

Q7 - Núcleos familiares por família clássica e zona geográfica (%)

Famílias com
um núcleo %

Famílias com
dois núcleos
%

Famílias com
três ou mais
núcleos %

Alfama

93,6

6,0

0,3

Baixa

91,3

7,9

0,8

Castelo

94,4

5,6

0,0

Chiado

95,7

3,8

0,5

Mouraria

92,5

6,4

1,0

Freguesia Santa Maria Maior

93,4

5,9

0,6

Zona Geográfica

Fonte: INE, Censos 2011

A par da dimensão média das famílias, a esmagadora maioria da famílias clássicas em Santa Maria Maior
(93,4%) possui apenas um núcleo familiar. Tendo em conta as famílias com dois ou mais núcleos, é a Baixa que
apresenta mais famílias deste tipo, indiciando um maior número de famílias alargadas, e o Chiado o bairro em
que estas famílias possuem menor expressão.
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Outro indicador que remete novamente para a reduzida dimensão das famílias e para
uma população com poucas crianças e jovens, refere-se ao tipo de núcleo familiar de
acordo com a existência de filhos. Conforme o ilustrado no gráfico apresentado, a maior
parte dos núcleos familiares são compostos por casais sem filhos (45,5%). Da análise por
bairro, ressalta o maior peso das famílias monoparentais no Chiado, uma maior
proporção de casais sem filhos em Alfama e uma distribuição mais equitativa entre casais
com e sem filhos na Baixa, tal como acontece no Concelho de Lisboa.

 45,5% dos núcleos
familiares corresponde
a casais sem filhos
 Castelo, Chiado e
Mouraria seguem a
tendência da freguesia;
Alfama maior
proporção de casais
sem filhos e Baixa com
distribuição mais
equitativa entre casais
com e sem filhos

G29 – Tipo de núcleo familiar com base na existência de filhos (%)

Fonte: INE, Censos 2011

Decorrente deste retrato de famílias de pequenas dimensões, a proporção de famílias
clássicas unipessoais na Freguesia de Santa Maria Maior é de 46,4% (superior a Lisboa –

 Forte peso de famílias
clássicas unipessoais

35%). Proporção esta que não sofre oscilações de monta por bairro.

G30 – Proporção de famílias clássicas unipessoais (%)

Fonte: INE, Censos 2011
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G31 – Proporção de núcleos familiares reconstituídos (%)

Fonte: INE, Censos 2011

Outro dado referente aos núcleos familiares da Freguesia de Santa Maria Maior, remete para os núcleos
reconstituídos. Estes são percentualmente superiores na freguesia em questão relativamente a Lisboa (12,4% e
9,7% respectivamente). Os núcleos familiares reconstituídos apresentam um maior peso na Mouraria (15,4%) e
menor no Bairro do Castelo (10,4%).

Os Idosos neste quadro de envelhecimento
De toda a análise anterior ressalta uma freguesia envelhecida, cujo índice de envelhecimento em 2011 foi de
286,1 (ainda assim inferior ao registado em 2001 – 335,1). A questão do envelhecimento é mais expressiva no
Castelo (494,8) e em Alfama (315,3). Estes dados são corroborados e reforçados pelo índice de dependência de
idosos e o índice de sustentabilidade potencial. Segundo o índice de dependência de idosos, por cada 100
residentes em idade activa existem 36,4 idosos em Santa Maria Maior (sendo no Castelo de 51,7).
Relativamente ao índice de sustentabilidade potencial, por cada pessoa com 65 e mais anos, existem três com
idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (no Castelo existem apenas duas). Aliado
a estes, surge o índice de dependência de jovens, o qual revela uma relação de 13,5
jovens dos zero aos catorze anos por cada 100 residentes dos quinze aos sessenta e
quatro anos, o que significa uma baixa representatividade de crianças e jovens,

 Castelo como o bairro
mais envelhecido e
com menor
representatividade de
jovens

principalmente no Castelo (10,7) (ver quadro A12, A13, A14 e A15 em anexo).
Já no que concerne ao índice de dependência total na Freguesia de Santa Maria Maior, apurado em 2011, este
é de 50. Este índice decresceu entre 2001 e 2011 (em 2001 era de 60), ao contrário do que sucedeu em Lisboa.
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Tal poderá significar uma maior sustentabilidade entre a população jovem e idosa e a população em idade
activa, motivada pela tal reconfiguração populacional. Este índice é mais elevado no Castelo (62,3) e menor na
Baixa (38,4) (ver quadro A16 em anexo).
O gráfico seguinte oferece uma leitura rápida sobre os índices anteriormente referidos.

G32 – Índices 2011 (N.º)

Fonte: INE, Censos 2011

Perante a evidência de que Santa Maria Maior é uma freguesia envelhecida, torna-se pertinente caracterizar
um pouco mais a população idosa residente.
Assim sendo, conforme o referido anteriormente, a população com 65 ou mais anos representa cerca de 24%
da população total da freguesia (3.092 indivíduos), destes, 64,9% são mulheres e 35,1% são homens.
Caracterizando a população sénior quanto ao estado civil, de acordo com o Estudo InterGerações realizado
pela Santa Casa da Misericórdia à população idosa da freguesia, a maior parte é casada (45,4%), embora seja
de ter em consideração a percentagem de idosos viúvos (36,4%) principalmente no Castelo. Neste bairro os
viúvos representam mais de metade dos residentes (51,9%).
Quanto à escolaridade, o gráfico seguinte revela uma população idosa pouco escolarizada em que a maior
parte dos idosos possui apenas o 1º ciclo do ensino básico. Ao nível da distribuição por bairro, de referir apenas
que é na Baixa e no Chiado onde se concentram os idosos com mais escolaridade (superior ao 3º ciclo do
ensino básio).
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G33 –Estado civil da população com 65 e mais anos
residente na Freguesia de Santa Maria Maior (%)

G34 –Escolaridade da população com 65 e mais anos
residente na Freguesia de Santa Maria Maior (%)

Fonte: SCML, Estudo InterGerações Idosos, 2012

De acordo com os Censos de 2011, 65,8% dos idosos vivem sós ou com outros do mesmo
grupo etário e no que concerne à ocupação dos alojamentos, 10% são ocupados por
apenas uma pessoa com 65 ou mais anos e 14,4% dos alojamentos familiares são

 Aproximadamente 2/3
dos idosos vivem sós
ou com outros do
mesmo grupo etário

ocupados só com pessoas com 65 ou mais anos (ver quadro A17 em anexo).
G35 – Proporção de famílias clássicas unipessoais compostas com
Pessoas com 65 ou mais anos, 2011, e evolução em relação a 2001

Segundo a leitura do gráfico que apresenta a
proporção de famílias clássicas unipessoais
compostas com pessoas com 65 ou mais anos,
é possível ainda observar que os isolados
idosos correspondem a 16,3% da população e
esse número aumentou 25% em relação a
2001, tendência esta contrária à verificada
para

Lisboa.

Esse

aumento

foi

consideravelmente superior na Baixa e, com
valores também bastante significativos, no
Chiado.
Fonte: INE, Censos 2011

Porém, é em Alfama, Castelo e Mouraria que residem mais isolados idosos, o que coloca estes Bairros numa
situação de maior vulnerabilidade relativamente à situação em que estes residentes possam estar a viver.
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De acordo ainda com o levantamento realizado pela Santa Casa da Misericórdia, 34% dos idosos sentem-se
isolados ou muito isolados e 20% sai de casa com muito pouca frequência (uma vez por semana ou nunca ou
quase nunca), tal como se observa nos gráficos seguintes.
G36 –Níveis de isolamento dos idosos

G37 –Frequência com que os idosos de
Santa Maria Maior saem de casa

Fonte: SCML, Estudo InterGerações Idosos, 2012

Com efeito e segundo os Censos 2011, a principal dificuldade da população com idade igual ou superior a 65
anos refere-se à visão, andar ou subir degraus e à audição. Quanto maior a idade, maiores as dificuldades e a
incapacidade para executar actividades como ver, ouvir, subir e descer degraus, compreender os outros,
memória e concentração, tomar banho ou vestir-se sozinho (Anexo Quadro A18).
Cruzando esta informação com a deficiente acessibilidade física aos alojamentos e com a proporção de idosos a
viver sós, pode dizer-se que as condições oferecidas a esta população podem não ser suficientes para garantir
uma qualidade de vida aceitável, numa fase da vida em que as limitações e as dependências a terceiros são
cada vez maiores.

Os residentes “não censitários”: Pessoas sem-abrigo e sem tecto
Outra franja da população fragilizada e vulnerável e que também integra a estrutura populacional da freguesia
refere-se aos sem-abrigo5, e, neste sentido, é de todo pertinente enquadrá-los no conjunto de pessoas que

5

Ressalva-se aqui que o conceito de pessoa sem-abrigo inclui para além das situações sem-tecto, também a situação de pessoas que,
tendo tecto, não têm um domicílio (cfr. Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo). No entanto, o estudo da SCML só
inclui pessoas a viver na rua e os censos, segundo a definição de população residente, só devem ter contabilizado os que tinham tecto.
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residem na freguesia e cuja contabilização, pela sua condição específica na relação com o território, ultrapassa
o censitário.
Assim sendo, em 2011 e segundo os censos, foi possível recensear 143 sem-abrigo
6

residentes em Lisboa, dos quais 40 foram considerados residentes na Freguesia de Santa
Maria Maior – 28%, mais especificamente no Bairro de Alfama (25 pessoas) e no da Baixa

 40 sem-abrigo segundo
os Censos 2011
 Presença de sem-abrigo
em Alfama e na Baixa

(15 pessoas) – Ver Anexo Quadro A19.
No entanto, com o que parece ser uma aproximação mais precisa a esta realidade, em
2013, no âmbito do Programa Intergerações, através do projeto InterSituações, foi
efetuado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa um diagnóstico dos sem-abrigo da
Cidade de Lisboa. Das 649 pessoas abordadas com sinais visíveis de viver na rua, 90
(13,9% - 77 homens) foram localizadas na Freguesia de Santa Maria Maior, sendo que 56

 90 sem-abrigo a viver na
rua, identificados em
2013 pelo Programa
Intergerações
 56 responderam
inquérito

ao

indivíduos aceitaram responder ao inquérito. Em termos de perfis sociodemográficos, o inquérito permitiu
concluir, de uma forma sucinta, que:
 Como caracterização geral, 87,5% desta população pertencia ao sexo masculino, 58,9% era solteira e
55,4% tinha entre os 35 e 54 anos de idade;
 Do total de inquiridos, 78,6% tinha naturalidade portuguesa e 14,3% era natural dos PALOP;
 Em termos de escolaridade, cerca de 12,5% não tinha qualquer nível de ensino, 30% o 1º ciclo, 43%
tinha pelo menos o 9º ano de escolaridade, 8,9% o ensino técnico-profissional e 5% o ensino superior.
 Como condição de sem-abrigo, 50% estava na rua há menos de 3 anos (23% há menos de 1 ano) e cerca
de 22% estava na rua há mais de 10 anos; 26,8% já viveu em instituições e 46,4% já viveu em
albergues.

Por seu turno, a Associação Crescer na Maior, também em 2013, contactou no Bairro da
Mouraria7 com 86 pessoas nesta situação. Destas, 47 pernoitavam na rua e 39
pernoitavam em centros de abrigo e em quartos alugados através de apoio social.

 86 pessoas sem-abrigo
contabilizadas
pela
Crescer na Maior
 47 sem tecto

6

INE, Metainformação sobre o conceito de pessoas residentes: Pessoas que, independentemente de no momento de observação - zero
horas do dia de referência - estarem presentes ou ausentes numa determinada unidade de alojamento, aí habitam a maior parte do ano
com a família ou detêm a totalidade ou a maior parte dos seus haveres.
7
Apesar do atendimento ser realizado na Mouraria, é de referir que o local de residência ou de pernoita nem sempre corresponder à
Freguesia de Santa Maria Maior.
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No conjunto destes levantamentos são diversificados os meios de subsistência desta população, quando
existem, que vão desde o trabalho, mendicidade, actividades não convencionais e apoios / subsídios.

G38 –Número de sem-abrigo por meio de subsistência de que dispõe

Fonte: SCML, Programa Intergerações, 2013

G39 –Meio de subsistência dos utentes sem-abrigo
acompanhados pela Associação Crescer na Maior, 2013

Fonte: Associação Crescer na Maior - Relatório Anual 2013

A Associação Crescer na Maior identificou ainda como motivos que conduziram alguns dos indivíduos à
situação de sem-abrigo a inexistência de um rendimento estável, a dificuldade em encontrar trabalho, a idade
avançada, a persistência de problemas de saúde física e psíquica, a situação irregular no país, o consumo de
substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas e também uma opção de vida (in Associação Crescer na Mouraria Relatório Anual 2013). De referir que, da população atendida, igualmente em 2013, no âmbito do Projecto InMouraria, em que a maioria era ou já tinha sido consumidora das tais substâncias psicoativas, 30 estavam em
situação de sem-abrigo e 50 viviam em quartos alugados, emprestados ou ocupados ou abrigos / albergues.
Esta é indubitavelmente uma população “residente” com uma forma muito típica de interagir com o território,
condição esta que a deixa numa situação de fragilidade extrema relativamente aos demais residentes.

2.2 – EDUCAÇÃO: ESCOLARIZAÇÃO PARA QUASE TODOS
Nas sociedades contemporâneas está associada à escolarização a ideia de que quanto mais elevada ela for
melhor serão as condições de vida de um indivíduo, na medida em que determina o seu acesso a um melhor
emprego e a maiores rendimentos. Neste âmbito, e apesar desta ideia estar a ser actualmente bastante
questionada, devido à dificuldade generalizada do acesso ao mercado de trabalho, importa perceber qual o
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nível de escolaridade dos residentes na Freguesia de Santa Maria Maior e de que forma é que este indicador se
cruza com as condições de vida desta população.
G40 –População residente em Santa Maria Maior por nível de escolaridade

De um modo geral, constata-se
que a maior parte da população
residente possui pelo menos o
ensino básico completo – 48,5%,
18,1% o ensino superior, 16,5%
não possui nenhum nível de
escolaridade e 14,8% possui o
ensino secundário.
Fonte: INE, Censos 2011

Dos que não possuem nenhum nível de escolaridade, 60,8% são mulheres. Tendo em
conta o total de mulheres, 20% não possui qualquer nível e 28,4% apenas detém o 1º
ciclo do ensino básico. Embora a percentagem de mulheres com o ensino superior seja
maior do que a dos homens (18,4% e 17,8% respectivamente), existem mais homens com
o 3º ciclo do ensino básico e com o ensino secundário (ver quadro A20 em anexo).

 Cerca de metade possui
pelo menos o ensino
básico completo
 16,5% sem nível de
escolaridade, em que
a maior parte são
mulheres

Tendo em conta a população residente por bairros, é na Mouraria que a percentagem de residentes sem
nenhum nível de qualificação é maior (18,8%) e é no Chiado que a percentagem de residentes com o ensino
superior é mais elevada – 30,6% (ver quadro A21 em anexo).

A elevada escolarização traduz-se num marco da população jovem e jovem adulta da
freguesia (do Concelho e com maior incidência do Chiado – com 2/3 dos seus jovens
licenciados), em que cerca de 90% tem pelo menos o Ensino Básico completo e 70% o
Ensino Secundário.

 Ranking da escolarização
dos jovens por Bairros:
1.
2.
3.
4.
5.

Chiado
Baixa
Castelo
Alfama
Mouraria
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G41 –População residente com idade entre os 15 e os 29 anos, por Zona Territorial

Fonte: INE, Censos 2011

Dado este nível de qualificação escolar não seria de esperar a existência de jovens sem qualquer nível de
ensino, contudo, esta é uma realidade para 2,5% dos mesmos (maior número de casos na Mouraria e no
intervalo de idades entre os 25 e os 29 anos – ver quadro em anexo – Quadro A22).
Esta situação repete-se para a população
G42 –Taxa de anafabetismo (%)

em geral da freguesia e reflecte-se na
taxa de analfabetismo, que se situa nos
4,42%, valor este superior ao calculado
para Lisboa (3,21%). De referir também
uma

maior

incidência

junto

da

população feminina – 6,81%.

Fonte: INE, Censos 2011

Ao nível dos bairros, Mouraria e Alfama apresentam a situação mais grave de analfabetismo - 5,65% e 5,35%,
respectivamente (ver quadro A23 em anexo).
Nesta análise aos “desvios da escolarização”, tendo em conta que se está perante uma população com bons
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graus de escolaridade, torna-se pertinente caracterizar os níveis de abandono e absentismo escolar por forma
a compreender os contornos deste problema e consequentemente erradicá-lo.
Desta forma, constata-se que a taxa de abandono escolar observada para a freguesia
diminuiu significativamente (-59,9%) de 2001 (4,0%) para 2011 (1,6%), sendo que o
fenómeno do abandono escolar em 2011 deixou de se verificar nos Bairros do Chiado e
do Castelo (tal como verificado junto dos jovens) e Alfama também viu a sua taxa reduzirse em -88,6%. Por seu turno, Mouraria assistiu a um acréscimo de 43,8% de abandono

 Taxa de analfabetismo:
4,42%
 Taxa de abandono
escolar: 1,6%
 Mouraria como o Bairro
mais problemático a
este nível

escolar, apresentando-se em 2011 como o Bairro com maior expressão a este nível (4,8%).

A proporção de população dos 6 aos 15
G43 –População residente com idade pré-escolar e ensino básico
que não frequenta o sistema de ensino, 2011 (%)

anos que não está a frequentar o sistema
de ensino vai ao encontro das taxas de
abandono referidas. O que se pode
acrescentar a este quadro de abandono é
a proporção elevada de crianças em idade
pré-escolar que não está integrada em
jardim-de-infância (1/4 deste grupo),
sobretudo na Mouraria (quase metade) e
Alfama,

e

questionar

sobre

as

repercussões que este cenário poderá
assumir na possível integração no sistema
de ensino.
Fonte: INE, Censos 2011
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É também significativa a proporção de
jovens entre os 18 e os 24 anos que não foi

G44 –População residente, entre os 18/24 anos, com o 3º ciclo do ensino
básico completo que não frequenta o sistema de ensino, 2011 (%)

além do ensino básico completo (20,2%),
tendo interrompido os estudos. Mais uma
vez é na Mouraria e em Alfama que esta
realidade é mais marcante.

Fonte: INE, Censos 2011

Considerando que são 114 os jovens entre os 20 e os 24 anos com o 3º ciclo e que, destes, 103 estão
desempregados, este é de facto um grupo de risco que deve ser tido em conta nesta análise diagnóstica.

2.3 - PERFIL ECONÓMICO DA POPULAÇÃO RESIDENTE
Associado a uma população envelhecida, a taxa de actividade na Freguesia de Santa
Maria Maior indica que pouco mais de metade da população constitui-se como mão-deobra disponível: 51,25% (correspondente a 6.563 activos). A taxa de actividade nos
homens é superior à das mulheres (58,10% e 44,22% respectivamente), o que se coaduna

 Taxa de actividade:
51,6%
 Taxa de actividade mais
elevada junto dos
homens

com o que acontece ao nível de Lisboa, embora a taxa de actividade total em Lisboa seja mais baixa, 47,54%,
tal como demonstra o gráfico seguinte.
G45 –Taxa de Actividade da população residente

Fonte: INE, Censos 2011
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Dentro da Freguesia de Santa Maria Maior observam-se variações da taxa de actividade, que vai desde 45,40%
no Castelo (Bairro mais envelhecido) a 57,41% na Baixa (Bairro mais rejuvenescido) (ver quadro A25 em anexo).
Caracterizando a população activa de Santa Maria Maior segundo o escalão etário, 68,7% possui entre os 30 e
os 64 anos e 27,3% entre os 15 e 29 anos, sendo que os homens são sempre em maior número do que as
mulheres em todos os escalões etários.
Quanto ao estado civil da população activa, a maior parte dos indivíduos entre os 15 e os

 A

29 anos e entre os 30 e os 64 anos são solteiros (87,8% e 43,6% respectivamente). A
maior parte da população activa com 65 ou mais anos é casada (50,4%), sendo também

maior parte da
população activa até
aos 64 anos é solteira

de assinalar a percentagem de solteiros – 21,7%. Não se observam diferenças a este nível entre homens e
mulheres.

Q8 - Sexo, escalão etário e estado civil da população activa da freguesia de Santa Maria Maior
Escalão etário

15 - 29 anos

30 - 64 anos

65 ou mais anos

Estado civil

Total

Homens

Mulheres

N

%

N

%

N

%

Total
Solteiro
Casado
Viúvo
Divorciado

1503
1319
173
0
11

100
87,8
11,5
0,0
0,7

854
758
91
0
5

100
88,8
10,7
0,0
0,6

649
561
82
0
6

100
86,4
12,6
0,0
0,9

Total

4931

100,0

2857

100,0

2074

100,0

Solteiro

2152

43,6

1274

44,6

878

42,3

Casado

2050

41,6

1256

44,0

794

38,3

Viúvo

95

1,9

17

0,6

78

3,8

Divorciado

634

12,9

310

10,9

324

15,6

Total

129

100,0

73

100,0

56

100,0

Solteiro

28

21,7

14

19,2

14

25,0

Casado

65

50,4

45

61,6

20

35,7

Viúvo

18

14,0

6

8,2

12

21,4

Divorciado

18

14,0

8

11,0

10

17,9

Fonte: INE, Censos 2011

Estes dados contrastam com os apurados para Lisboa e Portugal, na medida em que entre os 30 e os 64 anos
mais de metade dos indivíduos é casada (50,6% em Lisboa e 67,5% em Portugal), sendo a percentagem de
solteiros a partir dos 65 ou mais anos mais reduzida: 10,1% em Lisboa e 6,9% em Portugal (ver quadro A26 em
anexo).
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Considerando por seu turno a condição perante o trabalho da população residente na Freguesia de Santa Maria
Maior, segundo o gráfico, 46,5% dos indivíduos com 15 ou mais anos estão empregados e 7,9%
desempregados. Nesta freguesia é de salientar o peso dos inactivos - 45,6% - sendo estes incapacitados
permanentes para o trabalho, reformados, domésticos, alunos e estudantes e outros casos.

G46 – Condição perante o trabalho da população residente
em Santa Maria Maior, com 15 e mais anos de idade (%)

Fonte: INE, Censos 2011

Conforme é possível observar no quadro a seguir apresentado, o principal meio de vida destes residentes
refere-se ao trabalho (50,1%) e à reforma/pensão (30,9%). Analisando a condição perante o trabalho, 95,5%
dos empregados vive do trabalho; 33,9% dos desempregados está a cargo da família, 25,7% vive do subsídio e
10% do RSI; 88,4% dos estudantes está a cargo da família e apenas 1% vive do trabalho (o que indica a pouca
representatividade de trabalhadores estudantes); 68,7% dos domésticos está a cargo da família e 10,5% recebe
reforma ou pensão; 97,3% dos reformados vive da reforma/pensão e, por último, considerando os
incapacitados permanentes para o trabalho, 33,5% vive da reforma/pensão, 18,1% do rendimento social de
inserção e 15,9% de apoio social, percentagem igual para quem está a cargo da família.
De acordo ainda com dados fornecidos pela Santa Casa da Misericórdia, em 2014 existiam 656 processos
activos na Freguesia de Santa Maria Maior em termos de Rendimento de Inserção Social (+56 que em 2013),
que abrangiam 1.128 pessoas.
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Q9 – Principal meio de vida da população residente com 15 e mais anos de idade (%) por Condição perante o Trabalho
Condição perante o trabalho
Total

Empregados

Desempregados

Alunos e
estudantes

Domésticos

Reformados

Incapacitados
permanentes
para o trabalho

Outros
casos

Trabalho

50,1

95,5

15,9

1,0

6,2

0,9

6,6

14,6

Reforma/ Pensão

30,9

0,8

0,3

1,0

10,5

97,3

33,5

3,1

Subsidio de desemprego

2,7

0,4

25,7

0,0

0,0

0,1

2,2

6,3

Subsidio por acidente de trabalho
ou doença profissional

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

1,1

0,3

Rendimento social de inserção

2,3

0,2

10,8

0,2

4,0

0,0

18,1

14,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,0

0,1

3,8

0,9

0,5

0,3

0,2

0,0

3,1

0,3

0,0

1,9

Apoio social

0,8

0,1

2,6

0,8

0,6

0,1

15,9

2,8

A cargo da família

11,9

1,3

33,9

88,4

68,7

0,6

15,9

34,8

Outro

0,4

1,0

9,9

8,3

6,8

0,6

2,7

20,9

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

Principal meio de vida

Outro subsídio temporário
(doença, maternidade, etc.)
Rendimento da propriedade ou
da empresa

Fonte: INE, Censos 2011

De um modo geral, ao cenário de envelhecimento populacional une-se uma proporção de inactivos bastante
elevada, cujo principal meio de vida é a reforma / pensão e o apoio familiar. Importa, contudo, salientar o facto
da freguesia ter uma taxa de actividade superior à encontrada para o concelho, nomeadamente por parte dos
homens, resultado provável do aumento da população jovem adulta entre os 25 e os 35 anos.

População Empregada
De acordo com os dados dos Censos, a população empregada representa 86,2% da
população activa residente na freguesia de Santa Maria Maior.

 86,2% da população
activa está empregada

Quanto à situação na profissão da população empregada, a maioria é trabalhadora por

 77% trabalha por conta
de outrem

conta de outrem – 77%, independentemente do escalão etário.
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Q10 - Situação na profissão da população empregada
Situação na profissão
Empregador
Trabalhador por conta própria
Trabalhador familiar não remunerado
Trabalhador por conta de outrem
Membro de uma cooperativa de produção
Outra situação

SMM

Lisboa

13,3
6,5
0,2
77,0
0,0
3,1

12,4
5,1
0,2
79,9
0,0
2,3

Fonte: INE, Censos 2011

Não obstante, as maiores diferenças a esta tendência encontram-se junto da população idosa: dos indivíduos
entre os 65 e os 74 anos 27,6% é empregador; e no escalão dos 75 ou mais anos observa-se a mesma
percentagem de empregadores e trabalhadores por conta própria, com 26,7% cada (ver quadro A27 em
anexo).

G47 –Nível de escolaridade da população empregada (%)

Relativamente
escolaridade,
população

ao
a

nível

de

maioria

da

empregada

possui

níveis de escolaridade elevados:
37,8% é detentora do Ensino
Superior e 25,1% do ensino
secundário (64,9% possui pelo
menos o ensino secundário).
Fonte: INE, Censos 2011

Este perfil da população empregada por níveis de escolaridade acompanha o que sucede a nível municipal e do
país. Não obstante, o peso percentual de cada nível de escolaridade é diferente: para Lisboa a percentagem de
empregados com o ensino superior sobe para 53,5% e em Portugal desce para 25,7%; é também em Portugal
que o peso percentual dos empregados com menores qualificações escolares é maior (como se constata no
gráfico anterior).
Tendo em conta o total de homens e de mulheres distribuídos pelos diferentes níveis de escolaridade, verificase que a percentagem de mulheres com o ensino superior é mais elevada do que a dos homens, verificando-se
o inverso ao nível do ensino secundário. No que concerne ao ensino básico, é de referir que 14% das mulheres
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possui somente o 1º ciclo, sendo essa percentagem de 10,3% nos homens.
G48 –Nível de escolaridade da população empregada (%) – Santa Maria Maior

Fonte: INE, Censos 2011

Quanto aos bairros e apesar da generalidade dos empregados residentes possuir pelo
menos o ensino secundário (com valores que variam entre os 57,1% na Mouraria e os
80,5% no Chiado), Mouraria, Alfama e o Castelo são aqueles com uma população
empregada com níveis de escolaridade mais baixos (1/5 aproximadamente não
ultrapassou o 2º ciclo) e o Chiado surge significativamente com uma maior percentagem
de empregados licenciados: 62,1% (ver quadro A28 em anexo).

 Generalidade dos
empregados bastante
qualificados (64,9% ≥
ensino secundário):






Chiado: 80,5%
Baixa: 71,5%
Alfama: 63,7%
Castelo: 63,4%
Mouraria: 57,1%

Considerando, por seu turno, a profissão da população empregada, a maioria (33%) são trabalhadores dos
serviços pessoais, de protecção e segurança e vendedores, surgindo de seguida os especialistas das actividades
intelectuais e científicas (22,9%) e com valores mais baixos mas ainda assim expressivos os trabalhadores não
qualificados (11,4%).
Tendo em conta que a população empregada possui níveis de escolaridade elevados
(mais de 1/3 detém o ensino superior), verifica-se igualmente uma forte qualificação dos
residentes empregados, na medida em que mais de 40% exerce cargos de gestão, funções

 Qualificações
profissionais ajustadas
à escolaridade dos
empregados

técnicas e intermédias, actividades intelectuais e profissões qualificadas da indústria e
agricultura.
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Q11 - População empregada residente na Freguesia de Santa Maria Maior, Sexo e Profissão
Total

Profissão
Profissões das Forças Armadas
Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, directores
e gestores executivos
Especialistas das actividades intelectuais e científicas
Técnicos e profissões de nível intermédio
Pessoal administrativo
Trabalhadores dos serviços pessoais, de protecção e segurança e vendedores
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta
Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices
Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem
Trabalhadores não qualificados
Total
Fonte: INE, Censos 2011

Homens

Mulheres

N

%

N

%

N

%

23

0,4

20

0,6

3

0,1

431
1294
517
480
1864
10
296
98
644

7,6
22,9
9,1
8,5
33,0
0,2
5,2
1,7
11,4

283
653
289
217
1178
8
264
94
233

8,7
20,2
8,9
6,7
36,4
0,2
8,2
2,9
7,2

148
641
228
263
686
2
32
4
411

6,1
26,5
9,4
10,9
28,4
0,1
1,3
0,2
17,0

5657

100,0

3239

100,0

2418

100,0

Analisando a distribuição de homens e mulheres por profissão, todas as profissões
demonstram predominância de homens à excepção do pessoal administrativo e dos
trabalhadores não qualificados (54,8% administrativas e 63,8% de trabalhadoras não

 A maior parte dos
trabalhadores não
qualificados são
mulheres.

qualificadas).

Q12 - População empregada residente na Freguesia de Santa Maria Maior, Sexo e Profissão
Profissão
Profissões das Forças Armadas
Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, directores e
gestores executivos
Especialistas das actividades intelectuais e científicas
Técnicos e profissões de nível intermédio
Pessoal administrativo
Trabalhadores dos serviços pessoais, de protecção e segurança e vendedores
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta
Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices
Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem
Trabalhadores não qualificados
Fonte: INE, Censos 2011

Homens

Mulheres
%

Total

87,0

13,0

100,0

65,7
50,5
55,9
45,2
63,2
80,0
89,2
95,9
36,2

34,3
49,5
44,1
54,8
36,8
20,0
10,8
4,1
63,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Quanto ao sector de actividade económico em que se insere a população empregada
residente na Freguesia de Santa Maria Maior, e de acordo com a predominância de

 Domina o sector terciário
económico

profissões já identificadas, o sector maioritário é o terciário económico (61,7%). O sector
terciário social emprega mais mulheres do que homens (36% e 23,5% respectivamente), invertendo-se a
situação no sector secundário (12,5% são homens e 5,3% mulheres). O sector primário tem uma expressão
residual, empregando apenas 0,1% da população.

G49 –População empregada, residente em Santa Maria Maior,
por sector de actividade económica (%)

Fonte: INE, Censos 2011

População Desempregada
Remetendo a caracterização da Freguesia de Santa Maria Maior para a população desempregada, em 2011 a
taxa de desemprego era de 13,2% (mais elevada que a registada para Lisboa) e atingia mais homens (14%) do
que mulheres (12,5%).
G50 –Taxa de desemprego por sexo

Fonte: INE, Censos 2011
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Também ao nível do desemprego as discrepâncias entre Bairros fazem-se notar significativamente. Assim,
dentro da freguesia, a taxa de desemprego é maior na Mouraria - 17,3% - e menor no Chiado - 8,9%.

Q13 – Taxa de desemprego por local de residência e sexo
Local de
residência

Taxa de desemprego por Sexo
HM

H

M

Portugal

13,18

12,58

13,83

Lisboa

11,84

13,17

10,55

Alfama

13,0

15,5

10,4

Baixa

12,0

12,1

12,7

Castelo

15,5

18,1

12,8

Chiado

8,9

7,3

11,0

17,3
13,33

17,7
14,13

16,5
12,71

Mouraria
Freg SMMaior
Fonte: INE, Censos 2011

Considerando a população desempregada (correspondente a 893 indivíduos), o
desemprego afecta principalmente a população masculina - 60% dos desempregados são
homens. Fazendo uma estimativa para 2014 de acordo com dados de Lisboa 8 e colocando
a hipótese de que estes dois territórios seguem a mesma tendência de crescimento
populacional, o desemprego poderá estar nos 798 indivíduos. Este decréscimo terá por

 Taxa de desemprego de
13%
 60% dos desempregados
são homens
 83,3% procura um novo
emprego

base os incentivos do governo em políticas de emprego activas e de formação.

 49,2% possui pelo menos
o ensino secundário

Tal como a taxa de desemprego, na distribuição da população total desempregada pelos

 62,6% tem entre os 20 e
os 49 anos de idade

diferentes Bairros, verifica-se uma menor incidência de residentes desempregados no
Chiado - 6,51% - e um número bastante mais elevado na Mouraria – 41,5%.

 41,5% vive na Mouraria e
27% em Alfama
 32,7% depende da
família e 24,6% do
subsídio de
desemprego

8

Fonte: SIE - Desemprego registado por concelhos dezembro 2014; 4º Trimestre. Dados para Lisboa: em 2011 os desempregados eram
30.569 e em 2014 situaram-se em 27.334, menos 10,6%. Aplicando este valor a Santa Maria Maior e de acordo com os desempregados em
2011 segundo os Censos, chegou-se aos seguintes resultados:
Nº de desempregados 2014: Nº de desempregados 2011*0,106=95  Nº de desempregados (893) – 95 =798 desempregados em 2014
Segundo o Jornal de Negócios, em 2012 a Taxa de Desemprego para Lisboa era de 11,40%, valor este inferior a 2011:
http://www.jornaldenegocios.pt/multimedia/infografias/detalhe/conheca_os_municipios_que_resistem_melhor_ao_desemprego.html

52 |

Freguesia Santa Maria Maior

Diagnóstico Social

G51 –População desempregada por Bairro

Fonte: INE, Censos 2011

Tendo em conta os desempregados nas famílias clássicas, são 83,3% os desempregados à procura de novo
emprego e 16,7% os que estão à procura do primeiro emprego.

Q14 - Condição perante o trabalho (indivíduo desempregado na família clássica)
Total

Desempregados à procura de 1.º
emprego

Desempregados à procura de novo
emprego

Portugal

660907

121974

538933

Lisboa

24611

Local de residência

30569

5958

Freg SMMaior

893

149

744

Freg SMMaior (%)

100

16,7

83,3

Fonte: INE, Censos 2011

Quanto à escolaridade dos desempregados, a maior parte possui o ensino secundário (27,2%), seguindo-se os
detentores do 3º ciclo (24,3%) e do ensino superior (20,1%), ou seja, o desemprego afecta sobretudo a
população com mais qualificações escolares, conforme se observa no quadro seguinte: 49,2% tem pelo menos
o ensino secundário e 73,5% detém no mínimo o 3º ciclo do ensino básico. De referir que estes dados
encontram relação com a informação disponibilizada pelo Gabinete Santa Maria Maior + Emprego, na medida
em que 62,7% da população que recorre a este serviço possui ou frequenta pelo menos o ensino secundário.
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Q15 - População desempregada em Santa Maria Maior, segundo o sexo e a escolaridade
População desempregada em Santa Maria Maior, sexo e escolaridade
Nível de escolaridade

Total

Homens

Mulheres

Ensino básico - 1º ciclo
Ensino básico - 2º ciclo
Ensino básico - 3º ciclo
Ensino secundário
Ensino pós-secundário
Ensino superior

N
131
103
214
240
17
177

%
14,9
11,7
24,3
27,2
1,9
20,1

N
87
70
134
149
13
77

%
16,4
13,2
25,3
28,1
2,5
14,5

N
44
33
80
91
4
100

%
12,5
9,4
22,7
25,9
1,1
28,4

Total

882

100

530

60,1

352

39,9

Fonte: INE, Censos 2011

Tendo em conta os escalões
G52 –População desempregada em Santa Maria Maior – escalão etário

etários,

o

desemprego

atinge

sobretudo os indivíduos entre os
25 e os 39 anos (40,2%) e, de um
modo mais global, situa-se na
população com idades entre os 20
e os 49 anos (2/3). Ainda assim, a
partir dos 45 anos de idade a
percentagem de desempregados
vai diminuindo.
Fonte: INE, Censos 2011

Fazendo a análise conjunta da faixa etária dos desempregados e o seu nível de escolaridade, compreende-se
que o facto de se tratar de um desemprego tendencialmente jovem se reflecte no aparente paradoxo de haver
um peso proporcional mais forte dos desempregados com níveis de escolaridade mais elevados.
Considerando a última situação na profissão da população desempregada à procura de novo emprego, 82,4%
eram trabalhadores por conta de outrem, 7,9% empregadores e 5,7% trabalhadores por conta própria. O
desemprego é menor junto daqueles que criam o seu próprio emprego. Este retrato não difere entre homens e
mulheres (ver quadro A29 em anexo).
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A maior parte dos desempregados representa um encargo adicional para as famílias, uma vez que 32,7% tem
como principal meio de vida o estar a cargo da família. É no Bairro da Mouraria que a dependência face às
famílias é maior, pois do total de desempregados a cargo da família, 41,6% reside neste bairro. Os que vivem
do subsídio de desemprego representam 24,6% do total de desempregados. De referir ainda que o trabalho é o
principal meio de vida para 16,7% dos desempregados, o que pode indiciar a presença de dinâmicas de
economia paralela nesta freguesia (ver quadro A30 em anexo).
Sendo a família um apoio fulcral em situações de maior vulnerabilidade, a condição de desempregado adquire
maior gravidade quando essa situação se estende a mais do que a um dos elementos do mesmo núcleo familiar
ou se refere ao único elemento gerador de rendimentos. Com efeito, o quadro seguinte apresenta um retrato
dos núcleos familiares com filhos preocupante, pois as situações de desemprego de um dos elementos do casal
ou dos dois (ou do pai ou mãe nos casos de famílias monoparentais) atingem 53,3% das crianças da freguesia
(em 30,46% dos casos os progenitores estão desempregados ou inactivos e para 22,8% dos dependentes de
casais com filhos tem um dos progenitores desempregado ou inactivo).

Q16 – Nº de Filhos nos Núcleos familiares com filhos menores de 25 anos, segundo a condição
perante o trabalho
Núcleos familiares com filhos

casal de direito com filhos

casal de facto com filhos

pai com filhos

mãe com filhos

Condição perante o trabalho
total
ambos empregados
um empregado e outro desempregado ou inactivo
ambos desempregados ou inactivos
total
ambos empregados
um empregado e outro desempregado ou inactivo
ambos desempregados ou inactivos
total
empregado
desempregado
sem actividade económica
total
empregado
desempregado
sem actividade económica

N

%

1223
548
432
243
352
172
119
61
121
52
17
52
720
357
61
302

100
44,8
35,3
19,9
100
48,9
33,8
17,3
100
43,0
14,0
43,0
100
49,6
8,5
41,9

Fonte: INE, Censos 2011

Mais especificamente, existem 841 crianças nas 263 famílias monoparentais (34,8% do total de crianças na
freguesia); destas, 51,4% tem o progenitor (com maior expressão a mãe) desempregado ou sem actividade
económica. Considerando o número de crianças em núcleos de casais com filhos (1.575), verifica-se que 19,3%
55 |

Freguesia Santa Maria Maior

Diagnóstico Social

das crianças tem ambos os progenitores desempregados e 35% tem um deles desempregado ou sem
actividade.
Este é um cenário com traços reveladores de grande fragilidade das famílias, sobretudo com filhos, que
residem na Freguesia de Santa Maria Maior, na medida em que ao desemprego estão sempre associadas
dificuldades económicas, acrescidas quando se tem de fazer face a despesas com dependentes.
Neste sentido, as situações de sobre-endividamento são outro aspecto potencialmente fragilizador das famílias
atingidas e que está muitas vezes associado a baixos rendimentos e a condições perante o trabalho
penalizadoras. Esta é uma realidade que também afecta a população da Freguesia de Santa Maria Maior.
Em termos gerais, as principais causas
para

o

sobre-endividamento,

G53 –Causas para o processo de sobre-endividamento,2014

de

acordo com dados fornecidos pela
DECO, referem-se à deterioração das
condições laborais e ao desemprego
(38% e 29%), tal como se observa no
gráfico seguinte.

Fonte: GAS-DECO

De acordo ainda com dados desta entidade – Gabinete de Apoio ao Sobre-endividamento da DECO –, o quadro
seguinte indica o número de consumidores apoiados, nesta freguesia, entre 2012 e 2014.

Q17 - Número de consumidores apoiados pelo GAS - DECO entre 2012 a 2014
2012
2013
2014
Fonte: GAS-DECO

Nº Consumidores apoiados
24
34
18

Quanto à caracterização dos consumidores apoiados em Santa Maria Maior, o sobre-endividamento afectou
mais os solteiros (42%) e os divorciados (37%).
Tendo em conta a totalidade de consumidores apoiados pelo GAS e especificamente os de Santa Maria Maior,
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esta realidade financeira incide principalmente nos indivíduos com mais escolaridade (33% possui o ensino
superior e 31% o ensino secundário - dados para Santa Maria Maior), os trabalhadores do sector privado e os
desempregados (38% e 21% respectivamente - dados para Santa Maria Maior). Estes dados de caracterização
podem ser confrontados nos quadros em anexo (quadro A31 a A33).
Após análise das condições perante o trabalho desta população, que apresentam taxas de actividade
preocupantes, bem como das fontes de rendimento a que cada “grupo económico” acede, que dão conta da
existência de vários indivíduos, nomeadamente desempregados, sem qualquer meio de subsistência, seria
pertinente desenvolver uma leitura direccionada para os rendimentos.
No entanto, a única informação disponível refere-se ao valor médio das pensões da segurança social 9, que
aumentou de 2011 para 2013. O quadro seguinte permite ainda verificar que a média anual e,
consequentemente, mensal é superior para o Concelho de Lisboa. Não havendo informação ao nível da
freguesia, parte-se do princípio que os valores médios para Santa Maria Maior seguem a tendência do
território municipal que a agrega.

Q18 – Valor médio das pensões da segurança social, por local de residência

Local de residência (NUTS 2002)
Distrito Lisboa
Grande Lisboa

Valor médio das pensões da segurança social (€/ N.º), por Local de
residência
Tx evol.
Valor médio
2013
2011
2011/2013
mês (2013)
6306€
6080€
+3,7%
525,50€
6490€

Lisboa
6567€
Fonte: INE Instituto de Informática, I.P., 2011 e 2013

6244€

+3,9%

540,80€

6271€

+4,7%

547,25€

Os resultados aqui apresentados, apesar de não serem totalmente esclarecedores, permitem generalizar a
prevalência de valores médios baixos, sobretudo quando considerado que o valor referencial para o limiar de
pobreza10 em 2012 se situava nos 408€ mensais.

9

Prestação pecuniária mensal de atribuição continuada nas eventualidades: morte (pensão de sobrevivência), invalidez, doença
profissional e velhice.
10
O limiar da pobreza é estabelecido através dos 60% da mediana do rendimento disponível por adulto equivalente a nível nacional que,
em 2012 (dados oficiais mais recentes), se situava nos 408€ mensais (4.906€ anuais) (PORDATA, 2015).
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4 – CONDIÇÕES DE SAÚDE: AS VULNERABILIDADES FÍSICAS E PSÍQUICAS
De um modo geral, a dimensão saúde na Freguesia de Santa Maria Maior será abordada em termos das
dificuldades da população residente, bastante marcada pela tendência de envelhecimento, dos
comportamentos aditivos, da incidência de doenças de foro psíquico e dos apoios concedidos pelos parceiros
da Comissão Social de Freguesia em termos de saúde.

Dificuldades motoras: manifestação de uma população envelhecida
As dificuldades físicas na execução de tarefas simples diárias, como comer, vestir, andar, é algo que condiciona
a forma de se estar na sociedade, quer nas relações sociais que se estabelecem, quer no desenvolvimento de
actividades pessoais, isto porque, no seu expoente máximo, estas limitações criam dependências relativamente
a terceiros. Sendo o envelhecimento uma das características desta população, em que o número de idosos a
viver sós é bastante significativo e as acessibilidades às habitações são deficientes, torna-se pertinente
perceber qual a gravidade destas dificuldades.
O gráfico a seguir apresentado mostra a percentagem de população residente com pelo
menos uma dificuldade, por escalão etário, em Lisboa e em Santa Maria Maior, sendo de
salientar que em termos totais Santa Maria Maior tem mais residentes com dificuldades
do que Lisboa e que a maior parte dos residentes com 65 ou mais anos - 54,3% - possui
pelo menos uma dificuldade. De referir que consoante se vai avançando na idade maior é

 1/5 dos residentes tem
pelo menos uma
dificuldade
 Mais de metade da
população idosa tem
pelo menos uma
dificuldade

a proporção de indivíduos com dificuldades.
G54 – População residente com pelo menos uma dificuldade (%)

G55 – Idosos com dificuldades, por grupo etário (%)

Fonte: INE, Censos 2011
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Em termos totais, existem mais mulheres do que homens com dificuldades (897 homens e 1.695 mulheres),
resultado da existência de uma maior incidência de mulheres nos grupos etários mais avançados. Dos
residentes

G56 – Residentes com pelo menos uma dificuldade
segundo o sexo e escalão etário (%)

com

dificuldade,

pelo

30,6%

menos
tem

uma
idades

compreendidas entre os 30 e os 64 anos e
64,8% tem 65 ou mais anos. No gráfico ao
lado

é possível observar

também a

percentagem de residentes com pelo
menos uma dificuldade, segundo o sexo e o
escalão etário.

Fonte: INE, Censos 2011

Considerando as fragilidades físicas da população residente em Santa Maria Maior, e tal
como já foi apontado na caracterização dos idosos, verifica-se que as maiores dificuldades
residem na visão e em andar ou subir degraus.
Dificuldades físicas como ver, ouvir, andar ou subir degraus, memória ou concentração,
tomar banho ou vestir-se sozinho e compreender os outros ou fazer-se compreender, são

 Ver, andar ou subir
degraus
são
as
dificuldades
mais
frequentes
 É a população idosa que
possui
mais
dificuldades

mais frequentes à medida que aumenta a idade, bem como a incapacidade para efectuar algumas actividades
da vida quotidiana.

Q19 - Tipo de dificuldade da população residente na freguesia de Santa Maria Maior
Tipo de dificuldade da população residente na freguesia de Santa Maria Maior (N.º)

Grupo etário

Ver

Ouvir

Andar ou
subir degraus

<15 anos
15 aos 29 anos
30 aos 64 anos
65 aos 74 anos
75 aos 89 anos
90 ou mais anos
Fonte: INE, Censos 2011

18
34
430
271
513
83

5
18
192
164
356
73

4
21
634
333
793
122

Memória ou
concentração

Tomar banho ou
vestir-se sozinho

Compreender os
outros ou fazer-se
compreender

12
30
213
157
413
71

10
12
110
119
392
97

7
26
140
71
233
54
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A maior parte das pessoas com pelo menos um tipo de dificuldade e que apresenta um certo grau de
dificuldade, tem como principal meio de vida a reforma/pensão (esta tendência verifica-se nos cinco bairros; de
referenciar apenas a maior proporção de apoios institucionais na Baixa:18,8%), o que mais uma vez indica que
a maior parte das pessoas com dificuldades são pessoas com 65 e mais anos. Tal é corroborado pelos Censos
2011 e pelos dados do Programa Intergerações Idosos da SCML.
G57 – Principal meio de vida da população residente,
com 15 ou mais anos de idade, com dificuldades

G58 – Fonte de rendimento da população com 65 e mais anos

Fonte: INE, Censos 2011

Fonte: InterGerações Idosos

Com efeito, segundo dados obtidos através do Programa Intergerações (SCML, 2013), 87,7% dos idosos
inquiridos afirmam ter algum problema de saúde
G59 – Limitações AVD, Santa Maria Maior

(76,5% tem doenças crónicas, com maior incidência
na Baixa e no Castelo) e 92,1% procura ajuda médica
especializada. Nos resultados obtidos, verifica-se que
as limitações AVD com maior incidência junto da
população idosa correspondem a deslocar-se para o
exterior e a fazer a higiene pessoal (28% e 22%
respectivamente), sendo no Castelo que se observa
uma maior dependência generalizada deste grupo
populacional.

Fonte: InterGerações Idosos
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Tendo em conta que a maior parte das pessoas que possuem dificuldades são idosos e que o principal meio de
vida dessas pessoas consiste na reforma/pensão, emerge a necessidade de apoios sociais para fazer face às
carências sentidas e, neste sentido, ao nível das

G60 – Apoios a que recorrem os idosos

instituições a que os idosos recorrem em caso
de necessidade (e segundo o mesmo estudo da
SCML), sobressai o Centro de Saúde (57%),
seguindo-se a Junta de Freguesia (19%) e as
Associações Religiosas (13%, sobretudo Alfama,
Baixa e Mouraria); de referir também que os
idosos

do

Chiado

recorrem

exclusivamente ao Centro de Saúde.

quase
Fonte: InterGerações Idosos

G61 – Apoios da população idosa de Santa Maria Maior,
em caso de necessidade

Para além destas instituições de apoio, é
nos filhos e nos cônjuges que estes idosos
encontram apoio em caso de necessidade.
De assinalar que 16% dos idosos não tem
ninguém a quem possa pedir ajuda. Os
amigos e vizinhos encontram-se num plano
secundário como rede de apoio.

Fonte: InterGerações Idosos

Quanto à necessidade de apoios, as

G62 – Necessidades de apoio dos idosos de Santa Maria Maior

necessidades mais comuns referem-se
ao tratar de documentos e realizar
pagamentos, à lida da casa, a fazer
compras e acompanhamento para se
deslocar ao médico.
Fonte: InterGerações Idosos
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Existe ainda uma diversidade de equipamentos sociais para esta população, de acordo com dados constantes
na Carta Social (quadro abaixo), que vão desde respostas ocupacionais a serviços mais paliativos, sendo que a
taxa de ocupação varia entre os 43,5% (Recolhimentos da Capital – São Cristóvão) e os 100% (8 equipamentos
nas diferentes respostas sociais), o que indicia a necessidade deste tipo de intervenção.

Q20 - Respostas sociais por equipamento para Pessoas Idosas e com Dependências
Capacidade

Utentes

Taxa de
Ocupação

46
25
71

46
16
62

100,0
64,0
87,3

Centro de Dia de Nossa Senhora do Socorro - SCML

56
30
86
110

51
30
81
73

91,1
100,0
94,2
66,4

Centro de Dia do Centro Social Polivalente São Cristóvão e
São Lourenço – SCML
Centro Social da Sé – SCML12
Centro Social de São Boaventura - SCML13
Total
Centro Social da Sé - SCML
Centro Social de São Boaventura - SCML14
Total
Casa de Repouso Embaixador

60
83
300
553
280
88
368
24

63
80
62
278
243
88
331
24

105,0
96,4
20,7
50,3
86,8
100,0
89,9
100,0

Casa de São Francisco - Venerável Ordem Terceira de São
Francisco da Cidade

24

20

83,3

Casa Nossa Senhora da Vitória - Irmandade do Santíssimo
Sacramento da Igreja de Vitória
Esperança no Castelo - Residência de Idosos, LDA
Recolhimentos da Capital - Merceeiras - SCML
Recolhimentos da Capital - São Cristóvão - SCML

49
12
38
23

49
12
32
10

100,0
100,0
84,2
43,5

11
181

11
158

100,0
87,3

Resposta Social
Apoio Domiciliário
Integrado

Centro de Convívio

Designação Equipamento
Centro Social da Sé – Acção Social e Saúde da SCML
Centro Social de São Boaventura - SCML11
Total
Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e
Reformados – MODERP
Centro Paroquial de São Nicolau
Total

Centro de Dia

Serviço de Apoio
Domiciliário (Idosos)

Estrutura Residencial
para Idosos (Lar de Idosos
e Residência)

Residência Temporária do Centro Social Polivalente S.
Cristóvão e S. Lourenço – SCML
Total
Fonte: http://www.cartasocial.pt/index2.php

11

Apesar de referenciado na Carta Social, foi referido pela SCML que este equipamento, apesar de dar resposta a situações de residentes
no Chiado, não pertence à freguesia.
12 Segundo dados da própria SCML este Centro de Dia tem capacidade para 220 lugares.
13 Referenciado na Carta Social, mas segundo a SCML este equipamento pertence à Freguesia da Misericórdia e não existe informação
sobre este equipamento.
14 Igual ao anterior.
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Com efeito, tendo em conta o quadro anterior, nas respostas de índole domiciliária e residencial (ou seja,
exceptuando os centros de dia e de convívio) estão abrangidos 600 utentes. Partindo do princípio de que a
maioria desta população tem 65 ou mais anos e é residente da freguesia, este valor pode representar até 19%
da população total idosa da freguesia. Este número atinge ainda maiores proporções quando considerados os
domicílios realizados pelo Centro Saúde da Graça - Extensão de S. Nicolau, pela Unidade de Saúde do Castelo
da SCML (que dá apoios a residentes do Castelo), pela a Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiro (com várias
especialidades de medicina e que acompanha situações da freguesia), pela Associação Mais Proximidade
Melhor Vida (que acompanha 129 casos da freguesia, nomeadamente da Baixa e da Mouraria) e pela Junta de
Freguesia de Santa Maria Maior.
Isolada, com mobilidade condicionada e dependente de terceiros: esta é a realidade para uma franja
significativa da população idosa e, considerando o aumento da esperança média de vida (22% da população
idosa residente da freguesia tem 85 ou mais anos), há que acautelar condições para que este grupo, que já se
encontra no topo da estrutura etária, tenha acesso a condições de vida mínimas que garantam uma vivência
digna enquanto ser.

Comportamentos Aditivos: um cruzamento de problemáticas
Outra fragilidade da população desta freguesia no que respeita a questões de saúde remete para a existência
de uma camada populacional bastante identificada com comportamentos aditivos. Uma
das entidades que a nível local lida directamente com esta problemática é a Associação
Crescer na Maior. Segundo os dados desta Associação, dos 234 utentes que
acompanharam em 2013, 177 consumiam substâncias psicoactivas e 28 consumos

 Nº de Utentes:
 Crescer na Maior  232
 IN-Mouraria  207
 SCML: 48 atendimentos

abusivos só de álcool. Foram identificados também 27 utentes com policonsumos consumo simultâneo de álcool e outras substâncias (in Associação Crescer na Maior - Relatório Anual 2013).
Dada a necessidade de intervenção ao nível das dependências, principalmente no Bairro da Mouraria, foi
criado em 2012 outro projecto no âmbito do Plano de Desenvolvimento Comunitário da Mouraria (PDCM), o
Projecto IN-Mouraria, dinamizado pelo GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos. O IN-Mouraria tem como
utentes consumidores de droga, álcool, trabalhadores do sexo, pessoas sem-abrigo e imigrantes em situação
de vulnerabilidade extrema.
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Durante 2014 recorreram aos serviços de troca e distribuição de material de consumo injectável 84 pessoas
(mais 40 que no ano anterior), sendo 83% do sexo masculino, 16% do sexo feminino e 1% transgéneros:
comparativamente a 2013 aumentou a proporção de utentes masculinos em detrimento da procura feminina
(73% e 25% respectivamente). No ano transacto, foram distribuídas 10.284 seringas, correspondendo a 5.142
kits de injecção (em 2013 esses valor tinha sido de 8.628 seringas / 4.314 kits de injecção), 6.386 agulhas/
seringas de outros calibres (2.554 em 2013) e foram recolhidas 10.014 seringas/ agulhas usadas (8.159 em
2013). Segundo dados de 2013 foram feitos ainda 7.924 atendimentos para distribuição de material de
consumo injectado e fumado – relativamente ao material para consumo fumado, foram distribuídos em 2014
416 kits (cachimbos) e 607 papéis de alumínio (IN Mouraria, 2013 e 2014).
No último ano recorreram aos serviços do IN-Mouraria 304 pessoas registadas, em que
68% dos quais era utilizador de drogas e/ou álcool (58% usava drogas, 11% álcool e 11%
era ex-utilizador de droga). Do total de utentes, 79% pertencia ao sexo masculino, com
uma média de idades situada nos 42 anos, de nacionalidade portuguesa (77%) e com
baixa escolaridade (53% tinha no máximo 6 anos de escolaridade). Em termos de
problemáticas, 90% encontrava-se desempregado, 25% era sem-abrigo e 42% vivia em

 População
predominantemente
masculina
 Média de idades 42 anos
 Baixas escolaridades
 23% de nacionalidade
estrangeira

quartos arrendados/subsidiados, albergues ou casas ocupadas.
Outra consequência associada a este tipo de comportamento diz respeito a situações de risco inerentes à
exposição ao consumo injectado e fumado, tanto no que diz respeito a infecções por VIH ou VHC, como a
situações decorrentes de processos infecciosos ou inflamatórios nos locais de injecção. São também comuns
situações de doença que estão associadas às condições deficitárias de higiene, alimentação e conforto em que
vivem estas pessoas. A situação social em que se encontram, aliada aos fracos recursos económicos, implica
um afastamento dos serviços de saúde e uma consequente deterioração da sua situação.
Também no âmbito do estudo realizado pela SCML à população sem-abrigo em 2013, foram identificados casos
relacionados com comportamentos aditivos: quase metade dos sem-abrigo inquiridos (48,2%) era ou já tinha
sido dependente do álcool e 25% já tinha dependido ou ainda dependia de drogas. Por seu turno, no decorrer
dos atendimentos realizados na Unidade de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade entre 2012 e
2013, foram feitos 38 atendimentos a indivíduos toxicodependentes e 10 a indivíduos com problemas de
alcoolismo.
Em suma, este é um problema que se cruza com uma multiplicidade de problemáticas, nomeadamente
64 |

Freguesia Santa Maria Maior

Diagnóstico Social

doenças crónicas e infecto-contagiosas, patologias psíquicas, situação de sem-abrigo, desemprego, exclusão
social, imigrantes mais vulneráveis, criação de circuitos territoriais conotados e sentidos como espaços
inseguros. E este intercruzamento confere a este problema uma complexidade em termos de compreensão do
mesmo e de encontrar soluções eficazes no combate às suas consequências e manifestações psicossociais.

A incidência de doenças de foro psiquiátrico
Tal como o problema anterior, também as doenças de foro psiquiátrico se cruzam com outros
constrangimentos sociais (de forma bilateral ou multilateral), como a situação de sem-abrigo, comportamentos
aditivos, desemprego, dificuldades económicas, não se sabendo, na maioria dos casos, se é causa ou
consequência da situação em que os indivíduos se encontram. Com efeito, os dados que se conseguiram apurar
apontam para esse cruzamento de problemáticas:

Problemática

Factores de caracterização

Sem-abrigo no âmbito

 Alguns utentes encontram-se em situação de sem-abrigo por problemas de

do

saúde física e psíquica;

Programa

Intergerações, realizado

 Em termos de perfis sociodemográficos, o inquérito no âmbito do Programa

pela SCML, em 2012

Intergerações permitiu concluir que dos 56 indivíduos em situação de sem-abrigo
quase metade (46,4%) dizia ter problemas de saúde (4 referiram problemas
neurológicos), aproximadamente 1/3 (30,4%) já teve consulta de saúde mental e
19,6% apresentava sinais de desorganização mental; de referir também os 21,4%
que tomavam medicação regularmente.
 Uma das características associada é a patologia psiquiátrica, sendo difícil avaliar

Indivíduos
consumidores

de

se a mesma poderá estar relacionada aos consumos, ou se já existia

substâncias psicoativas

anteriormente.

– Associação Crescer na

 A psiquiatra da equipa da Associação Crescer na Maior contactou 48 utentes

Maior

com patologias psíquicas, tendo feito uma avaliação psiquiátrica a 18.
Encaminhou para a sua consulta no Hospital de Sta. Maria 3 utentes. Fez
prescrição de terapêutica medicamentosa a 8 utentes e passou um relatório
psiquiátrico a 1 para junta médica para um processo de obtenção de reforma. Fez
ainda 4 relatórios para a ativação de internamento compulsivo.
 Foram efetuados por esta equipa 3.313 contactos e 1.383 atendimentos
psicossociais pela equipa.
65 |

Freguesia Santa Maria Maior

Diagnóstico Social

 Do total da população acompanhada pela equipas da SCML em 2012-2013,

População
acompanhada

pela

foram assinalados com problemas de saúde 240 atendidos, sendo que realizaram

equipas da SCML em

78 atendimentos a indivíduos diagnosticados com doença psíquica em 2012/13 e

2012-2013

(Famílias

80 em 2011/12. Mais especificamente e de acordo com os dados mais recentes

carenciadas), no âmbito

fizeram os seguintes atendimentos: 7 na área da deficiência mental; 11 na de

das

deficiência sensorial; 29 na de doença mental; e 17 a indivíduos com perturbações

Respostas

Proximidade

de

emocionais.

Fonte: Associação Crescer na Maior, 2013 e SCML, 2013

Para dar resposta a este problema existe um Fórum Sócio-Ocupacional, com uma taxa de ocupação de 82,5% e
atendimento e rastreios de psicologia por parte de algumas entidades da freguesia, como sejam a Associação
Auxílio e Amizade e o Chapitô (quadro das actividades realizadas pelos parceiros da Comissão Social da
Freguesia, no ponto das respostas na área da Saúde).
Q21 - Respostas sociais por equipamento para Pessoas com Doença de Foro Mental /
Psiquiátrico
Resposta Social
Forum Sócio-Ocupacional

Designação Equipamento
Gira - FSO- Retiro de Alfama
Total

Taxa de
Ocupação

Capacidade

Utentes

40

33

82,5

40

33

82,5

Fonte: http://www.cartasocial.pt/index2.php

As respostas na área da saúde
São várias as respostas existentes na Freguesia no sentido de atenuar as fragilidades existentes. No
questionário aos parceiros desta Comissão Social de Freguesia surgiram os seguintes tipos de intervenção:

Tipo de Actividades

Entidades que as realizam
- Centro Saúde da Graça, Extensão de S. Nicolau
- IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em
Consultas: Saúde infantil, mulher e geral; enfermagem;
Tratamentos)
oftalmologia; ginecologia; otorrinolaringologia, Unidade de
- Junta de Freguesia Santa Maria Maior
avaliação geriátrica; HIV
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade de Saúde do Castelo;
W+; Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiro
- Centro Saúde da Graça, Extensão de S. Nicolau
Domicílios: fisioterapia; agilização de consultas médicas; apoio - Associação Mais Proximidade Melhor Vida"
psicológico; enfermagem
- Junta de Freguesia Santa Maria Maior
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
- Associação Auxílio e Amizade
Medicina alternativa: Medicina Chinesa; Naturopatia
- Associação Renovar a Mouraria
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- Associação Auxílio e Amizade
- Chapitô
Psicologia: Acompanhamento e rastreio psicológico, consultas e
- Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO)
avaliações / Gabinete
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade de Saúde do Castelo;
W+; Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiro
- Associação Auxílio e Amizade
Técnicas específicas: Ludoterapia; Clube do Riso; Terapia
- Associação Renovar a Mouraria
Ocupacional; Terapia da Fala; Ginásio da Mente; Psicoterapia;
- Instituição GIRA
Shiatsu
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade de Saúde do Castelo;
W+; Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiro
Vacinação de adultos

- Centro Saúde da Graça, Extensão de S. Nicolau

- Associação Renovar a Mouraria
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade de Saúde do Castelo;
W+; Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiro
- IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em
Distribuição de material para consumo mais seguro
Tratamentos)
- Associação Crescer na Maior
- IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em
Rastreios gratuitos de VIH, Hepatite B e C e Sífilis; Prevenção IST
Tratamentos)
(distribuição preservativos, gel, planfletos informativos e
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade de Saúde Móvel
encaminhamentos para rastreios).
- Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO)
Encaminhamentos para os serviços de saúde da comunidade e,
se necessário, com acompanhamento técnico para garantir a
- Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO)
efectivação da consulta, parcerias com instituições de saúde
que são facilitadoras do acesso aos emigrantes
Fonte: UCP, Entrevista aos Parceiros, 2014
Higiene Dentária; Estomatologia

Analisando os apoios mais específicos, pode dizer-se que uma das entidades com uma maior intervenção nesta
área, para além do Centro de Saúde, é a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a qual, durante o ano de
2014, concedeu apoios aos residentes ao nível da saúde que contemplaram consultas, exames, tratamentos,
medicação e transporte para consultas. O quadro seguinte permite observar que os atendimentos na área da
saúde correspondem a 66,9%* do total de atendimentos da Junta de Freguesia.
Q22 - Tipo de apoio concedido pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior em 2014
Tipos de Apoios / Serviços

Alfama

Serviços

Apoios

Outros Cuidados de saúde (óculos,
12
exames, consultas, internamentos)
Medicação
218
Médico
389
Enfermagem
449
Massagista
112
A. Transporte Consultas
Dentista
278
Total Serviços
1458
Fonte: Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
* 66,9% se retirados os serviços dos balneários e lavandarias

Bairros
Castelo

Baixa

Chiado

7

1

17
142
48
68

19
240
147
91

282

498

Total Geral
N
%

Mouraria
1

21

0,7

13
45
14
23

114
186
29
71

95

401

381
1002
687
365
373
278
3107

12,3
32,3
22,1
11,7
12,0
8,9
9,7*

Também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com os seus vários equipamentos existentes na freguesia,
67 |

Freguesia Santa Maria Maior

Diagnóstico Social

surge como uma resposta fundamental nesta área, com apoios, acompanhamentos e encaminhamentos ao
nível de consultas de medicina geral e de outras especialidades, psicologia, estomatologia, domicílios, rastreios
gratuitos, medicamentos, entre outros.
Considerando dados fornecidos por outras instituições parceiras, é ainda de mencionar e os 1.427
atendimentos realizados ao nível de Cuidados de saúde e rastreios (enfermagem, consulta médica,
tratamentos, apoio medicamentoso, rastreios) no âmbito do IN Mouraria em 2014 (1.404 em 2013) – esta
entidade realizou ainda em 2014 749 rastreios para o VIH, 254 para hepatite C, 253 para hepatite B e 298 para
sífilis.
A expressiva intervenção realizada pelas instituições locais ao nível de apoio, encaminhamento e
disponibilização de serviços para cuidados de saúde e apoio medicamentoso, como respostas básicas para a
manutenção de condições mínimas de qualidade de vida, justifica-se pela instabilidade económica vivida pelos
idosos, famílias com crianças e grupos com problemáticas específicas que proliferam na freguesia.

5 - ACÇÃO SOCIAL: NO COMBATE À POBREZA E À VULNERABILIDADE SOCIAL
Vulnerabilidade da população idosa, fragilidades subjacentes à população imigrante, sem-abrigo, desemprego
e desemprego jovem escolarizado, crianças em situação de risco, pobreza, comportamentos aditivos,
patologias psíquicas e outras fragilidades sociais fazem da Freguesia de Santa Maria Maior um palco, onde cabe
indubitavelmente uma diversidade de respostas sociais.
Desta forma, com o intuito de avaliar o panorama existente na Freguesia de Santa Maria Maior, no que diz
respeito ao tipo de resposta que a acção social presta aos residentes, importa perceber os apoios e serviços
disponibilizados; os Equipamentos Sociais existentes no concelho; e os Projectos e Intervenções dos parceiros
sociais na Freguesia.

As respostas
A realidade social da Freguesia de Santa Maria Maior, anteriormente caracterizada, apresenta necessidades
que são cobertas pela existência de uma rede institucional de apoio, nascendo daí uma série de iniciativas
muito distintas, que vão desde respostas mais primárias, como o apoio alimentar, a serviços vocacionados para
a promoção individual e colectiva, como workshops formativos. A tabela seguinte permite fazer uma visita
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sobre a intervenção institucional.
Tipo de Actividade

Acompanhamento a serviços de apoio

Apoio Alimentar

Recolha e distribuição alimentar

Apoio Material não alimentar (roupa, produtos de higiene,
equipamentos, mobiliário…)

Atendimento e acompanhamento às famílias e indivíduos
Acções de sensibilização / Formação para idosos, jovens
(segurança, iliteracia financeira e outros)
Apoio ao sobreendividamento
Sinalização e encaminhamento de casos
Mediação comunitária
Serviços com fins sociais: Cafetaria, Restauração (workshops,
jantares temáticos como união de culturas); Cabeleireiro Solidário
Animações Sociais com centros de dia, JI
Centro de Acolhimento diurno para a infância

Ocupação de jovens: praia, colónia de férias, informática

Trabalho com jovens: acampamentos; jogos
Centro de Actividades de Tempos Livres
Casa de Acolhimento de jovens (apartamentos de autonomia para
6 rapazes), mais quartos alugados a famílias locais para 7 jovens
Projecto animação em acção em centros educativos para jovens a
cumprir medidas cautelares estabelecidas pelo MJ
Acompanhamento de idosos a serviços

Entidades
Geral
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Associação Auxílio e Amizade
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
SCML - Santa Casa de Misericórdia de Lisboa
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Refood
Associação Crescer na Maior
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Associação Auxílio e Amizade
Associação Crescer na Maior
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
SCML - Santa Casa de Misericórdia de Lisboa
Associação Auxílio e Amizade
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
SCML - Santa Casa de Misericórdia de Lisboa
1ª Divisão da PSP - 2ª Esquadra
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) - Gabinete de Apoio
ao Sobreendividado
1ª Divisão da PSP - 2ª Esquadra
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Associação Renovar a Mouraria
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Associação Renovar a Mouraria
Cozinha Popular da Mouraria
Crianças
Chapitô
Chapitô
Jovens
Grupo Gente Nova
Instituição GIRA
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Corpo Nacional de Escutas (CNE) - Agrupamento 262 - Sé Lisboa
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes
Centro Paroquial Bem-Estar Social de Alfama
Chapitô
Chapitô
Idosos
1ª Divisão da PSP - 2ª Esquadra
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Associação Mais Proximidade Melhor Vida
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Centros Sociais
Associação Auxílio e Amizade
Associação Mais Proximidade Melhor Vida
Instituição GIRA
Associação Crescer na Maior
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - UDIP Colinas

Visitas ao domicílio: tertúlias; limpeza; higienização

Sem-abrigo
Projecto "Mouraria housing first"
Equipas de rua: sem-abrigo
Serviço Drop-in para toxicodependentes: internet; telefone;
recepção de correio; lavandaria; apoio alimentar

Associação Crescer na Maior
Associação Crescer na Maior
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade Móvel de Saúde
Comportamentos aditivos

Acções de Prevenção / Distribuição de material informativo e de
recursos existentes: VIH/SIDA
Serviço Drop-in para toxicodependentes: internet; telefone;
recepção de correio; lavandaria; apoio alimentar
Gabinete de apoio à mulher imigrante: emprego / serviço
doméstico; violência; assédio
Serviços de prevenção, rastreio e tratamento do VIH, hepatites
virais e outras infeções transmissíveis.
Acompanhamento após vitimização / Telefone de emergência
(violência doméstica)

IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade Móvel de Saúde
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Imigrantes
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Violência doméstica
1ª Divisão da PSP - 2ª Esquadra
Associação Mais Proximidade Melhor Vida
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Prostituição

Deslocação das equipas de rua aos locais onde as mulheres
exercem prostituição (rua e bares)
Encaminhamentos para os vários serviços da comunidade ou para
Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO)
as instalações da OSIO
Prevenção IST (distribuição preservativos, gel, planfletos
informativos e encaminhamentos para rastreios).
Voluntariado a disponibilizar para a CSFSMM
Voluntariado: Banco Alimentar; Acções de Responsabilidade
Social; Banco de tempo

Associação Renovar a Mouraria
Corpo Nacional de Escutas (CNE) - Agrupamento 262 - Sé Lisboa
Secretaria-Geral do MAI - Ministério da Administração Interna
Secretaria-Geral do Ministério das finanças

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014

Focando a análise nos serviços mais básicos, como apoio à alimentação, à higiene, a géneros não alimentares
(roupa, electrodomésticos), a cuidados de saúde e ao pagamento de despesas fixas, a tabela seguinte permite
visualizar os atendimentos e o número de famílias (em alguns casos) abrangidos por esta actuação:
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 De um modo geral, em 2014, foram prestados 30.976 apoios e serviços, sendo que 82,3%

JFSMMaior

destes valores refere-se à utilização dos balneários (e 3,2% à lavandaria), localizadas em
Alfama e na Mouraria por terem sido nestes Bairros onde esta necessidade emergiu – 70% dos
banhos ocorreram na Mouraria.
 Retirando a informação para os balneários e lavandarias, destacam-se os serviços e apoios
na área da saúde (medicamentos, consultas, tratamentos), com 67% dos casos.
 Outros atendimentos: 469 apoios para prestações fixas (renda, água, luz, gás); 165 apoios
alimentares; 83 apoios financeiros (materiais e outras despesas);
 É em Alfama e na Mouraria que se prestam mais apoios e serviços.
 Em 2013, dos 979 atendimentos da SCML, 56% procurou apoio económico (+20% que no ano

SCML

anterior); 31% apoio médico medicamentoso (+13%); 15% apoio para habitação / alojamento;
13% alimentação / refeições; 13% apoio para documentação.
 Dos 56 sem abrigo, 89,3% recorreu ao apoio alimentar e 58,9% solicitou roupa.

Programa
Intergerações
– SCML

 A Associação Auxílio e Amizade fornece alimentos e outros géneros não alimentares a 56

Associação

famílias da freguesia, num total de 125 pessoas, correspondente a: 13 idosos; 82 adultos; 9

Auxílio e

jovens (12 aos 17 anos); 18 crianças (3 aos 11 anos); 3 bebés (0 aos 2 anos) – Dados de Julho

Amizade

de 2014. Esta associação fornece ainda ajuda material (electrodomésticos, mobílias, etc…)
 No âmbito da intervenção da In-Mouraria, durante 2014, foram feitos:

In-Mouraria

5.270 atendimentos para complemento alimentar e foram distribuídas 2.514 peças para
roupeiro (em Junho de 2014 estes atendimentos eram de 3.095 e 904
respectivamente);
1.422 (417 em 2013) atendimentos ao nível da higiene;
551 atendimentos de pedidos de acesso a prestações sociais, como o rendimento social
de inserção, pensão de invalidez e de doença, isenções, taxas moderadoras (36 em
2013);
436 atendimentos sociais relacionados com a procura de emprego e formação (38 em
2013);
89 pedidos para apoio na medicação (16 em 2013);
 Entre Agosto de 2012 a Agosto de 2014, procuraram emprego 322 pessoas residentes na

Santa Maria +

freguesia Santa Maria Maior (170 homens; 152 mulheres), entre jovens e população adulta

Emprego

em situação de desemprego, subemprego, emprego precário ou informal
Fonte: Dados fornecidos pelos parceiros, 2014
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Ainda relativamente a intervenção de âmbito social, a Junta de Freguesia dinamiza os seguintes projectos, os
quais, individualmente, envolvem até cerca de 700 pessoas:
Q23 - Projectos no âmbito Social da JFSMM
Projectos no âmbito Social da JFSMM
Praia 55+

Total População
envolvida
193

Praia Campo Crianças e Jovens "Verão 2014"

183

Ambijovem Mouraria

82

Ambijovem Chiado

13

CAF Castelo

53

Cabazes Natal

718

Brinquedos Natal

447

Passeio Primavera

232

Passeio Outono

328

AmbiSénior Mouraria

39

AmbiSénior Baixa

64

AmbiSénior Alfama

12

Total

2364

Fonte JFSMM, 2015

Não tendo dados relativos às fontes de financiamento das diferentes entidades e ao investimento que as
mesmas aplicam na sua intervenção, é no entanto possível, de acordo com informações fornecidas pela Junta
de Freguesia, perceber o financiamento público para as respostas sociais, que ascendeu praticamente a
500.000€ no ano de 2014, quer através dos apoios sociais afectos directamente no atendimento às famílias que
procuram a Junta, quer através da atribuição de verbas a instituições que intervêm no território na promoção
do desenvolvimento social (14 instituições).

Q24 - Investimento financeiro em 2014
Investimento
Apoios Sociais
PDC-SMM Programa de Desenvolvimento Comunitário
Protocolos de Colaboração e Desenvolvimento de
Actividades Associativas
Fonte: JFSMMaior, 2015

Valor cabimentado

Envolvidos

Nota

60.000,00 €

1119 apoios

ultrapassou o valor

400.000,00 €

14 Instituições

18.000,00 €

9 clubes /
associações

nos 3 últimos
trimestres
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Equipamentos Sociais
Os equipamentos sociais existentes na freguesia de Santa Maria Maior pretendem ser uma resposta social nas
áreas de intervenção mais sensíveis, tais como, crianças e jovens e crianças e jovens em situação de perigo,
família e comunidade em geral, pessoas com doença de foro mental/psiquiátrico e pessoas idosas.
No total, existem quarenta equipamentos com capacidade para 2.615 utentes e
apresentam uma taxa de ocupação de 81,8%. A maior parte dos equipamentos encontrase sublotada, à excepção dos que pretendem dar resposta às necessidades das crianças e

 Equipamentos
sublotados - taxa de
ocupação de 81,8%

jovens em situação de perigo, das creches e da comunidade de inserção, em que todos os equipamentos estão
ocupados na sua capacidade máxima.
Os equipamentos que pretendem dar resposta às necessidades sentidas pela população idosa representam
43,6% do total de equipamentos e apresentam uma taxa de ocupação total de 72,3%, valor este que é
deflaccionado pela significativa sublotação dos centros de dia.
Nesta primeira abordagem à informação disponível, e apesar da suficiente capacidade de
resposta para a generalidade dos públicos abrangidos, ressalta o que aparenta ser uma
insuficiência de recursos disponíveis, em termos de infraestruturas, para responder ao

 Equipamentos
para
crianças:
Taxa
de
ocupação de 100%

um dos segmentos da população considerados mais vulneráveis: as crianças.
O quadro seguinte ilustra, em termos gerais, os equipamentos existentes por tipo de resposta social, área de
intervenção e taxa de ocupação.
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Q25 - Taxas de Ocupação e Nº de Equipamentos por Tipo de Resposta Social e Área de Intervenção
Área de Intervenção

Resposta Social

Nº
equipamentos

Capacidade

6
3
9
22,5
2
1
2
5
12,5
1
1
4
6
15,0
1
2,5
2
2
4
2
7

416
85
408
19,8
7
10
675
692
26,5
19
27
136
182
7,0
40
1,5
71
86
553
368
181

323
85
408
19,1
7
10
675
692
32,4
18
27
110
155
7,2
33
1,5
62
81
278
331
158

77,6
100,0
88,8

17
43,6
39

1259
46,8
2615

910
41,4
2139

72,3

100,0

100,0

100,0

Centro de Atividades Tempos Livres
Creche

Crianças e Jovens

Total
%

Crianças e jovens em
Situação de Perigo

Família e Comunidade
em Geral

Pessoas com Doença de
Foro Mental/Psiquiátrico

Pessoas Idosas

Apartamento de Autonomização
Centro de Acolhimento Temporário
Centro de Apoio Familiar- Aconselhamento Parental
Total
%
Centro de Apoio à Vida
Comunidade de Inserção
Ajuda Alimentar a Carenciados
Total
%
Forum Sócio-Ocupacional
%
Apoio Domiciliário Integrado
Centro de Convívio
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Estrutura Residencial para Idosos (Lar de Idosos e
Residência)
Total
%

Total Geral
%
Fonte: http://www.cartasocial.pt/index2.php

Utentes

Tx
Ocupação

100,0
100,0
100,0
100,0
94,7
100,0
80,9
85,2
82,5
87,3
94,2
50,3
89,9
87,3

81,8

Os quadros a seguir apresentados detalham a oferta existente por tipo de resposta social.
Q26 - Respostas sociais por equipamento para Família e Comunidade em Geral
Resposta Social
Centro de Apoio à Vida
Comunidade de Inserção

Designação Equipamento
Casa de Santa Isabel - Ponto de Apoio à Vida
Total
Chapitô- Comunidade de Inserção
Total

Centro de Dia de Nossa Senhora do Socorro - SCML
Centro de Dia do Centro Social Polivalente São Cristóvão
e São Lourenço - SCML
Ajuda Alimentar a
Carenciados
Centro Social da Sé - SCML
Centro Social de São Boaventura - SCML
Total
Total Geral
Fonte: http://www.cartasocial.pt/index2.php

Capacidade

Utentes

19
19
27
27

18
18
27
27

Taxa de
Ocupação
94,7
94,7
100,0
100,0

30

29

96,7

42
29
35
136
182

42
29
10
110
155

100,0
100,0
28,6
80,9
85,2
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Q27 - Respostas sociais por equipamento para Crianças e Jovens
Resposta Social
Apartamento de
Autonomização
Centro de
Acolhimento
Temporário
Centro de Apoio
FamiliarAconselhamento
Parental15

Designação Equipamento

Capacidade

Recolhimentos da Capital - Mercearias - ISS, IP
Chapitô - Casa de Acolhimento de Jovens

Utentes

Taxa de
Ocupação

Total

1
6
7

1
6
7

100,0
100,0
100,0

Casa da Ameixoeira - A. Portuguesa para o Direito dos
Menores e da Família
Total

10
10

10
10

100,0
100,0

367
308

367
308

100,0
100,0

675

675

100,0

100
66
40
90

82
43
40
90

82,0
65,2
100,0
100,0

30
326
41
32
12
85
1119

26
281
41
32
12
85
1058

86,7
86,2
100,0
100,0
100,0
100,0
94,5

Equipa de Apoio à familia- Sul 1 - SCML
Equipa de Apoio à familia- Sul 4 - SCML
Total

Associação de Pais e Enc. De Educação dos alunos da
EB1/JI Nº 2 Da Tapada das Mercês
Associação de Tempos Livres de Alfama- ATLA
Centro Paroquial de Bem Estar Social de Alfama (CATL)
Centro de Actividades
Tempos Livres
Centro Social de São Boaventura - SCML
Centro Social do Menino Deus16
Patronato Nossa Senhora do Bom Conselho- ATL17
Total
Centro Paroquial de Bem Estar Social de Alfama (Creche)
Creche Encosta do Castelo - SCML
Creche
Creche Nossa Senhora do Bom Conselho18
Total
Total Geral
Fonte: http://www.cartasocial.pt/index2.php e Informações Parceiros

Os problemas na Freguesia de Santa Maria Maior são bastante expressivos, mas, de acordo com a informação
disponível, existe uma rede institucional diversificada, capaz de dar respostas adequadas às necessidades
existentes e com vontade de contribuir para o desenvolvimento sócio-económico da freguesia.

15

Segundo informação da SCML a designação está desactualizada e estas equipas não correspondem a equipamentos.
Foi referenciado pela SCML que este Centro já não tem ATL, mas que tem creche (1 e 2 anos).
17
Segundo a mesma fonte este equipamento encontra-se em processo de encerramento.
18 Igual ao anterior.
16
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UMA SÍNTESE SOBRE AS PESSOAS
CARACTERÍSTICAS GERAIS

 Reconfiguração
populacional:
aumento
da
população
estrangeira
e
rejuvenescimento
da
estrutura etária, sobretudo
masculina e entre os 25 e 35
anos
 População escolarizada: 48,5%
possui pelo menos o ensino
básico completo e 18,1%
possui o ensino superior;
diminuição da taxa de
abandono escolar (-59,9%),
posicionando-se em 2011 nos
1,6%
 Qualificações profissionais da
população
empregada
ajustadas
à
escolaridade
(64,9% tem pelo menos o
ensino
secundário):
40%
exerce cargos de gestão,
funções
técnicas
e
intermédias,
actividades
intelectuais e profissionais
qualificados

 Sentimento de isolamento e dificuldades físicas da população idosa: 34% dos idosos
sente-se isolado ou muito isolado e 20% sai de casa com pouca frequência ou
nunca; existe 16,3% de idosos a viverem sós (+25% que em 2001); 16% não
ninguém a quem recorrer; 54,3% tem pelo menos uma dificuldade (principais
AVD: deslocar-se para o exterior e fazer a higiene pessoal)
 Sem-abrigo: contabilizados 90 indivíduos na FSMMaior
 Fragilidade educacional: 16,5% não possui qualquer nível de ensino (60,8% são
mulheres)  taxa de analfabetismo de 4,4%; existência de 2,5% de jovens sem
escolaridade; 25,8% das crianças em idade pré-escolar não está integrada no
sistema de ensino; 1,9% de crianças e adolescentes entre os 6 e os 15 anos não
frequenta a escola
 Desocupação de jovens: 20,2% de jovens entre os 18 e os 24 anos concluiu o 3º ciclo
do ensino básico e não prosseguiu os estudos; 103, dos 114 jovens entre os 20 e
24 anos, estão desempregados
 Desemprego masculino, jovem e escolarizado: 60% são homens, 40,2% tem entre 25
e 39 anos, 49,2% possui pelo menos o ensino secundário, 41,5% vive na
Mouraria (27% em Alfama) e 57,3% ou está a cargo da família (32,7%) ou recebe
subsídio de desemprego (24,6%)
 Desqualificação profissional feminina: dos 11% de trabalhadores não qualificados,
63,8% são mulheres
 Crianças em risco: 53,3% das crianças da freguesia tem pelo menos um dos pais em
situação de desemprego ou sem actividade; 34,8% pertence a famílias
monoparentais e, destas, 51,4% tem o progenitor desempregado ou sem
actividade; 54,3% das crianças nas famílias de casais com filhos tem um ou os
dois pais nestas condições
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FORÇAS

- População:
¼ da população tem 65 ou mais anos e apenas 9,2% tem até 14 anos  população envelhecida (índice de envelhecimento de
286,1 (2001 era de 335,1);
Decréscimo de população idosa e de população jovem (-8,5%) e aumento de população entre os 25 e os 64 anos;
Aumento de 135,6% de residentes com nacionalidade estrangeira e acréscimo em 16,3% de residentes que há 5 anos viviam
noutro território (+2/3 que em 2001)
- Famílias:
Existem 6.426 famílias clássicas, com uma dimensão média de 1,95 hab/fogo  a proporção de famílias unipessoais é de
46,4%;
Diminuição das famílias de 2001 para 2011 de -17,5%
45,5% dos núcleos familiares corresponde a casais sem filhos e 21,4% a núcleos monoparentais; 6,5% corresponde a famílias
com mais do que um agregado familiar
- Perfil económico da população: 46,5% está empregada; 30,2% está reformada; e 7,5% está desempregada
Taxa de actividade de 51,6% (homens: 58,1%; mulheres: 44,2%; 30/64 anos: 68,7%); 86,2% encontra-se empregada (77%
trabalha por conta de outrem); 13,8% está desempregada
50,1% vive do trabalho e 30,9% da reforma

Freguesia Santa Maria Maior
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UM RETRATO POR BAIRROS:
Indicadores

Alfama

Baixa

Castelo

Chiado

Mouraria

 ≥ 65 anos: 26,2%

 ≥ 65 anos: 18,4%

 ≥ 65 anos: 32,6%

 ≥ 65 anos: 20,1%

 ≥ 65 anos: 23,1%

 < 25 anos: 16,3%

 < 25 anos: 18,3%

 < 25 anos: 13,4%

 < 25 anos: 19,6%

 < 25 anos: 19,3%

 25 a 64: 56,5%

 25 a 64: 63,3%

 25 a 64: 54,0%

 25 a 64: 60,1%

 25 a 64: 57,6%

 -25,5% de residentes

 +11,8% de residentes

 -33,6% de residentes

 -3,3% de residentes

 -1,1% de residentes

 Média hab/fogo: 1,96

 Média hab/fogo: 2,05

 Média hab/fogo: 1,87

 Média hab/fogo: 1,87

 Média hab/fogo: 1,98

 Unipessoais: 45,1%

 Unipessoais: 45,6%

 Unipessoais: 47,6%

 Unipessoais: 48,8%

 Unipessoais: 45,7%

 Monoparentais: 21%

 Monoparentais: 23%

 Monoparentais: 19%

 Monoparentais: 24%

 Monoparentais: 21%

 Alargada: 6,3%

 Alargada: 8,7%

 Alargada: 5,6%

 Alargada: 4,3%

 Alargada: 7,4%

 Isolados idosos:
19,5% (+6,0%)

 Isolados idosos:
12,2% (+70,8%)

 Isolados idosos:
21,4% (+6,9%)

 Isolados idosos:
11,7% (+41,8%)

 Isolados idosos:
17,5% (+20,1%)

 Pop. Estrangeira:
9,2% (+85,7%)

 Pop. Estrangeira:
22,7% (+192,6%)

 Pop. Estrangeira:
5,6% (+123,8%)

 Pop. Estrangeira: 11%
(+34,8%)

 Pop. Estrangeira:
23,4% (+213,5%)

 Migrantes: +85,5%

 Migrantes: +59,0%

 Migrantes: +131,8%

 Migrantes: +11,6%

 Migrantes: +107,7%

 Nados-vivos: -62,7%

 Nados-vivos: +75%

 Nados-vivos: +60%

 Nados-vivos: -70,6%

 Nados-vivos: -28,1%

S/ escolaridade

 16,8%

 16,2%

 11,3%

 11,7%

 18,8%

< 3º ciclo

 39,2%

 25,1%

 40,8%

 25,0%

 38,1%

≥ 3º ciclo

 44,0%

 58,6%

 47,9%

 63,3%

 43,2%

Ranking jovens

 4º

 2º

 3º

 1º

 5º

Tx analfab

 5,35%

 4,42%

 3,7%

 2,3%

 5,65%

Tx aband. escol

 0,5%

 2,7%

 0,0%

 0,0%

 4,8%

Não freq préescolar

 36,54%

 28,4%

 0,0%

 12,5%

 44,61%

Não
freq
ensino básico

 2,09%

 2,52%

 0,0%

 0,0%

 4,67%

Jovens
não
prosseguiram
estudos

 29,1%

 14,2%

 19,1%

 6,5%

 30,1%

Tx actividade

 47,7%

 57,4%

 45,4%

 55,7%

 48,8%

Tx desemprego

 13%

 12%

 15,5%

 8,9%

 17,3%

Proporção
desempregados

 27%

 18%

 7%

 7%

 41%

 + envelhecida

 + rejuvenescida

 Idosos + isolados

 + escolarizados

 + desemprego

 > tx actividade

Perfil
população

da

Perfil familiar

Entradas
saídas
residentes

e

Síntese:

 + envelhecida
 Idosos + isolados

 + escolarizados
 - desemprego
 > tx actividade

 + rejuvenescida
 > desvio à
escolarização
 + desemprego
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TECIDO ASSOCIATIVO E INSTITUCIONAL
Neste último eixo temático importa caracterizar a rede de parceiros da Comissão Social de Freguesia ao nível
da sua localização, natureza, área e tipos de intervenção. Serão igualmente apresentados os problemas
identificados pelos parceiros com vista à realização do diagnóstico social da freguesia e posterior plano de
desenvolvimento social.
Para esta caracterização e identificação de problemas, foram convidadas a participar todas as entidades
parceiras. No entanto, por motivos vários, só foi possível entrevistar 36 (2/3 do total). 19
A Comissão Social de Freguesia conta então com um total de 58 instituições, das quais 75,9% localizam-se
dentro da freguesia e 24,1% são-lhe externas (a listagem das instituições parceiras pode ser consultada em
documento anexo – Caderno Estatístico). O quadro seguinte apresenta a distribuição das instituições por
localização, sendo de salientar as poucas instituições presentes do Castelo e do Chiado, e Alfama como sendo o
bairro com mais instituições representadas na Comissão.
Q28 - Instituições parceiras por localização
Localização
Alfama
Baixa
Castelo
Chiado
Mouraria
Externas
Não definida

Nº
15
13
2
2
12
12
2

%

75,9

24,1

100,0
Total Geral
58
Fonte: Comissão Social de Freguesia SMM, 2015

Nº entrevistados
10
10
9
1
1
4
1
36

Q29 - Instituições parceiras por natureza
Natureza

Nº

%

Associação
Cooperativa
Entidade Pública
Entidades Privada com Fins Lucrativos
IPSS
Pessoa Colectiva Religiosa
Pessoa colectiva de direito privado e utilidade
pública administrativa
ONG

27
2
10
2
10
2

48,21
3,57
17,86
3,57
17,86
3,57

1
2

1,79
3,57

Total Geral
Fonte: Comissão Social de Freguesia SMM, 2014

56

100,00

Quanto à natureza das instituições, 48,21%, a maioria, é de natureza associativa, destacando-se num segundo
plano as entidades públicas e as IPSS. Já no que respeita às áreas de actuação das instituições parceiras, a
maioria exerce a sua actuação ao nível do desporto/cultura/recreação, surgindo em seguida as que actuam no
campo da acção social. As outras áreas de actuação podem ser confrontadas no quadro seguinte.

19

Das 36 entidades entrevistas, 1 saiu do âmbito de intervenção da freguesia por questões de restruturação interna. Assim, efectivamente,
foram 35 as entidades parceiras entrevistadas.
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Q30 - Instituições parceiras por área de actuação
Área de actuação

Alfama

Baixa

Outra
Acção social
Desporto / Cultura / Recreação
Economia / Finanças / Emprego
Educação
Inserção sócioprofissional
Intervenção Comunitária
Planeamento / Desenvolvimento
local
Saúde
Segurança
Voluntariado

1
2
7

1
3
4
1

Castelo

Chiado

1

1

1
1
1

16
Total Geral
Fonte: Comissão Social de Freguesia SMM, 2014

2

1

1

1

5

8,9

1
1

2
2
3

3,6
3,6
5,4

56

100,0

1
2
3
1
1

2

2
1
1
1

Total
Geral
3
13
14
3
6
1
4

Mouraria

1

Externas

Não
definida

3

1

1
3

1

13

1

2

12

11

1

%
5,4
23,2
25,0
5,4
10,7
1,8
7,1

Apesar da natureza principal das instituições, o tipo de intervenção é mais abrangente. Desta forma, embora só
existam 13 entidades com o enfoque principal na acção social, são 49 as instituições com intervenções nesta
área. Também ao nível cultural o número de entidades que desenvolvem actividades culturais ascende a 29.
Por Bairro, e tendo em conta o tipo de intervenções levado a cabo pelas diferentes instituições, é possível
referir que é na Baixa, na Mouraria e em Alfama onde se verifica a maior actividade interventivo.

Q31 - Tipo de intervenção por bairro
Bairros

Actividades / Respostas de Intervenção
Acção social
Segurança
Desporto
Cultura
Recreação
Educação
Saúde
Emprego
Economia
Informação / Comunicação / legislação
Mediação política
Capacitação
Habitação
Total Geral

Alfama
11

Castelo

1
1

Baixa
19
1
7
10
4
1
5
1
1
4
1
1
2

37

57

2

47

8

4

155

36,8

1,3

30,3

5,2

2,6

100,0

2
9
1
5
4
1
1
1

%
23,9
Fonte: Comissão Social de Freguesia SMM, 2014

Mouraria
15

Externas
3

Não definida
1

1

2
5

2

2

2

1

1

7
7
2
4
4

1

1

Total Geral
49
1
11
29
5
16
16
4
6
11
1
3
3

Os quadros seguintes dão a conhecer o diferente tipo de intervenção realizado pelas entidades parceiras da
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Comissão Social de Freguesia de Santa Maria Maior.
Q32 - Parceiros com intervenção na área social
Tipo de Actividade

Acompanhamento a serviços de apoio

Apoio Alimentar

Recolha e distribuição alimentar

Apoio Material não alimentar (roupa, produtos de
higiene, equipamentos, mobiliário…)

Atendimento e acompanhamento às famílias e
indivíduos

Entidades
Geral
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Associação Auxílio e Amizade
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
SCML - Santa Casa de Misericórdia de Lisboa
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Refood
Associação Crescer na Maior
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Associação Auxílio e Amizade
Associação Crescer na Maior
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
SCML - Santa Casa de Misericórdia de Lisboa
Associação Auxílio e Amizade
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
SCML - Santa Casa de Misericórdia de Lisboa

Acções de sensibilização / Formação para idosos,
jovens (segurança, iliteracia financeira e outros)

1ª Divisão da PSP - 2ª Esquadra

Apoio ao sobreendividamento

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) - Gabinete de Apoio
ao Sobreendividado

Sinalização e encaminhamento de casos
Mediação comunitária

1ª Divisão da PSP - 2ª Esquadra
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Associação Renovar a Mouraria
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)

Serviços com fins sociais: Cafetaria, Restauração
(workshops, jantares temáticos como união de
culturas); Cabeleireiro Solidário

Associação Renovar a Mouraria

Animações Sociais com centros de dia, JI

Chapitô

Centro de Acolhimento diurno para a infância

Chapitô

Cozinha Popular da Mouraria
Crianças

Ocupação de jovens: praia, colónia de férias,
informática
Trabalho com jovens: acampamentos; jogos
Centro de Actividades de Tempos Livres
Casa de Acolhimento de jovens (apartamentos de
autonomia para 6 rapazes), mais quartos alugados a
famílias locais para 7 jovens

Jovens
Grupo Gente Nova
Instituição GIRA
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Corpo Nacional de Escutas (CNE) - Agrupamento 262 - Sé Lisboa
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes
Centro Paroquial Bem-Estar Social de Alfama
Chapitô
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Projecto animação em acção em centros educativos
para jovens a cumprir medidas cautelares
estabelecidas pelo MJ

Acompanhamento de idosos a serviços

Visitas ao domicílio: tertúlias; limpeza; higienização

Chapitô
Idosos
1ª Divisão da PSP - 2ª Esquadra
Associação Mais Proximidade Melhor Vida
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Centros Sociais
Associação Auxílio e Amizade
Associação Mais Proximidade Melhor Vida
Instituição GIRA
Associação Crescer na Maior
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - UDIP Colinas
Sem-abrigo

Projecto "Mouraria housing first"
Equipas de rua: sem-abrigo
Serviço Drop-in para toxicodependentes: internet;
telefone; recepção de correio; lavandaria; apoio
alimentar

Associação Crescer na Maior
Associação Crescer na Maior
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade Móvel de Saúde
Comportamentos aditivos

Acções de Prevenção / Distribuição de material
informativo e de recursos existentes: VIH/SIDA
Serviço Drop-in para toxicodependentes: internet;
telefone; recepção de correio; lavandaria; apoio
alimentar
Gabinete de apoio à mulher imigrante: emprego /
serviço doméstico; violência; assédio
Serviços de prevenção, rastreio e tratamento do VIH,
hepatites virais e outras infeções transmissíveis.
Acompanhamento após vitimização / Telefone de
emergência (violência doméstica)

IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade Móvel de Saúde
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Imigrantes
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Violência doméstica
1ª Divisão da PSP - 2ª Esquadra
Associação Mais Proximidade Melhor Vida
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Prostituição

Deslocação das equipas de rua aos locais onde as
mulheres exercem prostituição (rua e bares)
Encaminhamentos para os vários serviços da
comunidade ou para as instalações da OSIO
Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO)
Prevenção IST (distribuição preservativos, gel,
planfletos informativos e encaminhamentos para
rastreios).
Voluntariado a disponibilizar para a CSFSMM
Voluntariado: Banco Alimentar; Acções de
Responsabilidade Social; Banco de tempo

Associação Renovar a Mouraria
Corpo Nacional de Escutas (CNE) - Agrupamento 262 - Sé Lisboa
Secretaria-Geral do MAI - Ministério da Administração Interna
Secretaria-Geral do Ministério das finanças

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014
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Q33 - Parceiros com intervenção na área da capacitação
Tipo de Actividade

Entidades
Capacitação

Capacitação de técnicos (3º Sector) para gestão de
projectos através de formação

BADL Bairros - Associação de Desenvolvimento Local

Conferências / Colóquios

Casa Regional do Concelho de Arcos de Valdevez
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014

Q34 - Parceiros com intervenção na área cultural
Tipo de Actividade

Eventos de época / temáticos: Natal; Carnaval;
Magusto; Páscoa; Dia dos Reis

Eventos culturais: Teatro; Fados; Tertúlias; Debates;
Visitas a exposições e locais de interesse cultural;
Exposições; Ciclos de cinema; Feiras; Encontros
interculturais; Concertos; Festivais

Workshops de criação artística e formativos: aulas de
guitarra e viola; aulas de canto; oficinas / iniciação ao
teatro; dança; percussão; O Ciclo Try Better, Fail Better

Grupos de cultura: Teatro; Coro / Cantares; Folcrórico;
Forró; Concertinas; Bombos; Cavaquinhos

Entidades
Cultura
Academia Recreio Artístico
Associação Auxílio e Amizade
Casa Regional do Concelho de Arcos de Valdevez
Associação Mais Proximidade Melhor Vida
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Lisboa
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Academia Recreio Artístico
Associação Renovar a Mouraria
Casa da Achada - Centro Mário Dionísio
Casa Regional do Concelho de Arcos de Valdevez
Chapitô
Grupo de Teatro Gota
"Há Castelo - Associação de Moradores, Comerciantes e Amigos do Castelo de São
Jorge"
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Lisboa
Instituição GIRA
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes
Teatro da Garagem
Teatro D.Maria II
Associação Renovar a Mouraria
Espaço Evoé
"Grupo Desportivo da Mouraria - Escola de Fado da Mouraria"
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes
Teatro da Garagem
Casa da Achada - Centro Mário Dionísio
Casa de Lafões
Casa do Concelho da Pampilhosa da Serra
Casa Regional do Concelho de Arcos de Valdevez
Grupo de Teatro Gota
Instituição GIRA
Teatro da Garagem

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014
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Q35 - Parceiros com intervenção na área desportiva
Tipo de Actividade

Desporto colectivo: futsal
Desporto individual: atletismo
Danças: Ballet; Danças latinas; Tango
Artes marciais e defensivas: capoeira; Tai-shi sénior
Jogos de mesa
Jogos tradicionais
Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014

Entidades
Desporto
Academia Recreio Artístico
Casa do Concelho da Pampilhosa da Serra
Casa Regional do Concelho de Arcos de Valdevez
Academia Recreio Artístico
Academia Recreio Artístico
Associação Renovar a Mouraria
Academia Recreio Artístico
Casa de Lafões
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Casa de Lafões
Grupo Gente Nova

Q36 - Parceiros com intervenção na área da educação
Tipo de Actividade

Entidades

Educação
Associação Auxílio e Amizade
Alfabetização
Associação Renovar a Mouraria
Formação / Acções de sensibilização para idosos, Associação Auxílio e Amizade
jovens (segurança, iliteracia financeira e outros)
Associação Renovar a Mouraria
Aulas de Português para Imigrantes
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes
Biblioteca itinerante
Casa da Achada - Centro Mário Dionísio
Creche
Centro Paroquial Bem-Estar Social de Alfama
Jardim-de-infância
Centro Paroquial Bem-Estar Social de Alfama
Chapitô
Espaço Evoé
Formação para jovens: artes circenses e performativas;
Estudo e sucesso escolar - Apoio
formação de actores (teatro, televisão, cinema, cabaré)
Associação Renovar a Mouraria
Grupo Gente Nova
Formação em informática
Grupo Gente Nova
Ludoteca
Instituição GIRA
Escola de música
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Lisboa
Escola: "Mochila verde" (ambiente); "Encontrar
Agrupamento de Escolas Gil Vicente
lugares" (reconhecimento arquitectónico e cultural
através da literatura); "Revitalização Vila Berta"
(envolvimento de residentes e alunos na revitalização
habitacional); Projecto anual "Ciência Viva"
(experiências laboratoriais, conversas com cientistas)
Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014
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Q37 - Parceiros com intervenção na área económica
Tipo de Actividade

Entidades
Economia

Iniciativas de crowdfunding

Associação Crescer na Maior

Dinamismo local: Dia da Mãe; Mercado de produtos
nacionais certificados; Shopping late night; Santos
Populares; Arraiais; Rota das Tasquinhas e
Restaurantes; Projecto Maingrantour (Imigrantes como
guias a dar a conhecer as suas visitas); concertos,
debates e tertúlias e jantares do mundo no espaço de
cafetaria / restaurante / bar; Lojas - convénio com
artistas; venda de produtos confeccionados no local
Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014

Associação Dinamizadora Baixa Pombalina
Associação Recreativa Amigos de São Miguel
Associação Renovar a Mouraria
Chapitô
Cozinha Popular da Mouraria

Q38 - Parceiros com intervenção na área do emprego
Tipo de Actividade

Entidades
Emprego

Emprego - Apoio / Gabinete: cv's; formação
empreendedorismo; capacitação para o emprego

Associação Auxílio e Amizade
Associação Crescer na Maior
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Santa Maria Maior + Emprego - Agência de Empreededores Sociais / Seacoop, CRL
Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO)
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014

Q39 - Parceiros com intervenção na área habitacional
Tipo de Actividade

Habitação: obras ao domicílio; revitalização de espaços

Entidades
Habitação
Associação Mais Proximidade Melhor Vida"
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Unidade Intervenção Territorial Centro Histórico

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014
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Q40 - Parceiros com intervenção na área da informação
Tipo de Actividade

Entidades

Informação / Comunicação / Legislação
Associação Dinamizadora Baixa Pombalina
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) - Gabinete de Apoio
ao Sobreendividado
Informação / Esclarecimento / Apoio Jurídico / Apoio
Associação Renovar a Mouraria
na Cidadania e processos de legalização – (legislação,
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
direitos e deveres): comércio; imigrantes; população
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
em geral, prostituição.
Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO)
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes
Associação Renovar a Mouraria
Divulgação e Comunicação: Jornal Rosa Maria; Casa da Achada - Centro Mário Dionísio
Newsletter; AudioLivro; Edições próprias; Jornal mensal Casa do Concelho da Pampilhosa da Serra
"Há Castelo - Associação de Moradores, Comerciantes e Amigos do Castelo de São
Jorge"
Secretaria-Geral do MAI - Ministério da Administração Interna
Advocacia social/Policy-Practice no acesso à Saúde
IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos)
Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014

Q41 - Parceiros com intervenção na área da mediação política
Tipo de Actividade

Entidades

Relação com poder local, central (legislação, higiene,
segurança, iluminação)

Mediação política
Associação Dinamizadora Baixa Pombalina
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014

Q42 - Parceiros com intervenção na área recreativa
Tipo de Actividade

Excursões / Passeios
Convívio Idosos

Entidades
Recreação
Academia Recreio Artístico
Associação Mais Proximidade Melhor Vida
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
Casa de Lafões
Centro Paroquial Bem-Estar Social de Alfama

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014

85 |

Freguesia Santa Maria Maior

Diagnóstico Social

Q43 - Parceiros com intervenção na área da saúde
Tipo de Actividades
Consultas: Saúde infantil, mulher e geral; enfermagem;
oftalmologia; ginecologia; otorrinolaringologia, Unidade de
avaliação geriátrica; HIV

Domicílios: fisioterapia; agilização de consultas médicas; apoio
psicológico; enfermagem
Medicina alternativa: Medicina Chinesa; Naturopatia

Psicologia: Acompanhamento e rastreio psicológico, consultas e
avaliações / Gabinete

Técnicas específicas: Ludoterapia; Clube do Riso; Terapia
Ocupacional; Terapia da Fala; Ginásio da Mente; Psicoterapia;
Shiatsu
Vacinação de adultos

Entidades que as realizam
- Centro Saúde da Graça, Extensão de S. Nicolau
- IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em
Tratamentos)
- Junta de Freguesia Santa Maria Maior
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade de Saúde do Castelo;
W+; Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiro
- Centro Saúde da Graça, Extensão de S. Nicolau
- Associação Mais Proximidade Melhor Vida"
- Junta de Freguesia Santa Maria Maior
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
- Associação Auxílio e Amizade
- Associação Renovar a Mouraria
- Associação Auxílio e Amizade
- Chapitô
- Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO)
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade de Saúde do Castelo;
W+; Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiro
- Associação Auxílio e Amizade
- Associação Renovar a Mouraria
- Instituição GIRA
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade de Saúde do Castelo;
W+; Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiro
- Centro Saúde da Graça, Extensão de S. Nicolau

- Associação Renovar a Mouraria
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade de Saúde do Castelo;
W+; Unidade de Saúde Dr. Domingos Barreiro
- IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em
Distribuição de material para consumo mais seguro
Tratamentos)
- Associação Crescer na Maior
- IN-Mouraria (projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em
Rastreios gratuitos de VIH, Hepatite B e C e Sífilis; Prevenção IST
Tratamentos)
(distribuição preservativos, gel, planfletos informativos e
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Unidade de Saúde Móvel
encaminhamentos para rastreios).
- Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO)
Encaminhamentos para os serviços de saúde da comunidade e,
se necessário, com acompanhamento técnico para garantir a
- Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO)
efectivação da consulta, parcerias com instituições de saúde
que são facilitadoras do acesso aos emigrantes
Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014
Higiene Dentária; Estomatologia

Q44 - Parceiros com intervenção na área da segurança
Tipo de Actividade

Entidades
Segurança

Modelo integrado de Policiamento de proximidade:
Escola Segura; Idosos em Segurança; Comércio Seguro
Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014

1ª Divisão da PSP - 2ª Esquadra
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Por último, serão apresentadas as tabelas com o levantamento das fraquezas e forças identificados pelos
parceiros no âmbito das entrevistas realizadas, de acordo com a seguinte lista de problemas:
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Acção Social, Saúde e Intervenção Comunitária
Fraquezas
B.1. Idosos em "risco": isolamento, desocupação,
dificuldade
motora,
violência
doméstica,
aproveitamento
financeiro
por
parte
de
"cuidadores" e familiares, pobreza encoberta, falta
de apoio, população muito envelhecida sem
condições habitacionais
B.13. Vulnerabilidade por parte da população
imigrante: muitos imigrantes, situação precária,
isolados, problemas de legalização, desocupação de
crianças descendentes (2ª geração), falta de espaços
de lazer e convívio para os imigrantes

% face aos
Total
responde
Geral
ntes

Forças

% face
Total
aos
Geral responde
ntes

25,0

2.1. Vantagem de micro-territórios e
bairrismo: Cooperação, entreajuda,
hospitalidade,
lógica
familiar,
identidade, sentimento de pertença,
redes de vizinhança

10

27,8

5

13,9

1.2. Força empresarial: Centro
empresarial
vitalizado,
tecido
empreendedor, com oportunidades de
negócio, forte comércio imigrante

6

16,7

B.10. Prostituição

4

11,1

2.2. População activa: voluntarismo,
envolvimento, acessíveis, colaborantes

4

11,1

B.12. Toxicodependência e álcool

4

11,1

4

11,1

B.15. Pobreza envergonhada, carência económica,
sobreendividamento

3

8,3

3

8,3

B.4. Sem-abrigo: situações de duplo diagnóstico
(alcoólico, saúde mental…)

3

8,3

3

8,3

B.11. Violência doméstica

2

5,6

3

8,3

B.8. Desresponsabilização e "abuso" de alguns
utentes: selecionam e deitam fora alimentos dos
cabazes, faltam ao atendimento sem aviso prévio
sobretudo nas férias, Subsídiodependência

2

5,6

1.5. Território: Proximidade entre
agentes locais e moradores

1

2,8

B.16. Famílias monoparentais com crianças pequenas
a cargo

1

2,8

2.3. Respostas:
Diminuição de
problemas sociais, tais como a
prostituição

1

2,8

1

2,8

Total Geral

35

97,2

1

2,8

35

97,2

B.9. Saúde mental: forte incidência de doença
psiquiátrica
C.6. Condicionalismos na saúde: falta de respostas
estruturadas (utentes sem médico de família)
Total Geral

9

3.4. Sinergia institucional: Sentido de
optimização de recursos e lógica de
reutilização
1.4. Centro acessível: Centro da
cidade, com muitos acessos, o que a
coloca numa localização vantajosa
3.5.
Diversidade
institucional:
equivalente a diferentes perspectivas
e know-hows e potencial palco de
partilhas e experiências
3.6. Respostas: Aumento de recursos
técnicos e oferta de variados serviços

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014
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Economia, Educação e Cultura
Fraquezas
B.7.
Precariedade
laboral:
desemprego,
desemprego de longa duração, biscates, trabalho
sazonal na altura dos Santos, venda ambulante,
desactualização face ao mercado, pouca motivação
para o trabalho, falta de profissionalização e
vontade de trabalhar
B.2.
Juventude
fragilizada:
famílias
desestruturadas, falta de acompanhamento
parental (levando a caminhos menos desejados),
desocupação, jovens com filhos e com baixas
escolaridades, culturas juvenis muito fortes
B.14. Bairrismo: vivência pesada de bairro,
fechamento no bairro (dificuldade em deslocar-se
para fora do bairro para trabalhar e outros),
rivalidades (as pessoas não se querem misturar)
B.6. Relação fragilizada com a escolaridade:
Iliteracia, fracas competências escolares, baixa
escolaridade, insucesso e absentismo escolar
B.5. Dificuldade de comunicação intercultural:
muros
culturais,
Mouraria
com
várias
nacionalidades difíceis de dialogar
C.7. Falta de vontade em estimular a actividade
cultural, fraca promoção de encontro entre
pessoas e culturas, artistas de rua são afastados
Total Geral

Total
Geral

10

% face aos
responde
ntes

Forças

27,8

1.1. Força turística: Zona histórica,
turística, bonita, cartão de visita,
arquitectónica, multicultural, força do
fado

6

16,7

4

11,1

4

11,1

3

8,3

3

8,3

30

83,3

2.1. Vantagem de micro-territórios e
bairrismo: Cooperação, entreajuda,
hospitalidade,
lógica
familiar,
identidade, sentimento de pertença,
redes de vizinhança
1.2. Força empresarial: Centro
empresarial
vitalizado,
tecido
empreendedor, com oportunidades
de negócio, forte comércio imigrante
2.2. População activa: voluntarismo,
envolvimento,
acessíveis,
colaborantes
3.4. Sinergia institucional: Sentido de
optimização de recursos e lógica de
reutilização
1.4. Centro acessível: Centro da
cidade, com muitos acessos, o que a
coloca numa localização vantajosa
3.5.
Diversidade
institucional:
equivalente a diferentes perspectivas
e know-hows e potencial palco de
partilhas e experiências
1.3. Dinamismo dos Santos Populares:
potenciador da união institucional e
aumento de turismo
3.2. Forte dinâmica associativa
1.5. Território: Proximidade entre
agentes locais e moradores
Total Geral

% face
Total
aos
Geral responde
ntes

15

41,7

10

27,8

6

16,7

4

11,1

4

11,1

3

8,3

3

8,3

2

5,6

2

5,6

1

2,8

50

138,9

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014
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Ordenamento, Infraestruturas e Segurança
Fraquezas

B.3. Criminalidade e tráfico de droga: Criminalidade,
delinquência, furtos junto dos comerciantes e turistas,
tráfico de droga, negócios ilícitos, carteiristas
A.1. Zona histórica "descuidada": pouco cuidada e limpa,
falta de higiene e de limpeza nas ruas, falta cultura cívica,
mau uso dos espaços públicos (Skate em zonas de passagem),
má organização na recolha do lixo (muito ruído e não há
separação de lixos), decadência da Baixa
A.11. Infraestruturas desqualificadas e em falta: falta de
espaços verdes, falta de equipamentos desportivos,
infraestruturas existentes pouco atractivas, mobiliário
urbano degradado e desqualificado, encerramento loja do
cidadão, falta de acessibilidades (metro, arruamentos e
zonas de passeio não acessíveis), iluminação fraca, falta de
wc's públicos, falta de estacionamento

% face
Total
aos
Geral respon
dentes
12

33,3

11

30,6

Forças
1.1. Força turística: Zona histórica,
turística, bonita, cartão de visita,
arquitectónica, multicultural, força
do fado
2.1. Vantagem de micro-territórios e
bairrismo: Cooperação, entreajuda,
hospitalidade,
lógica
familiar,
identidade,
sentimento
de
pertença, redes de vizinhança

% face
Total
aos
Geral respon
dentes
15

41,7

10

27,8

6

16,7

9

25,0

1.2. Força empresarial: Centro
empresarial
vitalizado,
tecido
empreendedor, com oportunidades
de
negócio,
forte
comércio
imigrante

A.6. Habitação desadequada: degradada, antiga, sem acessos
capazes, casas pequenas, rendas elevadas, edifícios em risco
em caso de incêndio, falta de condições habitacionais

8

22,2

2.2. População activa: voluntarismo,
envolvimento,
acessíveis,
colaborantes

4

11,1

A.2. Centro inseguro promotor de actos ilícitos: falta de
policiamento e de segurança, becos estreitos, muitos
turistas, desocupação

5

13,9

1.4. Centro acessível: Centro da
cidade, com muitos acessos, o que a
coloca numa localização vantajosa

3

8,3

A.7. Especulação imobiliária: habitações compradas por
investidores estrangeiros, que depois denunciam contratos
e as casas ficam vazias , desocupação habitacional

4

11,1

1.6. Respostas:
Aumento da
segurança e limpeza e proximidade
policial

3

8,3

A.10. Comércio desqualificado: substituição de lojas
tradicionais por lojas de má qualidade

2

5,6

2

5,6

2

5,6

2

5,6

2

5,6

1

2,8

46

127,8

A.3. Distúrbios nos Santos Populares: falta de coordenação e
aumento de agressões
A.9. Receio da Baixa se tornar num condomínio de luxo:
comércio desadequado para quem lá vive e trabalha,
comércio virado para o turismo e pouco para as pessoas,
espaços públicos mais privatizados e comerciais
A.12. Muito trânsito na Sé
Total Geral

1
56

1.3.
Dinamismo
dos
Santos
Populares: potenciador da união
institucional e aumento de turismo
1.7. Respostas: Revitalização da
cidade - Elevador
1.5. Território: Proximidade entre
agentes locais e moradores

2,8 Total Geral
155,6

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014
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Planeamento e Prospectiva
Fraquezas
A.8. Desertificação populacional (Baixa, Castelo e Alfama): não há
juventude (falta de apoio e incentivo à instalação de jovens),
escolas e serviços a fecharem, falta de habitações,
envelhecimento populacional, índice elevado de idosos
C.2. Incerteza em relação ao futuro da rede: não há uma rede
parceiros a funcionar, receio de não haver capacidade de dar
continuidade ao projecto rede, não acreditam no processo,
burocratização, perda e consumo de tempo, parcerias
emperradas, falta de liderança, falta de diálogo, pouca
dispobilidade em sentarem-se à mesma mesa, dificuldade de
comunicação, falta de vontade de trabalho conjunto,
autocentrada, não há relação próxima, rivalidades entre
associações
C.3. Representação pouco clara sobre o conceito Rede Social:
processos pouco transparentes na atribuição e distribuição de
financiamentos, perigo de interferência entre relação de
financiamento e relação de parceria, interferência política, falta
de clarificação sobre o que se pretende para a cidade, muitas
capelinhas com muitos interesses, receio de aproveitamento
político e de adesão ao processo para obtenção de regalias, risco
do PDCM se tornar numa operação de cosmética

% face aos
Total
responde
Geral
ntes

Forças

% face aos
Total
responden
Geral
tes

27,8

1.1. Força turística: Zona histórica,
turística, bonita, cartão de visita,
arquitectónica, multicultural, força
do fado

15

41,7

25,0

2.1. Vantagem de micro-territórios e
bairrismo: Cooperação, entreajuda,
hospitalidade,
lógica
familiar,
identidade,
sentimento
de
pertença, redes de vizinhança

10

27,8

13,9

3.1. Trabalho em Rede muito forte:
estreito, heterogéneo, positivo,
sólido, diversificado, que conta com
muitas
instituições,
correspondentes a variadas valências
que já dão resposta a diversos
problemas

6

16,7

3

8,3

1.2. Força empresarial: Centro
empresarial
vitalizado,
tecido
empreendedor, com oportunidades
de
negócio,
forte
comércio
imigrante

6

16,7

3

8,3

3.4. Sinergia institucional: Sentido
de optimização de recursos e lógica
de reutilização

4

11,1

3

8,3

4

11,1

C.4. Junta pouca consolidada

2

5,6

3

8,3

C.8. Riscos na intervenção: perigo de superficialidade na
abordagem, falta de memória da intervenção realizada,
negligência dos perfis "não típicos"

2

5,6

3

8,3

Total Geral

37

102,8

2
53

5,6
147,2

A.5. Freguesia muito grande: perde-se proximidade e noção de
problemas mais escondidos, perigo de perda de identidade
C.1. Desarticulação interinstitucional: desarticulação, com
intervenções redundantes e falta de optimização de recursos factores estes promotores de desperdício (sem-abrigo, acesso aos
cabazes, sobreposição de eventos); escassez de recursos
C.5. Associativismo pouco dinâmico: dependente de apoios, com
actividades pouco sustentáveis, falta de envolvimento da
população nas actividades associativas

10

9

5

2.2. População activa: voluntarismo,
envolvimento,
acessíveis,
colaborantes
3.3. Forte motivação institucional:
Instituições
motivadas
para
trabalharem juntas
3.5.
Diversidade
institucional:
equivalente
a
diferentes
perspectivas e
know-hows e
potencial palco de partilhas e
experiências
3.2. Forte dinâmica associativa
Total Geral

Fonte: CESSS/UCP, Entrevista aos parceiros, 2014
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PARTE II – IDENTIFICAÇÃO DOS EIXOS DE EXPLORAÇÃO
DIAGNÓSTICA: UMA ABORDAGEM APRECIATIVA E DE
PROMOÇÃO PARA O TERRITÓRIO
A caracterização do território e o trabalho com os parceiros estiveram na base da identificação da lista de
problemas anteriormente apresentada. Este foi o ponto de partida para uma reflexão, encetada com o grupo
de parceiros que trabalhou as questões do planeamento e prospectiva (cf. Parte IV), em torno do que deveriam
ser considerados os eixos estratégicos para a exploração do diagnóstico.
Desde logo, a equipa técnica propôs-se a trabalhar na base de um olhar apreciativo e de promoção, mais do
que ficar “prisioneira” de uma perspectiva apenas focada no problema. Assim, estabeleceram-se três eixos
centrais de trabalho sobre o território, no âmbito dos quais se encaixam as situações problemáticas
identificadas e para as quais se deve dirigir a acção em fases subsequentes deste processo de trabalho.
Em paralelo, estabeleceu-se um diálogo com os desafios emergentes do Diagnóstico Social da Rede Social de
Lisboa, no sentido de estabelecer uma articulação entre estes e os eixos estratégicos para o território de Santa
Maria Maior.
Foi nesta fase de trabalho que a abordagem metodológica eminentemente indutiva bottom-up se cruzou com
uma lógica mais dedutiva top-down no processamento da informação disponível.
Os eixos que resultaram desta dinâmica e que agregam as questões presentes no território são os seguintes:
 Eixo 1 – Território de cultura, seguro, acessível e habitável
Santa Maria Maior é a freguesia “cartão de visita” da Cidade de Lisboa, ponto de atracção de jovens, imigrantes
e turistas, mas com uma população envelhecida e multiétnica com fenómenos de despovoamento, de
gentrificação e de vulnerabilização. Trata-se, ainda, de um território rico em oferta, equipamento e actividades
culturais, mais especificamente no que diz respeito às artes cénicas.
A grande aposta que tem sido feita em Lisboa como destino turístico, faz da Freguesia de Santa Maria Maior
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um pólo de atracção muito forte de pessoas, culturas, áreas de negócio, entre outros, o que exige que o
território se prepare para a intensidade da sua utilização e para a protecção das suas populações.
O fenómeno de gentrificação acarreta uma (re)qualificação do espaço urbano habitacional e comercial e a sua
sofisticação, mormente voltada para um consumo sazonal e de curta duração. Este duplo processo de
“gentrificação comercial que vai de par com os processos de gentrificação residencial” (Rodrigues, 1999: 108)
pode ter um efeito de descarte das populações tipicamente residentes, com um menor poder de compra e
uma menor capacidade reivindicativa.

 Eixo 2 – Dinâmicas de inclusão, bem-estar e capacitação
A população de Santa Maria Maior, apesar de heterogénea, apresenta características de persistente resistência
à qualificação escolar que, mesmo sendo tendencialmente elevada, exibe níveis de analfabetismo e abandono
não negligenciáveis e desemprego/desocupação, ao mesmo tempo que apresenta uma significativa incidência
em problemáticas como os comportamentos aditivos, os sem-abrigo e a prostituição. Em paralelo, e no
cruzamento com o eixo anterior, o facto de se tratar de um território pólo de atracção significa que o território
tem potencial para a criação de oportunidades de emprego, para o repovoamento e para a requalificação
socio-educativa da sua população residente.
Assim, embora se saiba que os actuais contextos urbanos oferecem um quadro favorável ao desenvolvimento
de processos de vulnerabilização social, uma vez que a sua característica de impessoalidade e anonimato
expõem mais as fragilidades individuais (Amaro 2015), considera-se que Santa Maria Maior apresenta
condições de romper com a “solidariedade de infortúnios” que está na base dos ciclos de exclusão.

 Eixo 3 – Rede, governança e sustentabilidade
O tecido institucional e associativo da freguesia é denso, com níveis diferentes de organização e articulação.
Existe uma forte motivação para a constituição de redes institucionais e experiências, na freguesia, de sucesso
em governação integrada.
A governação integrada tem vindo a constituir-se como uma abordagem das instituições e das suas formas de
gestão para responderem aos problemas complexos de que é composta a realidade social contemporânea.
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Entende-se por governação integrada, ou GovInt como tem vindo a ficar conhecida em Portugal, “uma
estratégia política que procura coordenar o desenvolvimento e implementação de políticas, transversalmente a
departamentos e agências, especialmente para abordar problemas sociais complexos como a exclusão e a
pobreza, de uma forma integrada (…). É uma estratégia que procura juntar não só os departamentos
governamentais, mas também um conjunto de instituições privadas e de voluntariado, trabalhando
transversalmente, tendo em vista um objectivo comum” (Bogdanor in Marques, 2014: 9).

Verificou-se que os três eixos indicados, que partem das questões identificadas pelos parceiros reconfiguradas
para uma visão mais estratégica e apreciativa, comunicam, embora com diferentes intensidades, com os
desafios lançados pelo Diagnóstico Social da Rede Social de Lisboa. Apresenta-se, em seguida, uma tabela com
a análise de coerências neste âmbito.

Q45 - Análise de coerência eixos do diagnóstico / desafios da rede social
Eixos do
DS SMM
Desafios da
RS de Lx
Desafio 1
Território da cidadania
organizacional
Desafio 2
Lisboa cidade inclusiva
Desafio 3
Lisboa cidade saudável
Desafio 4
Lisboa cidade do
empreendedorismo social
Desafio 5
Cidade das redes de inovação
social
Fonte: CESSS/UCP, 2014

Eixo 1
Território de cultura,
seguro, acessível e
habitável

Eixo 2
Dinâmicas de inclusão, bemestar e capacitação

Eixo 3
Rede, governança e
sustentabilidade
+++

++

+++
+

+

++

++

Em seguida, apresenta-se de uma forma genérica e sistemática cada um dos eixos, identificando o conjunto de
situações-problema que os compõem.
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EIXO 1: TERRITÓRIO DE CULTURA, SEGURO, ACESSÍVEL E HABITÁVEL
Santa Maria Maior apresenta uma rede de parceiros em que as
actividades culturais representam 25% de toda a parceria. Tratase de um território central e cosmopolita, que apresenta
fenómenos de gentrificação residencial e comercial.

Forças gerais:
Território com muitas acessibilidades
Ambiente de bairro e de familiaridade
Centro de atracção empresarial
Proximidade entre agentes locais e moradores
População dinâmica

Fraquezas gerais:
Fechamento do território
Insegurança e intolerância
Falta de potenciação da actividade cultural
Dificuldade de preservação do território
Fenómenos de gentrificação

Problemas decorrentes dos grupos de trabalho

1 - Discriminação
étnica e cultural

2 - Desaproveitamento da
riqueza artística do
território

4 - Despromoção e desqualificação da
zona histórica por comportamentos e
respostas não adequadas

3 - Falta de planeamento
estratégico para o comércio
e restauração

5 - Criminalidade

8 - Despovoamento

6 - Habitação degradada e
inacessível

7 - Infraestruturas
desqualificadas e em
falta
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MATRIZ DE ANÁLISE DE PERTINÊNCIA DOS PROBLEMAS – EIXO 1

Problema sem
fundamentação

Problema com
fundamentação pouco
expressiva

Pouco apontado pelos
parceiros (1 a 5)
 Desaproveitamento da
riqueza artística do território
e desarticulação de
iniciativas
 Discriminação étnica e
cultural
 Falta de planeamento
estratégico para o comércio
e restauração

Problema com
fundamentação

Muito apontado pelos parceiros (6 a
12)

 Despromoção e desqualificação da
zona histórica por comportamentos
e respostas não adequadas
 Pequena criminalidade (Baixa –
carteiristas; Mouraria – tráfico de
droga)
 Habitação degradada e inacessível
 Infraestruturas desqualificadas e
em falta (sobretudo, na Baixa e na
Mouraria)
 Despovoamento

Legenda:
A excluir

A considerar

A incluir
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EIXO 2: DINÂMICAS DE INCLUSÃO, BEM-ESTAR E CAPACITAÇÃO
Santa Maria Maior é uma das duas freguesias de Lisboa com
maior número de sem-abrigo. A população é muito envelhecida:
¼ da população tem 65 ou mais anos e mais de metade destes
vive sozinho. Existe na freguesia uma rede de respostas
organizada para atender a alguns dos problemas identificados.
Forças gerais:
Ambiente de bairro e de familiaridade
Proximidade entre agentes locais e moradores
População dinâmica
Aumento da oferta de recursos técnicos
Diminuição da intensidade dos problemas

Fraquezas gerais:
Precariedade laboral e desemprego
Juventude desocupada
Comportamentos aditivos, prostituição e semabrigo
Prevalência de duplo diagnóstico
Carência económica e isolamento

Problemas decorrentes dos grupos de trabalho

2 – Utentes sem médico
de família

1 – Vulnerabilidade
dos artistas de rua

3 – Absentismo, abandono e
insucesso escolar

5 – Precariedade laboral, desemprego,
desajustamento entre qualificações e
ofertas de trabalho

4 – Jovens, desocupação e ilicitude

7 – Nº significativo
de sem-abrigo

6 – Vulnerabilidades na
população idosa

10 – Violência doméstica
9 – Prostituição

8 – Forte incidência de
doença psiquiátrica

13 – Aumento da insustentabilidade
financeira

11 – Comportamentos aditivos

12 – Vulnerabilidade imigrante

14 – Dificuldade de inserção sócioprofissional de famílias monoparentais
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MATRIZ DE ANÁLISE DE PERTINÊNCIA DOS PROBLEMAS – EIXO 2
Pouco apontado pelos parceiros (1 a 5)

Muito apontado pelos parceiros (6 a 12)

Problema sem
fundamentação




Violência doméstica
Utentes sem médico de família



Problema com
fundamentação
pouco expressiva
Problema com
fundamentação



Prostituição











Forte incidência de doença
psiquiátrica
Absentismo, abandono e
insucesso escolar
Nº significativo de sem-abrigo
Comportamentos aditivos
Vulnerabilidade imigrante
Aumento da insustentabilidade
financeira
Dificuldade de inserção sócioprofissional de famílias
monoparentais





Vulnerabilidade dos artistas de
rua (*)
Jovens, desocupação e ilicitude

Precariedade laboral,
desemprego desajustamento entre
qualificações e ofertas de trabalho
Vulnerabilidades na população
idosa

(*) Designado pelo Grupo de Planeamento e Prospectiva
Legenda:
A excluir

A considerar

A incluir
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Diagnóstico Social

EIXO 3: REDE, GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

Santa Maria Maior está a iniciar um processo de trabalho com
base em metodologias de planeamento social. Existe uma
significativa sobreposição na intervenção, mas uma forte
motivação para o exercício de um trabalho mais articulado. O
movimento associativo está demasiado dependente do
financiamento público.
Forças gerais:
Tecido institucional e associativo rico
Algumas dinâmicas de trabalho em rede muito
fortes
Dinamismo da população
Forte motivação institucional para o processo
Forte dinâmica associativa

Fraquezas gerais:
Freguesia muito grande e com clivagens
internas
Parceria pouco estruturada
Pouco conhecimento e experiência em
processos de planeamento social
Desarticulação e sobreposição de intervenções
Abordagens superficiais

Problemas decorrentes dos grupos de trabalho

2 – Perigo de insustentabilidade do
processo

1- Desarticulação inter e
intra institucional

3 – Representação pouco clara
sobre o conceito de Rede Social
5 – Risco de intervenção superficial e
descontinuada
4 – Fraco interassociativismo
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Diagnóstico Social

MATRIZ DE ANÁLISE DE PERTINÊNCIA DOS PROBLEMAS – EIXO 3

Problema sem
fundamentação

Pouco apontado pelos
parceiros (1 a 5)
 Desarticulação inter e intra
institucional
 Representação pouco clara
sobre o conceito de Rede
Social
 Fraco interassociativismo
 Risco de intervenção
superficial e descontinuada

Problema com
fundamentação pouco
expressiva
Problema com
fundamentação

Muito apontado pelos parceiros (6 a
12)

 Perigo de insustentabilidade do
processo

Legenda:
A excluir

A considerar

A incluir
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Diagnóstico Social
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Diagnóstico Social

PARTE III – FICHAS DE PROBLEMA: PARA UMA
COMPREENSÃO DA REALIDADE
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Diagnóstico Social
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Diagnóstico Social

Eixo 1 – TERRITÓRIO DE CULTURA, SEGURO, ACESSÍVEL
E HABITÁVEL
Problemas a Compreender

FICHA
FICHA
FICHA
FICHA

1 – HABITAÇÃO DEGRADADA E INACESSÍVEL
2 – TENDÊNCIA PARA O DESPOVOAMENTO
3 – INFRAESTRUTURAS DESQUALIFICADAS E EM FALTA
4 – DESPROMOÇÃO E DESQUALIFICAÇÃO DA ZONA

HISTÓRICA POR COMPORTAMENTOS E RESPOSTAS NÃO
ADEQUADOS

FICHA 5 – PEQUENA CRIMINALIDADE
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Diagnóstico Social

- Retrato: Habitação desadequada, degradada, antiga, sem acessos capazes, casas pequenas, edifícios em risco em caso de
incêndio, falta de condições habitacionais; 71,8% dos edifícios são ocupados por arrendatários ou subarrendatários. 9,4% dos
edifícios encontram-se muito degradados e situam-se maioritariamente na Baixa. 50,3% dos edifícios apresentam necessidades de
reparação. 93,8% dos edifícios com 3 ou mais pisos não possui elevador e 88,9% não está acessível para a circulação de cadeira de
rodas.
- Longevidade do parque habitacional: a maioria dos edifícios que se encontra muito degrada tem uma construção anterior a 1919
e dos 50,3% dos edifícios com necessidades de reparação, a maioria corresponde a construções anteriores a 1946.

EIXO I / FICHA 1 – HABITAÇÃO DEGRADADA E INACESSÍVEL

- Especulação imobiliária: habitações compradas por investidores estrangeiros para fins turísticos.

Especulação imobiliária
ligada à indústria do
turismo

Longevidade do parque
habitacional

Anterior lei do
arrendamento

Habitação degradada e
inacessível
Vulnerabilização das
populações mais frágeis (o
caso dos mais idosos)

Falta de bem-estar e de
qualidade de vida

Desqualificação do espaço

Recursos disponíveis:
1. Projecto “Reabilita 1º e paga depois”, da CML
2. Obras ao domicílio e revitalização de espaços: JFSMM; Dedos à
Obra; "Associação Mais Proximidade Melhor Vida"; Unidade
Intervenção Territorial Centro Histórico
3. FAS
4. Associação Há Castelo

Isolamento e afastamento
dos indivíduos

Recursos em desenvolvimento:
5. Faculdade de Belas Artes (elaboração de
projectos)
6. Investidores estrangeiros (garantindo cotas
para habitação residencial)

106 |

Freguesia Santa Maria Maior

EIXO I / FICHA 2 – TENDÊNCIA PARA O DESPOVOAMENTO

Diagnóstico Social

- Retrato: entre 2001 e 2011 a população diminuiu 8,5% e a perda incidiu sobretudo na faixa dos 15 aos 24 anos. O Castelo foi a
zona que perdeu mais residentes (-39,5%), ao passo que a Baixa cresceu em número de residentes. A população residente com 65
e mais anos representa 23,9% do total da freguesia, enquanto os jovens até aos 14 anos representam 9,2% da população
residente. Entre 2001 e 2011 a densidade populacional diminuiu 12% na freguesia de Santa Maria Maior, esta quebra foi mais
acentuada nesta freguesia do que em Lisboa (-3%). Castelo foi a zona que assistiu a um maior decréscimo (-41%). Também Alfama
registou uma diminuição superior a 25%. Em sentido inverso, a Mouraria e a Baixa registaram um aumento da densidade
populacional.
- Índice de envelhecimento: Em 2011 na Freguesia de SMMaior – 286,1 (inferior a 2001 – 335,1). Este problema é mais expressivo
nos bairros de Alfama e do Castelo. Estes dados são corroborados e reforçados pelo índice de dependência de idosos e o índice de
sustentabilidade potencial. Segundo o índice de dependência de idosos, em cada 100 residentes em idade ativa existem 35,9
idosos. Relativamente ao índice de sustentabilidade potencial, por cada pessoa com 65 e mais anos existem três com idades
compreendidas entre os 15 e os 64 anos.
- Taxas demográficas: Em 2011, a taxa de natalidade em Santa Maria Maior era de 10,9% e a de mortalidade de 18,3%

Baixa natalidade e
envelhecimento da
população

Encerramento de
serviços

Encerramento de serviços

Especulação imobiliária
Ausência de incentivos à
fixação na cidade

Tendência para o
despovoamento

Desinvestimento no
território

Recursos disponíveis:
1. Comunidade imigrante como importante fonte de equilíbrio
demográfico
2. Equipamentos de apoio aos tempos livres de crianças e jovens com
vagas disponíveis

Indisponibilidade de fogos
habitacionais

Perda de qualidade de vida

Recursos em desenvolvimento:
3. Apoio à criação de creches – Portugal 2020
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Diagnóstico Social

EIXO I / FICHA 3 – INFRAESTRUTURAS DESQUALIFICADASS E EM FALTA

- Retrato: Foi assinalado pelos parceiros a falta de espaços de convívio, quer para jovens, quer para os mais idosos. Falta de
espaços desportivos e de espaços verdes na freguesia. Mobiliário urbano degradado. Falta de iluminação e de sanitários públicos.

Falta de espaço no território
para implantação de
infraestruturas,
nomeadamente desportivas

Envelhecimento e fraca
manutenção das estruturas
existentes

Pouco investimento em
espaços verdes

Infraestruturas
desqualificadas e em falta

Desocupação dos jovens

Inexistência de alternativas
para a socialização de
bairro

Recursos disponíveis:
1. Intervenção da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal
2. Diversidade de grupos e associações desportivos e culturais no
território (com expressividade na Comissão Social de Freguesia)
3. Actividades desportivas identificadas pelos parceiros:
- Desporto colectivo: futsal  Academia Recreio Artístico,
Casa do Concelho da Pampilhosa da Serra, Casa Regional
do Concelho de Arcos de Valdevez
- Desporto individual: atletismo  Academia Recreio
Artístico
- Danças: Ballet; Danças latinas; Tango  Academia
Recreio Artístico, Associação Renovar a Mouraria
- Artes marciais e defensivas: capoeira; Tai-shi sénior 
Academia Recreio Artístico, Casa de Lafões, Junta de
Freguesia Santa Maria Maior
- Jogos de mesa  Casa de Lafões
- Jogos tradicionais  Grupo Gente Nova

Falta de higiene do espaço
público

Recursos em desenvolvimento:
4. Envolvimento da EGEAC na rede
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Diagnóstico Social

COMPORTAMENTOS E RESPOSTAS NÃO ADEQUADOS

EIXO I / FICHA 4 – DESPROMOÇÃO E DESQUALIFICAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA POR

- Retrato: das 11.182 seringas e agulhas distribuídas entre Janeiro e Dezembro de 2013 pelo In-Mouraria foram
recolhidas 8.159 seringas / agulhas usadas  ficaram por recolher 3.023 seringas / agulhas. Fica na rua o lixo
proveniente dos armazéns comerciais situados no território. Os packs de distribuição alimentar tendem a ficar na rua.
Turistas não familiarizados com o sistema de separação de lixos da freguesia.

Falta de civismo

Falta de infraestruturas

Forte pressão ocupacional
do espaço público

Despromoção e
desqualificação da zona
histórica por
comportamentos e respostas
não adequados

Desconhecimento sobre
formas de separação dos
lixos

Desqualificação do espaço

Problemas de saúde pública
Falta de higiene do espaço
público

Recursos disponíveis:
1. Grande investimento da Junta de Freguesia na higiene urbana
2. Programa “A minha rua é linda” da Junta de Freguesia de Sta.
Maria Maior
3. Campanha sobre higiene da C. M. Lisboa
4. Garbags: área de reciclagem criativa dinamizado por Tânia

Recursos em desenvolvimento:
6. Escolas
7. População sénior, população desocupada
8. Renovar a Mouraria: projecto a iniciar na
área do empreendedorismo a partir do lixo

Anselmo
5. Associação Renovar a Mouraria; Casa da Achada - Centro Mário
Dionísio; Casa do Concelho da Pampilhosa da Serra; "Há
Castelo - Associação de Moradores, Comerciantes e Amigos do
Castelo de São Jorge"; Secretaria-Geral do MAI - Ministério da
Administração Interna; Teatro da Garagem
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Diagnóstico Social

EIXO I / FICHA 5 – PEQUENA CRIMINALIDADE

- Retrato: Existência de carteiristas que actuam essencialmente na Baixa; prevalência de tráfico de droga e criminalidade associada
ao consumo de droga essencialmente na Mouraria. A existência de becos, de edifícios desocupados e de um grande contingente de
pessoas articulada com alguma falta de policiamento é propícia à pequena criminalidade. Proporção de alojamentos vagos por
Bairro: Baixa 46,9%; Castelo 33,2%; Alfama 32,3%; Mouraria 25,4%; e Chiado 23,1%.

Morfologia do território

Forte pressão ocupacional
do território

Falta de policiamento e de
segurança

Pequena
criminalidade

Sentimento de insegurança

Recursos disponíveis:
1. PSP / Forças de segurança Modelo integrado de Policiamento de
proximidade: Escola Segura; Idosos em Segurança; Comércio
Seguro (acções de sensibilização)

Toxicodependência e
tráfico de droga

Afastamento das pessoas
do território

Recursos em desenvolvimento:
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Diagnóstico Social

Eixo 2 – DINÂMICAS DE INCLUSÃO, BEM-ESTAR E
CAPACITAÇÃO
Problemas a Compreender

FICHA 6 – PRECARIEDADE LABORAL, DESEMPREGO,
DESAJUSTAMENTO ENTRE QUALIFICAÇÕES E OFERTAS DE
TRABALHO

FICHA 7 – VULNERABILIDADE NA POPULAÇÃO IDOSA
FICHA 8 – JOVENS, DESOCUPAÇÃO E ILICITUDE
FICHA 9 – FORTE INCIDÊNCIA DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA
FICHA 10 – ABSENTISMO, ABANDONO E INSUCESSO ESCOLAR
FICHA 11 – NÚMERO SIGNIFICATIVO DE SEM-ABRIGO
FICHA 12 – COMPORTAMENTOS ADITIVOS
FICHA 13 – VULNERABILIDADE IMIGRANTE
FICHA 14 – AUMENTO DA INSUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
FICHA 15 – DIFICULDADE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE
FAMÍLIAS MONOPARENTAIS
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- Retrato: Remetendo a caracterização da freguesia de Santa Maria Maior para a população desempregada, em 2011 a taxa
de desemprego era de 13% e atingia mais homens (13,8%) do que mulheres (12,5%). Dentro da freguesia, a taxa de
desemprego é maior na Mouraria - 17,3% - e menor no Chiado - 8,9%. Do total de desempregados 83,3% procura um novo
emprego e, destes, a maioria era trabalhadora por conta de outrem (82,4%).
- Meio de subsistência: 32,7% tem como principal meio de vida o estar a cargo da família. Os que vivem do subsídio de
desemprego representam 24,6% do total de desempregados. O trabalho é o principal meio de vida para 16,7% dos
desempregados, o que pode indiciar a presença de dinâmicas da economia paralela nesta freguesia.
- Escolaridade: A maior parte dos desempregados possui o ensino secundário (27,2%), o desemprego é menor na população
com níveis de escolaridade mais baixos (1º e 2º ciclos do ensino básico). Dos 322 utentes que recorreram ao Santa Maria
Maior + Emprego, 62,7% tem pelo menos o 12º ano.
- Grupos de risco: Considerando que são 114 os jovens entre os 20 e os 24 anos com o 3º ciclo e que, destes, 103 estão
desempregados, este é de facto um grupo de risco que deve ser tido em conta. Tendo em conta os escalões etários, a maior
percentagem de desempregados (13,8%) possui entre 25 e 39 anos, a partir dos 50 anos a percentagem de desempregados
vai diminuindo. 63,8% dos trabalhadores não qualificados são mulheres

QUALIFICAÇÕES E OFERTAS DE TRABALHO

EIXO II / FICHA 6 – PRECARIEDADE LABORAL, DESEMPREGO, DESAJUSTAMENTO ENTRE

Diagnóstico Social

Recessão económica

Desajustamento do perfil
profissional

“Novelo” de
inempregabilidade

Baixas habilitações

Precariedade laboral,
desemprego,
desajustamento entre
qualificações e ofertas de
trabalho
Vulnerabilidade, carência e
exclusão

Recursos disponíveis:
2. Atendimento e acompanhamento às famílias por três
entidades: Junta de Freguesia; SCML e Associação Auxílio
e Amizade
3. Apoio ao emprego por cinco entidades: Junta de Freguesia;
Mouraria + Emprego; Associação Auxílio e Amizade;
Associação Crescer na Maior, e SOLIM
4. Vários serviços de Informação / Esclarecimento / Apoio
Jurídico
5. Escolas profissionais e centros de formação no território:
Cenfic, Cecoa, Cenfim, Escola Profissional de Hotelaria e
Turismo, Escola Técnica Psicossocial de Lisboa
6. Gabinete de Cidadania
7. equipa de alfabetização da ARM
8. Grupo
de
aconselhamento
psicopedagógico
e
aconselhamento escolar para os mais jovens

Mudança no mundo do
trabalho

Falta de oportunidades

Públicos mais afectados:
Mulheres / Jovens / 2ª
idade activa

Recursos em desenvolvimento:
9. Gabinete de Empreendedorismo Social da
Junta de Freguesia
10. Teatro da Garagem
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EIXO II / FICHA 7 – VULNERABILIDADE NA POPULAÇÃO IDOSA

Diagnóstico Social

- Retrato: 2/3 de mulheres; 2/3 com 75 ou mais anos (Castelo com 85,2% e o Chiado com a população idosa mais “jovem”); 45,4%
é casado e 36,4% é viúvo; 54,7% com o 1º ciclo, seguida dos não escolarizados (28%)
- População muito envelhecida: representa 1/4 da população da freguesia; Índice de envelhecimento de 286,1; Castelo e Alfama
como territórios mais envelhecidos.
- Condição de isolamento: 65,8% dos idosos vivem sós ou com outros do mesmo grupo etário (Alfama +, 72,8% e Baixa -, 49,4%);
14,4% dos alojamentos familiares são ocupados só com pessoas com 65 ou mais anos; 10% dos alojamentos são ocupados por
apenas uma pessoa com 65 ou mais anos; 12,3% nunca saem de casa; tendo em conta o sentimento de isolamento, 31% sente-se
isolada ou muito isolada; 16% dos idosos não tem ninguém a quem possa pedir ajuda.
- Dependências e Saúde: principal dificuldade refere-se à visão, andar ou subir degraus e à audição; deslocar-se para o exterior e
fazer a higiene pessoal correspondem às limitações AVD com maior incidência junto desta população (28% e 22%); 87,7% dos
idosos inquiridos afirmam ter algum problema de saúde (76,5% tem doenças crónicas)
- Acessibilidades: 85,3% dos idosos vivem em andares (Baixa, 99%); 9% dos alojamentos tem elevador (Alfama, 29,2%).
- Rendimentos: 97,3% vive da reforma/pensão e 0,6% está a cargo da família; considerando os incapacitados permanentes para o
trabalho, 33,5% vive da reforma/pensão, 18,1% do rendimento social de inserção e 15,9% de apoio social, percentagem igual para
quem está a cargo da família.
- Apoios: filhos (36%) e cônjuges (25%); as maiores necessidades de apoios referem-se ao tratar de documentos e realizar
pagamentos (25%) e, com 21% cada, fazer a lida da casa, ir ao médico e fazer compras; taxa média de ocupação dos equipamentos
existentes é de 71,9% (Centro de Dia com taxa mais baixa 50,3%) e nenhuma das respostas tem a ocupação lotada.

Barreiras arquitectónicas /
acessibilidade
(irregularidade do piso)
Aproveitamento financeiro
por familiares (filhos com
comportamentos aditivos)

Violência doméstica
Negligência dos
cuidadores, familiares

Vulnerabilidade na população
idosa

Situações de depressão

Dificuldade em encarar a
incapacidade, recusa de
apoio

Sentimento de insegurança
Relações de dependência
emocional com cuidadores

Recursos disponíveis:
5. Equipamentos sociais sem lotação completa (19 respostas)
6. Equipas de apoio social e de acompanhamento de entidades locais
7. Visitas ao domicílio com prestação de alguns serviços,
nomeadamente de saúde, obras, higiene, por parte de 5
entidades
8. Entidades com actividades culturais e de recreio
9. 4 Entidades locais com acções de sensibilização para idosos

Recursos em desenvolvimento:
10. Replicação de metodologias e boas práticas
das entidades locais em toda a Freguesia
11. Unidade de saúde da SCML com
possibilidade de consulta ao domicílio
12. Apoio psicossocial, médico e psicológico
disponível
13. Ideia proposta: Auxílio e Amizade + JF +
SCML = resposta para idosos ao domicílio
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Diagnóstico Social

- Retrato: 2,5% dos jovens entre os 15 e os 29 anos não possui qualquer nível de escolaridade, destes 55,2% possuem entre os 25 e
os 29 anos (a Mouraria apresenta o maior número de casos). Há uma significativa a proporção de jovens entre os 18 e os 24 anos
que não foi além do ensino básico completo, tendo interrompido os estudos. Mais uma vez é na Mouraria e em Alfama que esta
realidade é mais marcante. Considerando que são 114 os jovens entre os 20 e os 24 anos com o 3º ciclo e que, destes, 103 estão
desempregados, este é de facto um grupo de risco que deve ser tido em conta nesta análise diagnóstica.

EIXO II / FICHA 8 – JOVENS, DESOCUPAÇÃO E ILICITUDE

Atracção por actividades
ilícitas com possibilidade
de ganhos imediatos
Abandono escolar precoce
ou saída da escola com
baixas qualificações
Escassez de respostas para
jovens fora do sistema
escolar

Entrada ou permanência
no “ciclo de pobreza”

Desresponsabilização
parental

Falta de oportunidades

Jovens, desocupação e
ilicitude

Parentalidade precoce e
imatura

Recursos disponíveis:
1. Várias entidades com actividades para ocupação de jovens
(workshops de criação artísrica e formativos; aulas de viola e
guitarra; aulas de canto; iniciação ao tearteo; dança; percursão
- Academia Recreio Artístico; Associação Renovar a Mouraria;
Casa da Achada - Centro Mário Dionísio; Casa Regional do
Concelho de Arcos de Valdevez; Chapitô; Grupo de Teatro Gota;
"Há Castelo - Associação de Moradores, Comerciantes e Amigos
do Castelo de São Jorge"; Igreja Evangélica Assembleia de Deus
de Lisboa; Instituição GIRA; Junta de Freguesia Santa Maria
Maior; SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa
dos Direitos dos Imigrantes; Teatro D.Maria II
2. Grupos de cultura: Teatro; Coro / Cantares; Folclórico; Forró;
Concertinas; Bombos; Cavaquinhos, por 5 entidades Casa da
Achada - Centro Mário Dionísio; Casa de Lafões; Casa do
Concelho da Pampilhosa da Serra; Casa Regional do Concelho
de Arcos de Valdevez; Grupo de Teatro Gota; Instituição GIRA )
3. Formação para jovens: artes circenses e performativas; formação
de actores (teatro, televisão, cinema, cabaré)  Chapitô;
Espaço Evoé
4. Estudo e sucesso escolar – Apoio  Associação Renovar a
Mouraria; Grupo Gente Nova
5. Formação em informática  Grupo Gente Nova
6. Escola de música  Igreja Evangélica Assembleia de Deus de
Lisboa

Desmotivação para a
construção de um projecto
de vida

Recursos em
desenvolvimento:
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Diagnóstico Social

- Retrato: os parceiros que realizam atendimentos (nomeadamente SCML; Crescer na Maior; IN-Mouraria) sinalizam uma

EIXO II / FICHA 9 – FORTE INCIDÊNCIA DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA

incidência de perturbação psiquiátrica entre as pessoas atendidas

Descoincidência entre alta
clínica e alta social

Desmantelamento de
equipamentos de suporte à
doença psiquiátrica

Vulnerabilidade dos
indivíduos sem suporte

Insipiência na abordagem
preventiva

Forte incidência de
doença psiquiátrica

Carência e isolamento em
indivíduos com pais muito
idosos

Prevalência de duplos diagnósticos: semabrigo; pobreza; comportamentos aditivos

Recursos disponíveis:
1. Fórum socio-ocupacional sem lotação completa (taxa de ocupação
de 82,5%) - GIRA,
2. Equipas de rua com presença de psiquiatra – Crescer na Maior;
3. Apoio psiquiátrico e psicológico – Unidade de Saúde SCML;
4. Oferta de técnicas específicas no âmbito da saúde – Associação
Auxílio e Amizade; Renovar a Mouraria; GIRA
5. Acompanhamento, rastreio e avaliações psicológicas – Chapitô;
Associação Auxílio e Amizade

Recursos em desenvolvimento:
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EIXO II / FICHA 10 – ABSENTISMO, ABANDONO E INSUCESSO ESCOLAR

Diagnóstico Social

- Retrato: A taxa de analfabetismo na freguesia é de 4,42%, com maior incidência junto da população feminina – 6,81%. Ao nível
dos bairros, Mouraria e Alfama apresentam a situação mais grave de analfabetismo - 5,65% e 5,35%, respectivamente. Tendo em
conta a população com 15 e mais anos, quase metade (49,2%) possui apenas o ensino básico e 6,9% não tem qualquer nível de
ensino. Não obstante, 23,9% detém o ensino superior. É na Mouraria que a percentagem de residentes sem nenhum nível de
qualificação é maior (38,68%). 2,5% dos jovens entre os 15 e os 29 anos não possui nenhum nível de escolaridade. Proporção
elevada de crianças em idade pré-escolar que não está integrada em jardim-de-infância (1/4 deste grupo), sobretudo na Mouraria
(quase metade) e Alfama.
- Taxa de abandono: diminuiu de 2001 (4,12%) para 2011 (1,6%). O fenómeno do abandono escolar em 2011 deixou de se verificar
no bairro do Chiado e do Castelo, assumindo maior expressão na Mouraria - 4,78%.

Ausência de modelos de
referência de escolaridade
longa

Falta de apoio na
actividade escolar

Desmotivação face à escola
e entrada precoce no
mercado de trabalho
Falta de oportunidades
geradas pela escolarização

Influência dos pares

Absentismo, abandono e
insucesso escolar
Desocupação de jovens

“Novelo” de
inempregabilidade

Vulnerabilidade, carência e
exclusão

Recurso Recursos disponíveis:
1. Actividades de Tempos Livres – Centro Paroquial e de Bem-Estar
Social de Alfama
2. Apoio ao estudo – Associação Renovar a Mouraria e Grupo
Gente Nova
3. Formação para jovens: artes circenses e performativas; formação
de actores (teatro, televisão, cinema, cabaré)  Chapitô;
Espaço Evoé
4. - Escola de música  Igreja Evangélica Assembleia de Deus de
Lisboa
5. - Escola: "Mochila verde" (ambiente); "Encontrar lugares"
(reconhecimento arquitectónico e cultural através da
literatura); "Revitalização Vila Berta" (envolvimento de
residentes e alunos na revitalização habitacional); Projecto
anual "Ciência Viva" (experiências laboratoriais, conversas com
cientistas) Agrupamento de escolas de Gil Vicente
6. Escola Bento de Jesus Caraça (para crianças em situação de
abandono escolar no 6º e no 9º ano)

Recursos em desenvolvimento:
7. O SEI – Centro de Desenvolvimento
da Aprendizagem possui um
projeto que se chama SEI Solidário
que poderá apoiar este trabalho
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EIXO II / FICHA 11 – NÚMERO SIGNIFICATIVO DE SEM-ABRIGO

Diagnóstico Social

- Retrato: em 2013, identificaram-se 90 pessoas sem-abrigo a pernoitar na freguesia: 77 homens e 13 mulheres. Das 56 que
aceitaram responder a um inquérito, verificou-se que: 58,9% é solteiras; 55, 4% 35 e 54 anos; 78,6& são naturais de Portugal e
14,3% oriunda dos PALOP. Quanto à situação de sem-abrigo, 50% está na rua há menos de 3 anos (23% há menos de 1 ano) e cerca
de 22% está na rua há mais de 10 anos; 26,8% já viveu em instituições e 46,4% já viveu em albergues.
- Baixa escolaridade, mas com diversidade de perfis: Cerca de 12,5 não tinha qualquer nível de ensino, 30% o 1º ciclo, 43% tinha
pelo menos o 9º ano de escolaridade, 8,9% o ensino técnico-profissional e 5% o ensino superior.
- Condição de saúde e comportamento aditivos: Quase metade (46,4%) dizia ter problemas de saúde, aproximadamente 1/3
(30,4%) já teve consulta de saúde mental e 19,6% apresentava sinais de desorganização mental; de referir também os 21,4% que
tomavam medicação regularmente. Relativamente aos consumos aditivos, 48,2% eram ou já tinham sido dependentes do álcool e
25% já tinha dependido ou ainda dependiam de drogas.
- Ausência de rede de suporte: 45% tem filhos, sendo que metade destes cortaram o contacto com os filhos (52%). Dos 56
indivíduos sem-abrigo, pouco mais de ¼ (28,6%) mantém contacto com algum familiar, nomeadamente irmãos e pais.
- Desemprego e dependência institucional: 21 indivíduos não tinham qualquer meio de subsistência, 14 subsistiam do trabalho /
biscates, 10 da mendicidade; os restantes meios de subsistência, que são identificados de forma mais residual, são o RSI (8), ajuda
família (3), ajuda amigos (5), reforma / pensão (5) e apoio pecuniário da SCML (3). A alimentação (50 casos), seguida de roupa (33),
traduziam-se nos tipos de apoio mais recebidos por esta população.
- Rendimentos: 97,3% vive da reforma/pensão e 0,6% está a cargo da família; considerando os incapacitados permanentes para o
trabalho, 33,5% vive da reforma/pensão, 18,1% do rendimento social de inserção e 15,9% de apoio social, percentagem igual para
quem está a cargo da família.
- Apoios: filhos (36%) e cônjuges (25%); as maiores necessidades de apoios referem-se ao tratar de documentos e realizar
pagamentos (25%) e, com 21% cada, fazer a lida da casa, ir ao médico e fazer compras; taxa média de ocupação dos equipamentos
Problemas
de saúde
física das respostas tem a ocupação lotada.
existentes é de 71,9% (Centro de Dia com taxa mais baixa
50,3%)
e nenhuma
e psiquica
Opções de vida /
Situação irregular no país
desvinculação da vida
social
Desemprego e
inempregabilidade (baixa
escolaridade, idade
avançada)

Comportamentos aditivos

Número significativo de
sem-abrigo

Degradação pessoal
Degradação do espaço
público

Comportamentos aditivos,
ilicitude e prostituição

Recursos disponíveis:
Recursos em desenvolvimento:
3. Programa “Housing First” – Crescer na Maior
12. Apoio alimentar – Refood
4. Equipas de rua – Crescer na Maior
13. Intervenção integrada no município de
5. CASA - SCML
resposta aos sem-abrigo - NPISA
6. Serviço de Emergência Social – SCML
7. Movimento ao Serviço da Vida
8. Sociedade Anti-Alcoólica
9. SEF em movimento para sem-abrigo - MAI
10. Apoio alimentar e material – JFSMM + outras entidades dentro e
fora da freguesia
11. Apoio ao nível da saúde - Renovar a Mouraria; In-Mouraria; Centro
de Saúde
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- Retrato: consumo, sobretudo, de cocaína, na forma fumada e com uma forte incidência de policonsumos (cocaína + heroína;
cocaína + álcool). Cerca de ¼ dos toxicodependentes atendidos está inserido em programa de metadona. Há uma prevalência de
situações de problemáticas cruzadas (por exemplo, sem-abrigo toxicodependentes; imigrantes toxicodependentes; problemas
psiquiátricos toxicodependentes)

EIXO II / FICHA 12 – COMPORTAMENTOS ADITIVOS

Consumo de álcool
Cruzamento de problemas

Consumo de substâncias
psicoactivas ilícitas

Criação de zonas de
desconforto e de insegurança
no território

Sem-abrigo

Doença psiquiátrica

Comportamentos aditivos

Pequena criminalidade
associada ao tráfico e
ao consumo de droga

Insustentabilidade
financeira

Recursos disponíveis:
Recursos em desenvolvimento:
1. Acções de Prevenção / Distribuição de material informativo e de 6. Salas de injecção assistida
recursos existentes: HIV/SIDA - GAT – Grupo Português de 7. Centro Santa Maria Madalena: as
Ativistas sobre tratamento de HIV/Sida - In Mouraria
respostas da DIIPV, embora não se
2. Serviço Drop-in para toxicodependentes: internet; telefone;
localizando na freguesia, dão resposta
às situações de VIH/SIDA
recepção de correio; lavandaria; apoio alimentar – GAT – Grupo
Português de Ativistas sobre tratamento de HIV/Sida - In
Mouraria; Crescer na Maior
3. Acompanhamento a serviços de apoio – GAT – Grupo Português de
Ativistas sobre tratamento de HIV/Sida - In Mouraria; Associação
Crescer na Maior
4. Rastreios gratuitos de VIH, Hepatite B e C e Sífilis – G T – Grupo
Português de Ativistas sobre tratamento de HIV/Sida - In
Mouraria
5. Distribuição de material para consumo seguro – GAT – Grupo
Português de Ativistas sobre tratamento de HIV/Sida - In
Mouraria; Associação Crescer na Maior
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EIXO II / FICHA 13 – VULNERABILIDADE IMIGRANTE

- Retrato: Em 2011 a proporção da população residente na freguesia de Santa Maria Maior de nacionalidade estrangeira era de
14,65% (por sexo a proporção era de 16,62% para os homens e de 12,54% para as mulheres), tendo observado um acréscimo de
135,65% (em 2001 a proporção desta população era de 6,22%). Destacam-se e Mouraria e a Baixa com proporções mais elevadas
(23,4% e 22,7%) e aquelas em que o aumento foi exponencialmente maior (213,5% e 192,6%). Apenas no Chiado as mulheres de
nacionalidade estrangeira são proporcionalmente em maior número. Considerando a sua origem, pode dizer-se que a maior parte
dos estrangeiros são oriundos da Ásia (51,2%) e 21% de outros países europeus. A Baixa segue esta tendência, mas as outras zonas
não: em Alfama, Castelo e Chiado sobressaem os estrangeiros oriundos da Europa e da América; e na Mouraria destacam-se os da
Ásia e depois de forma igualitária os da Europa e de África.
- Cruzamento de problemáticas: A identificação de uma presença considerável de imigrantes entre as pessoas que usam drogas
levou à criação de um projeto independente – o IN-Mouraria Migrantes com o objetivo de aumentar a consciencialização sobre o
VIH e IST.

Clandestinidade

Ausência de redes de
suporte

Cruzamento de
problemáticas: sem-abrigo;
toxicodependência

Dificuldades de inserção
profissional
Falta de oportunidades

Vulnerabilidade imigrante
Desintegração social

Isolamento
Vulnerabilidade, carência e
exclusão

Recursos disponíveis:
1. Entidades oficiais de apoio à imigração – SEF, ACIDI
2. Entidades com serviços de apoio e atendimento à população imigrante:
Movimento EMAUS; SOLIM/Gabinete de Apoio à Mulher Imigrante;
Associação Renovar a Mouraria; Associação Dinamizadora Baixa
Pombalina; Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO);
In-Mouraria; Junta de Freguesia
3. Eventos culturais  SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para
Defesa dos Direitos dos Imigrantes; Associação Renovar a Mouraria;
Espaço Evoé; "Grupo Desportivo da Mouraria - Escola de Fado da
Mouraria"; Teatro D.Maria II; Junta de Freguesia Santa Maria Maior;
4. Serviços com fins sociais: Cafetaria, Restauração (workshops, jantares
temáticos como união de culturas); Cabeleireiro Solidário, por 2
entidades  Associação Renovar a Mouraria; Cozinha Popular da
Mouraria
5. Alfabetização, por 2 entidades  Associação Auxílio e Amizade; Associação
Renovar a Mouraria
6. Aulas de Português para Imigrantes  Associação Renovar a Mouraria;
SOLIM- Solidariedade Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos
Imigrantes
7. Emprego - Apoio / Gabinete: cv's; formação empreendedorismo;
capacitação para o emprego, por 5 entidades: Associação Auxílio e
Amizade; Associação Crescer na Maior; Junta de Freguesia Santa Maria
Maior; Mouraria + Emprego; SOLIM

Recursos em desenvolvimento:
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EIXO II / FICHA 14 – AUMENTO DA INSUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Diagnóstico Social

- Retrato: Quanto à caracterização dos consumidores apoiados em Santa Maria Maior, o sobre-endividamento afectou mais os
solteiros (42%) e os divorciados (37%). Tendo em conta a totalidade de consumidores apoiados pelo GAS e especificamente os de
Santa Maria Maior, esta realidade financeira incide principalmente nos indivíduos com mais escolaridade (33% possui o ensino
superior e 31% o ensino secundário - dados para Santa Maria Maior), os trabalhadores do sector privado e os desempregados (38%
e 21% respectivamente - dados para Santa Maria Maior). De referir os 14% de reformados.
Em termos gerais, as principais causas para o sobre-endividamento referem-se à deterioração das condições laborais e ao
desemprego.trabalho, 33,5% vive da reforma/pensão, 18,1% do rendimento social de inserção e 15,9% de apoio social,
percentagem igual para quem está a cargo da família2/3 de mulheres. Em 2013, dos 979 atendimentos da SCML, 56% procurou
apoio económico (+20% que no ano anterior); 31% apoio médico medicamentoso (+13%); 13% alimentação / refeições. Destes,
61% tinha entre 35 e 64 anos de idade; 84% tinha nacionalidade portuguesa; 40,4% não tem uma residência convencional (quarto,
albergue, instituição…); 46% tem o 1º ciclo e 12% não tem qualquer nível de escolaridade, 23,3% tem pelo menos o 9º ano); 27,5%
está desempregado, 7,3% ´DLD, 28,8% vive do trabalho, e 12% da reforma; 32% tem doença prolongada, 12% doença mental e
15% é toxicodependente. RSI – Rendimento Social de Inserção: 600 activos, que abrangem 1.037 pessoas. Em 2013 entraram 248
novos processos e foram assinados 239 acordos.

Sobreendividamento

Desemprego

Falta de redes de suporte
Redução no nível salarial

Aumento da
insustentabilidade
financeira

Isolamento

Fenómenos de pobreza
envergonhada

Comportamento aditivos

Vulnerabilidade, carência e
exclusão

Recursos disponíveis:
1.Acções de sensibilização / Formação para idosos, jovens sobre
iliteracia financeira  Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor (DECO) - Gabinete de Apoio ao Sobreendividado)
2.Atendimento e acompanhamento às famílias, por 3 entidades
(apoio alimentar e não alimentar) – Junta de Freguesia; SCML;
Associação Auxílio e Amizade
3.Apoio ao sobreendividamento, Informação / Esclarecimento /
Apoio Jurídico (legislação, direitos e deveres): população em geral
 Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) Gabinete de Apoio ao Sobreendividado);
4.Banco de Apoio Alimentar; PCAAC (Programa Comunitário de Ajuda
Alimentar a Carenciados) – ISS, IP.; Fundação Aboim; Padaria
Portuguesa; Mesa dos Afectos
5.Visitas ao domicílio com prestação de alguns serviços,
nomeadamente de saúde, obras, higiene, por parte de 5 entidades

Recursos em desenvolvimento:
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EIXO II / FICHA 15 – DIFICULDADE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE FAMÍLIAS MONOP+ARENTAIS

Diagnóstico Social

- Retrato: O peso das famílias monoparentais na freguesia de Santa Maria Maior é de 24,3%. Destas famílias, 21,1% são
constituídas por mães com filhos. Existem 841 crianças em famílias monoparentais (34,8% do total de crianças na freguesia).
Destas, 51,4% tem o progenitor desempregado ou sem actividade. De referir ainda que em 84% dos casos o progenitor é a mãe.

Baixas habilitações
Falta de redes de suporte

Recessão económica

Falta de oportunidades

Desemprego

Dificuldade de inserção
profissional de famílias
monoparentais

Isolamento
Vulnerabilidade, carência e
exclusão

Recursos disponíveis:
1. Sinalização e encaminhamento de casos: 1ª Divisão da PSP - 2ª
Esquadra; Associação Auxílio e Amizade; Associação Crescer na
Maior; Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor
(DECO) - Gabinete de Apoio ao Sobreendividado; IN-Mouraria
(projeto promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em
Tratamentos); Junta de Freguesia Santa Maria Maior, SCML (linha
144 – é a SCML que tem competência para actuar em situações
de emergência)
2. Apoio Material não alimentar  Associação Auxílio e Amizade;
Junta de Freguesia Santa Maria Maior
3. - Apoio Alimentar  Associação Auxílio e Amizade; Junta de
Freguesia Santa Maria Maior
4. Atendimento e acompanhamento às famílias  Associação Auxílio
e Amizade; Junta de Freguesia Santa Maria Maior; SCML
5. Emprego - Apoio / Gabinete: cv's; formação empreendedorismo;
capacitação para o emprego, por 5 entidades (Associação Auxílio
e Amizade; Associação Crescer na Maior; Junta de Freguesia
Santa Maria Maior; Mouraria + Emprego - Agência de
Empreededores Sociais / Seacoop, CRL; SOLIM-Solidariedade
Imigrante, Associação para Defesa dos Direitos dos Imigrantes

Insustentabilidade
financeira

Recursos em desenvolvimento:
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Eixo 3 – REDE, GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE
Problemas a Compreender

FICHA 16 – PERIGO DE INSUSTENTABILIDADE DO PROCESSO
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EIXO III / FICHA 16 – PERIGO DE INSUSTENTABILIDADE DO PROCESSO

Diagnóstico Social

- Retrato: Processos que vão terminando no tempo, não havendo depois continuidade, e o começar constantemente do zero,
levam a que se instale um desgaste institucional e a dúvidas de que as novas dinâmicas sejam diferentes. Não há uma rede
parceiros a funcionar, receio de não haver capacidade de dar continuidade ao projecto rede, não acreditam no processo,
burocratização, perda e consumo de tempo, parcerias emperradas, falta de liderança, falta de diálogo, pouca dispobilidade em
sentarem-se à mesma mesa, dificuldade de comunicação, falta de vontade de trabalho conjunto, autocentrada, não há relação
próxima, rivalidades entre associações. Forte dependência da Junta de Freguesia.
- Considerando o diagnóstico realizado no âmbito do Programa de Apoio ao Terceiro Sector (PDCM) a 10 instituições, em 2012,
verificou-se que as maiores dificuldades das entidades dizem respeito a encontrar fontes de financiamento e investidores, à gestão
de recursos humanos

Necessidade de
desenvolvimento de
competências técnica para
o processo
Processo demasiado
centralizado em alguns
parceiros (por exemplo,
Junta de Freguesia)

Perigo de desenvolvimento
de relações de
dependência

Liderança ainda não
consolidada

Perigo de
insustentabilidade do
processo

Relação de competição
entre parceiros
Relação de confiança entre
parceiros ainda não
estabelecida

Não consolidação da rede
Desgaste do processo

Recursos disponíveis:
1. Comissão Social de Freguesia com 57 parceiros
2. Diversificação da intervenção existente em todo o território
3. Existência de alguns trabalhos em parceria: exemplo o PDCM
4. Colaboração já estabelecida entre várias entidades
5. Financiamento público por parte da Junta de Freguesia

Recursos em desenvolvimento:
6. Vontade de construir um diagnóstico mais
participativo e consensualizado
7. Junta de Freguesia com capacidade e vontade
de investor no desenvolvimento do território
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LISTA DE PROBLEMAS A REDISCUTIR
 Problemas para os quais
não foi disponibilizada
ou encontrada
informação que
permitisse fundamentálos e validá-los
 Devem ser rediscutidos,
no sentido de perceber
se devem ser incluídos
neste processo de
diagnóstico e
planeamento

• DESAPROVEITAMENTO DA RIQUEZA
ARTÍSTICA E DESARTICULAÇÃO DE
INICIATIVAS

• DISCRIMINAÇÃO ÉTNICA E CULTURAL
• FALTA DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
PARA O COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO

• VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
• PROSTITUIÇÃO
• UTENTES SEM MÉDICO DE FAMÍLIA
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PARTE IV – NOTAS METODOLÓGICAS E PERCURSO DE CONSTRUÇÃO
Pode entender-se como metodologia a reflexividade criada sobre o caminho que se percorre, as opções
realizadas e o propósito das acções propostas. No presente diagnóstico, as palavras-chave que orientarem todo
o processo metodológico foram Participação, Fundamentação e Consolidação.
Os processos de desenvolvimento local, necessariamente baseados em lógicas de intervenção territorial e
interesse colectivo, condensam três eixos fundamentais: a concepção e execução de acções com grupos; o
estímulo e o acompanhamento de acções colectivas, e a contribuição para o desenvolvimento de projectos
territoriais (Robertis et al., 2008: 18). Estamos, desta forma, perante uma abordagem que cruza actores de
natureza politica e executiva, com actores de natureza técnica e profissional, com actores emergentes da
sociedade civil e das lógicas de voluntariado. Trata-se, então, de um trabalho complexo, que exige tempo,
competências e savoir faire, e de uma enorme pertinência, já que se considera que “o território é um lugar
determinante das políticas sociais” (Robertis et al., 2008: 15).
De acordo com os próprios princípios do planeamento social, o presente trabalho faz parte de um processo
composto por diferentes etapas, que vão desde a entrada no terreno e consolidação da rede de parceiros até à
avaliação das actividades realizadas (Schieffer, 2006). Assim, o percurso que a equipa se propôs realizar
estrutura-se nas seguintes quatro fases:
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Fase I – Estruturação e Consolidação

 Apoio à constituição e animação da Comissão Social de Freguesia
 Definição e implementação da estratégia de actores
 Realização do Diagnóstico Social da Freguesia com análise prospectiva
 Definição dos eixos estratégicos de acção

Fase II – Implementação e Acompanhamento

 Animação do processo de discussão e construção do Plano de desenvolvimento Social a 3 anos
 Construção do Plano de Acção Anual
 Definição e implementação de um sistema de monitorização e avaliação
 Desenvolvimento de um sistema de informação

Fase III – Acompanhamento e Desenvolvimento

 Avaliação do ano anterior
 Definição do Plano de Acção Anual
 Monitorização e avaliação das acções
 Análise intermédia de resultados/impactos
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Fase IV – Acompanhamento e Avaliação

 Avaliação do ano anterior
 Definição do Plano de acção anual
 Monitorização e avaliação das acções
 Análise final de resultados/impactos e preparação do novo ciclo
O trabalho encetado em Abril de 2014 centrou-se na consecução da Fase 1 e tem como ponto culminante a
apresentação do Diagnóstico Social à rede de parceiros e sua validação. Tal como indicado, presidiu a esta fase
a operacionalização de uma estratégia de actores que desse lastro aos conceitos orientadores definidos para
este trabalho.
Assim, entre Abril de 2014 e Fevereiro de 2015 realizaram-se três assembleias da Comissão Social de Freguesia;
duas reuniões de trabalho com a rede de parceiros, três reuniões com o subgrupo dos parceiros, constituído
para pensar as questões do planeamento e prospectiva, e 36 entrevistas com parceiros locais.
A par deste esforço realizou-se uma recolha exaustiva de dados estatísticos, quer de fontes oficiais de âmbito
nacional, quer de fontes locais decorrentes das bases de dados construídas por cada um dos parceiros.
Realizou-se, ainda, um trabalho de recolha e sistematização da informação fornecida pelo Departamento de
Intervenção Social da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.
A Participação, entendida como um “método que permite a todos os stakeholders relevantes darem uma
contribuição para o planeamento, execução e avaliação de projectos através de um processo organizado de
negociação” (Schiefer e Dobel, 2001: 130), foi neste processo consubstanciada nos momentos de interacção
com os parceiros constituintes da Comissão Social de Freguesia de Santa Maria Maior.
Neste sentido, a primeira Assembleia de parceiros, realizada a 1 de Abril de 2014, teve como propósito central
a constituição formal da Comissão Social de Freguesia e apresentação do plano de trabalho. Esta foi uma
assembleia promovida, concebida e conduzida pela própria Junta de Freguesia, na qualidade de parceiro que
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preside aos trabalhos.
A segunda e terceira assembleias, sendo igualmente promovidas pela Junta de Freguesia, foram concebidas e
conduzidas pela equipa de assessoria técnica a este processo de trabalho. Destas, a primeira teve um propósito
central de warm-up entre parceiros e a segunda de lançamento dos grupos de trabalho sobre a definição dos
problemas do território.
Para a animação deste processo foram utilizados alguns instrumentos metodológicos que, no primeiro caso,
passaram pelo preenchimento, discussão e colectivização de uma grelha inspirada na Matriz de Boston e, no
segundo, pelo desenvolvimento de uma grelha de desconstrução e fundamentação dos problemas, apoiado
por técnicas de visualização que permitiram validar a lista de problemas e sua agregação (cf. Anexo – caderno
metodológico).
A lista de problemas com que se partiu para a 3ª assembleia de parceiros foi construída a partir das
informações/percepções formuladas pelos parceiros aquando da realização das entrevistas individuais (cf.
Anexo – caderno metodológico, para consulta do guião de entrevista aos parceiros).
O princípio da Fundamentação concretizou-se pelo trabalho concomitante de consulta aos parceiros e de
levantamento estatístico. Foi, desta forma, possível que há medida que os parceiros foram apontando
questões problemáticas no território fossem recolhidos elementos estatísticos que lhes deram uma expressão
mais objectiva e fundamentada. Nos diversos momentos de trabalho foi possível confrontar os parceiros com a
existência ou ausência de fundamentação mais objectiva das questões apontadas e assim (re)definir os
problemas a considerar. Este processo foi apoiado por mais duas sessões de trabalho com os parceiros,
exclusivamente centradas no preenchimento das grelhas e discussão/validação da informação aí registada.
Sempre que a equipa técnica considerou relevante, solicitou directa e especificamente a alguns parceiros
informações que vieram a preencher lacunas existentes.
O princípio da Consolidação obteve-se através do estímulo a uma relação de confiança de diálogo colaborativo
entre parceiros, que tem vindo a desenvolver-se num processo crescente e de enriquecimento mútuo. Assim,
tendo-se verificado que uma das principais preocupações da rede de parceiros apontava para as condições de
sustentabilidade do processo de trabalho e da parceria, fez-se uma opção por constituir um grupo de trabalho
mais reduzido entre os parceiros, a que se designou de grupo de planeamento e prospectiva que serviu de
ponto de apoio para a estratégia de trabalho a prosseguir. Foi no contexto do trabalho com este grupo que
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ficou decidido o formato, estrutura e secções do presente Diagnóstico Social.
O princípio da consolidação assumiu também a vertente da necessária articulação entre o trabalho desta
Comissão Social de Freguesia e o da Rede Social da cidade de Lisboa. Esta articulação não se fez de uma forma
imediata, uma vez que o modelo metodológico seguido aproximou-se das abordagens indutivas ou grounded,
conduzidas pelas questões trazidas pelo terreno e, nomeadamente, pelos parceiros, sem considerar, num
primeiro momento, quaisquer outras pré-formatações. Assim, a rede de parceiros a partir das suas próprias
perspectivas, começou por trabalhar uma análise diagnóstica segmentada em quatro eixos problemáticos: (1)
Acção Social, Saúde e Intervenção Comunitária; (2) Economia, Educação e Cultura; (3) Ordenamento,
Infraestruturas e Segurança; e (4) Planeamento e Prospectiva. Num segundo momento, e sob proposta da
equipa técnica, estes quatro eixos problemáticos deram origem a três eixos estratégicos de exploração
diagnóstica, perfeitamente encaixados com os desafios emergentes do Diagnóstico Social produzido pela rede
social da cidade de Lisboa. São eles, o Eixo 1 – Território de cultura, seguro, acessível e habitável; Eixo 2 –
Capacitação, inclusão e bem-estar, e Eixo 3 – Rede, governança e sustentabilidade.
A definição dos eixos obedeceu, ainda, a um propósito de optar por visões e lógicas mais apreciativas do que as
que tradicionalmente caracterizam a intervenção social. Considera-se, nesta linha, que “(…) os interventores
precisam de reexaminar as suas orientações para a prática, as suas perspectivas sobre os sistemas de clientes e
as questões que os clientes representam, se pretendem aplicar a perspectiva das forças. (…) a prática da
perspectiva das forças leva os assistentes sociais a realizar três transições: dos problemas para os desafios, da
patologia para as forças e da preocupação com o passado com uma orientação para o futuro” (Rankin, 20062007: 3-4).
Em todos os momentos de trabalho com os parceiros se optou pelo princípio metodológico de situar as
actividades no processo de trabalho e de dar conta dos resultados obtidos e dos progressos alcançados. Assim,
foi-se obtendo uma validação sustentada e permanente de todo o processo e das opções realizadas e dando
um sentido substantivo à ideia de centralidade da participação dos actores (Guerra, 2006).
Desta forma se tem vindo a consolidar um percurso metodológico que apresenta, como primeiro fruto, o
presente Diagnóstico Social e prosseguirá, nas etapas subsequentes, para a realização do Plano de
Desenvolvimento Social e dos respectivos planos de acção e monitorização.
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