GUIAO DE CARACTERIZA<;AO/DIAGNOSTICO
DE INTERVEN<;AO NUMA COMUNI~ADE URBANA
ACHEGAS PARA UMA INVESTIGA<;AO
Pedro Lojf*

1.

Introdu~ao

e objectivos

A cria<;iio dum Gabinete de Estudos no ISSSL veio abrir perspectivas no campo da
investiga<;iio em areas da Sociologia ligadas
Interven<;iio Social e ao Servi<;o Social.
0 trabalho que se apresenta e uma tentativa para a fixa<_;iio de instrumentos de analise
sociogratica duma comunidade urbana, tendo em vista uma interven<_;iio qualificada.
A van<_;a-se tambem corn esbo<;os de instrumentos de trabalho destinados a regis tar as
propostas de interven<_;iio e o acompanhamento da execu<;iio.
Sendo este urn dos primeiros trabalhos do Gabinete de Estudos do ISSSL pode
questionar-se porque se privilegiou a investiga<;iio sobre o instrumental da pesquisa; qual a
raziio que levou o Instituto a conferir importiincia aos aspectos metodologicos num trabalho
de caracteriza<_;iio/diagnostico duma comunidade urbana?
Outra questiio que eventualmente se pora e a da escolha do tema «Comunidade
Urbana>>.
As razoes destas op<;oes foram eminentemente pragmaticas. Trata-se duma investiga<;iio
corrente que se deseja muito ligada aos objectivos e pedagogia do ISSSL, nomeadamente no
ampo dos estagios de alunos. Pretende-se avan<;ar urn primeiro projecto de guiiio para ser ·
tratado e trabalhado na pratica no sentido da sua adequa<_;ao ao real.
Para haver uma interven<_;iio consistente e necessario existir urn diagnostico completo,
objectivo e viavel e para tanto siio precisos os instrumentos e a utiliza<_;ao das tecnicas
adequadas.
Come<_;ou-se pelos instrumentos, porque se julga ser aqui o principio.
A escolha da «Comunidade Urbana>> deve-se a duas ordens de factores:

a

-

Uma que deriva da complexidade, necessidade e solicita<;iio de interven<_;ao nas
comunidades urbanas:
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-

Outra, que se liga a utiliza~iio que alunos e professores do ISSSL fazem desses
mesmos instrumentos, uma vez que os seus trabalhos se situam na sua grande
maioria na Zona da Grande Lisboa.

Julga-se tambem que a utiliza~iio critica do Guiiio por parte de profissionais corn ac~iio
na area do Social podera contribuir para a melhoria de programas de interven~iio/mudan~a.
que deveriio ser feitos corn as popula~oes e para as popula~oes. E indispensavel, pois , o seu
conhecimento, seja qual for o sector onde se vier a intervir e pese ·embora que estudar e
divulgar e ja intervir.

2. Piano de trabalho

0 trabalho que se apresenta tern duas partes distintas que seriio tratadas em separado:
-

a primeira procura fornecer indicadores para a caracteriza~iio duma comunidade
urbana:
a segunda aponta para as propostas de ac~oes de interven~iio na comunidade, seu
acompanhamento e avalia~iio.

0 capitulo respeitante a caracteriza~iio/diagn6stico e mais desenvolvido do que 0
segundo, dado 0 seu caracter basico . .
Os primeiros seis numeros dizem respeito a avalia~iio das necessidades requeridas,
incidindo a analise na situa~iio actual, procurando-se num ponto ou noutro, sobretudo no
nllmero respeitante a demografia. estender essa analise a urn passado recente. a fim de
detectar possiveis tendencias estruturais.
Os pontos referidos siio:
I.

Implanta~iio

urbana
popula~iio

2.

Demografia e movimentos da

3.

Aspectos culturais e antropo16gicos da comunidade

4.

Necessidades basicas

5.

Problematica social
5.1. Coesiio social e organiza~iio da comunidade
5.2. Vida familiar
5.3. Infancia e juventude
5.4 . Trabalho e emprego
5.5 . ldosos
5.6. Saude
5.7. Anima~iio s6cio-cultural e s6cio-educativa

6.

Equipamentos
6.1. Habita~iio
6.2 . Transportes publicos
6.3. Equipamento escolar
6.4. Equipamento de saude
6 .5 . Equipamento e servi~os de Ac~iio Social
6.6. Equipamento de Desporto, Recreio e Cultura
6. 7. Outro equipamento existente na comunidade

Guiao de caracterizayiio/Diagn6stico

59

Os pontos 7 e 8 abrangem , ,<Jato senSU >> , a avaliac;iio das necessidades sentidas pela
propria populac;iio, que e levada a pronunciar-se sobre os «Problemas Sociais detectadOS >>
(n. 0 7) e sobre os «EquipamentOS >> e «lnfraestruturaS >> (n. 0 8).
0 n. 0 9 recolhe as indicac;oes de projectos e acc;oes que estejam em curso no tocante a
equipamento e infraestruturas.
De posse das indicar,;oes da caracterizac;iio/diagn6stico, em que, como foi referido, se
fani balanr,;o entre as necessidades requeridas e as sentidas, o tecnico teni elementos para
elaborar propostas de intervenr,;iio que siio objecto de estudo da 2. 3 parte do documento.
As propostas de intervenr,;iio siio classificadas genericamente em dois tipos:
• Acr,;oes/Medidas de Politica
• Equipamentos/Empreendimentos
0 que distingue umas das outras e essencialmente o seu suporte material: enquanto as
segundas (equipamentos/empreendimentos) se traduzem na construc;iio , aquisir,;iio, remodelar,;iio de edificios, parte de edificios ·ou equipamento (mobiliitrio, maquinaria, etc .), as
primeiras contemplam as restantes situac;oes de intervenr,;iio em que, por vezes, o factor
organizativo e dinamizador e 0 mais importante (por ex. organizar,;iio duma col6nia de ferias
para crianr,;as , promover a criar,;iio duma cooperativa de consumo dos moradores , organizar
urn curso de alfabetizar,;iio para adultos, etc., etc.).
As propostas (de acr,;oes ou de equipamento) deveriio ser fundamentadas, face ao
diagn6stico anteriormente feito , aos meios disponfveis e aos objectivos a atingir que deveriio
ser claramente definidos e se possivel quantificados . As propostas deveriio indicar os
periodos da sua execur,;iio ate se tomarem operacionais.
0 ultimo numero (n .0 3) do segundo capitulo e dedicado ao acompanhamento da
execur,;iio das propostas. Trata-se dum registo simples, por trimestres, onde se anotarit
o progresso da execur,;iio das acr,;oes/medidas de polftica/empreendimentos. A comparar,;iio
da situar,;iio real, que e registada , corn a que foi programada, e de alguma maneira
a avaliar,;iio de execur,;iio.

3. Fontes de

informa~ao

e tecnicas de recolha de dados

0 Guiiio deve ser aplicado idealmente a uma parcela da freguesia (como bairro,
conjunto de ruas, etc.) e no mitximo ao conjunto da freguesia. Niio parece possivel utilizar
este tipo de instrumento para analisar urn concelho urbano . Para justificar esta afirmar,;iio
basta atentar no nivel de desagregar,;iio da informar,;iio pedida para se tornar impensitvel a sua
recolha em grandes agregados populacionais ocupando vasta extensiio territorial.
0 quadro que se apresenta a seguir relaciona os vitrios paritgrafos do Guiiio corn as
tecnicas de recolha de dados .
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QUADRO ORIENTADOR DA UTILIZAc;Ao DAS TECN ICAS DE RECOLHA DE DADOS
TENDO EM VISTA OS !TENS DO GUIAO DE CARACTERIZAc;AO/DIAGNOSTICO

N ," dos par3grafos do guilio de

caracteriza~3o/ diagn6stico

I. Implanta<;iio urbana

Entrevista

Consulta
documental

Observal)iio

X

X

2. Demografia e movimentos da popula<;iio

X

3. Aspectos culturais e antropologicos da comunidade

X

X

6. Equipamentos
6.1. Habita<;iio
6.2 . Transportes publicus
6.3. Equipamento Escolar
6.4. Equipamento de Saude
6.5. Equipamento e servi<;os de Ac<;iio social
6.6. Equipamentos de Desporto, Recreio e Cultura
6.7. Outro equipamento existente na comunidade

X

X

X

a testemunhos
privilegiados

X

4. Necessidades basic as
5. Problematica social
5. I. Coesiio social e organiza<;iio da comuniade
5.2 . Vida familiar
5.3. lnfiincia e juventude
5.4. Trabalho e emprego
5.5. ldosos
5.6. Saude
5.7. Anima<;iio socio-cultural e socio-educativa

Inqut!rito

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

i

X

X

X

X

X

X

X

X

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. Problemas sociais sentidos pela propria popula<;iio

X

X

8. Necessidades sentidas pela popula<;iio em materia
de equipamento e infraestruturas

X

X

9. Medidas de politica e projectos de equipamento
e infraestruturas em curso

X

X

Dado que a aplica<_<ao do Guiao teni a freguesia como limite maximo, fica praticamente
excluido, na Consulta documental, o recurso as principais fontes oficiais de estatistica pois
sao raras as informa<_<oes desagregadas ao nivel de freguesia e inexistentes ao nivel do bairro
(como comunidade de vizinhan<_<a).
Pon:!m, deve recorrer-se a Consulta documental investigando nos Ser-:i<;os Municipais e
Juntas de Freguesia , nos Servi<_<os locais de Saude , Escolares e de Registo Civil.
Alem destes , estudos, monografias, cartas topograficas de zona , recortes de imprensa ,
etc ., serao uma fonte importante de informa<_<ao.
A Observa<_<ao estruturada , participante ou nao, aplica-se a recolha de dados de quase
todos os paragrafos do Guiao.
0 lnquerito a popula<_<ao , mesmo feito por amostragem, deve limitar-se a pontos onde
de todo seja impossivel recolher dados de outra forma. Esta restri<;ao deve-se sobretudo aos
me ios necessarios para levar a efeito urn regular inquerito , e tambem a conveniencia de
evitar sobrecargas nas popula<_<oes corn pedidos cujos resultados sao problematicos.
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As Entrevistas e testemunhos privilegiados constituem urn meio expedito e eficaz para
se obter grande parte das informa<;oes necessarias. Na utiliza<;ao desta tecnica ha que
ponderar dois aspectos fundamentais:
-

A escolha dos entrevistados (testemunhos privilegiados):
A correcta constru<;ao do temario/questionario da entrevista.

Se o tempo o permitir, convem que para cada ponto do diagn6stico, as informa<;oes
colhidas por uma fonte ou por uma tecnica sejam comprovadas por outra fonte ou por outra
tecnica.
Convem ainda referir que ao iniciar a caracteriza<;ao/diagn6stico duma comunidade
urbana dever-se-a planificar a execu<;ao do trabalho. Para tal, apresenta-se o esbo<;o de urn
quadro de referencias.

QUADRO DE REFERENCIAS
N. o dos parilgrafos
do gui8o

de

TCcnica
de recolba
de dados
a utilizar

caracteriza~Bo/

/DiagnOstico

I
I
I
I
I
I
I

Datas previstas

Popula~o,

entidade(s),

I
I

I

I
I
I
I

servi~os

Para o inicio

a contactar

do trabalho

I
I
I
I

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Responscivel
pela tarefa

Para o fim
do trabalho

I
I

I
I
I
I
I

4. Bibliografia
Nao foi numerosa a bibliografia especifica consultada para a elabora<;ao do presente
estudo.
Nao cabe aqui referir as obras de Metedologia das Ciencias Sociais e do Planeamento
Social que sao como que o pano de fundo de todo o trabalho.
No campo especifico, talvez por se tratar de uma abordagem muito particular e
limjtada, nao se encontraram muitos tftulos de onde se retirem opinioes pertinentes.
Ainda assim citam-se as seguintes obras:

*
*

*

LEBRET, L. J.- Guide Pratique de l'Enquere Sociale. Paris, Presses Universitaires de
France, 1962.
CHANTREIN, Michel; PINc;ON, Monique; PRETECEILLE, Edmond; RENDU, Paullndicateurs d' Equipements Collectifs en Region Parisienne, Vol. I. Paris, Centre de
Sociologie Urbaine, 1976.
HA USER, Philip M. et al. - Manuel de la Recherche Sociale dans les Zones Urbaines.
Paris, UNESCO, 1965, do qual se citam os seguintes capitulos:
- HAUSER, Philip M.; MATRAS, Judah- Analyse a l'interieur d'une zone urbaine
- P ARENTI, Giuseppe - Statistiques et recherches de base
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MATRAS , Judah - Le concept de "disorganisation " sociale et individue//e
PIORO . Z. - Recherches sur /'implantation et /'administration urbaines.

A primeira obra citada que esta desactualizada em varios aspectos e ainda sistematizadora na categoriza<;iio dos indicadores de analise.
A obra indicada em segundo lugar: ,,Jndicateurs d'Equipements Collectifs en Region
Parisienne» e muito recente e confirma algumas das op<;oes feitas no Guiiio que se
apresent.L
A restante bibliografia da uma resposta te6rica a refen!ncias e itens propostos, sem
contudo se fixar no nivel pretendido , ou seja, na investiga<;iio concreta.
Existe na Biblioteca do ISSS de Lisboa uma obra, cuja autoria atribuo a Assistente
Social Isabel Maria Athayde, reportando-se provavelmente a ctecada de 1950 , que se
intitula: "Monografia Social de MeiO>> e que tern os mesmos prop6sitos pedag6gicodidacticos do trabalho que agora se publica.
Como aplica<;iio parcial de alguns paragrafos apresentados no Guiiio , cita-se a «Caracteriza<;iio Social da Cidade de Lisboa••, elaborada pela Santa Casa da Misericordia de
Lisboa, em Novembro de 1981, onde se pode visualizar o diagn6stico e os estudos/propostas sobre equipamentos de Ac<;iio Social para a cidade de Lisboa.
As opinioes do grupo que elaborou o trabalho anterior inspiraram muitas das orienta<;oes do presente Guiiio. Os componentes dessa equipa foram Abel Marques, Ce lina
Louren<;o, Concei<;iio Ferreira, Gabriela Collen, Natalia Santos e o autor.
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lmplanta~ao

urbana

-

Delimita<;ao geognifica da zona e se u enquadramento administrative (freguesia e
concelho a que pertence) .

-

lndica<;ao de todas as arterias da area . Visualiza<;ao em carta geografica de tal forma
que sejam perceptiveis as vias principais e as acess6rias.

-

Breve hist6ria da comunidade.

-

Descri<;ao do habitat. e vivencias dominantes
• Movimenta<;ae de pessoas e triinsito de ve'iculos
• Largura e inclina<;ao. das arterias
• Piso das r'uas: asf<ilto, macadame, etc.
• Aspecto geral dos moradores e transeuntes. Quanto a estes verificar os motivos
porque passam nas ruas: trabalho , estudo , servi<;os . passeio , etc .
• Zonas verdes - localiza~ao
• Comercio
Inser<;ao da comunidade na cidade: voltada para dentro de si propria. para o
exterior ou de passagem?

-

Condi<;oes ambientais e polui<;ao
• Sonora
lndustrias existentes referindo-se as poluentes
• Zonas degradadas
• Remo<;ao de lixos da via publica e aguas superficiais (ribeiros. aguas
etc.)

-

Existencia de infraestruturas
• Saneamento basico
• Rede publica de ilumina<;ao
• Telefones

-

Espa<;os vagos
• Corn piano de urbaniza<;ao }

estagnada~.

localiza<;ao
• Sem piano de urbaniza<;ao

2. Demografia e movimentos da popula~ao
-

Caracteriza<;ao da comunidade segundo as etnias existentes
• Se existirem minorias etnicas mencionar:
• Ha quanto tempo se fixaram
• Fixaram-se em nucleos ou em familias isoladas
Qual o seu comportamento face a integra<;ao no meio
• Qual a atitude da comunidade perante esse grupo : integra<;ao, indiferen<;a ou
hostilidade
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-

Origens da populac;ao residente: regioes de origem dos migrantes
• Estao, ou nao, agrupados por zonas de origem?

-

Diniimica populacional
• Populac;ao nos ultimos Recenseamentos Gerais (abrangendo os ultimos 30/40 anos)
• Nascimentos na ultima decada
• 6bitos mi ultima Mcada
• Equac;ao geral da populac;ao
• Migrac;oes

-

Grupos etarios e sexos do ultimo ano em que haja dados disponiveis

-

Casamentos na ultima decada

-

Familias (ultimo ano em que haja dados disponiveis)
• Dimensao media
• Familias numerosas
• Isolados
Movimentos diarios da populac;ao
Entrada diaria de pessoas na zona
Quantas pessoas - estimativa?
Quais as razoes?
Quais as horas de ponta de entrada e saida?
Saida diaria de pessoas da comunidade
Quantas pessoas - estimativa?
Quais as razoes?
Para onde se dirigem?
Quais as horas de ponta de saida e regresso?

3. Aspectos culturais e antropologicos da comunidade

-

Familia e estrutura familiar
• Aspectos juridicos e religiosos
Filhos nascidos fora do casamento: maes solteiras
Papeis sociais - no interior da familia
homem
mulher
crianc;a
jovem
idoso
• Criac;ao/educac;ao dos filhos

-

0 quotidiano
• Comunicac;ao
Relac;oes sociais - relac;oes associativas especificas
• Festividades
• Habitos de ferias e fins-de-s~mana
• Frequencia de praias - indicar quais as prei:!ridas (para avaliac;ao da utilizac;ao
de praias poluidas)
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-

Religiosidade
• Ritos
• Cren<;as
• Mitos
• Cultos
Indicar a religiiio dominante, a frequencia e habitos de prat1ca dessa religiiio
Indicar as Igrejas e Templos existentes nessa comunidade

-

Violencia
Verificam-se crimes de
ofensas corporais
homicidios
(estimativa nos ultimos
• Roubos e furtos?
(estimativa nos ultimos
• Suicidios
(estimativa nos ultimos
* em todas as categorias
jovens, adultos, idosos

sangue?
cinco anos)
cinco anos)
cinco anos)
mencionadas distinguir, por grupos etarios, os autores:

·Papeis sociais dos individuos da comunidade na sociedade
• Trabalho
• Sociedade em geral
Distinguindo os papeis sociais do
homem
·
mulher
cri an<; a
jovem
idoso
-

Padroes culturais
• Diversidade de padroes culturais distinguindo:
jovens
adultos
idosos
homens
mulheres
grupos etnicos existentes
Mencionar os aspectos mais relevantes e contrastantes desses padroes culturais

-

Atitude da popula<;iio face aos problemas sociais

-

Representa<;iio mental do espa<;o (freguesia/bairro) formada pelos seus habitantes

4. Necessidades basicas
-

Alimenta<;iio
• Indicar os produtos/alimentos que constituem a dieta basica da generalidade dos
habitantes da zona
• Focar se a dieta basica se considera:
normal

Interven~ao
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•
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subalimentac;iio
superalimentac;iio
Focar o consumo de sal
Referir a observac;ao da existencia de pessoas obesas
Como
feita .a distribuic;iio/comercializac;ao dos principais alimentos?
Como
feita a sua conservac;iio?

e
e

-

Existencia de agua corrente e potavel

-

Higiene pessoal
• Corporal
• Horas de sono
• Mental
• Sexual
• Exercicio ao ar livre

5. Problematica social
5 . I. Coesiio social e organizac;ao da comunidade
-

Como se estabelecem as relac;oes de vizinhanc;a?

-

Existe censura social? Exemplificac;iio em casos ou situac;oes tipo

-

Participac;ao da populac;ao. Referir se a comunidade e:
• Participante (adere a chamamentos e apelos, promove reunioes, associac;oes , etc .)
• Passiva, indiferente

-

Existencia de Instituic;oes nomeadamente Associac;oes (legais ou de facto). De que
tipo? Finalidades?
• As Associac;oes existentes sao abertas ou fechadas ?
• Como influenciam e sao influenciadas pelo meio?
• Que relac;oes mantem entre si essas Associac;oes?
• Existem Comissoes de moradores? Qual a sua credibilidade junto da populac;ao?

-

Pontos de reuniao dos moradores da zona
Identificac;ao dos <~ leaders •• (formais e informais). Algumas caracteristJcas pes·
soais designadamente profissiio e actividade a que se dedicam

-

Existencia de diferenciac;oes acentuadas entre classes sociais. Qual o peso relativo
de cada uma delas . Relac;iio corn .etnias existentes . Exemplificac;iio corn casos ou
situac;oes tipo .

-

Organizac;ao autarquica. Sua credibilidade junto da populac;iio .
Resultados das varias eleic;oes autarquicas (em %) relativamente
freguesias discriminadas onde se insere a zona.

a freguesia

ou

5 .2. Vida familiar
-

Tipologia das familias em relac;iio ao parentesco. Familias unicelulares: familia
extensa (3 gerac;oes , outros parentes ah!m de pai s e filhos , etc.)
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-

Indicadores de conforto
• Estimativa de familias que possui
autom6vel
televisao
e lectrodomesticos
• A habita~ao e dividida em quartos e salas?
• Na maioria das familias cada membro tern o seu quarto?
os pais corn quarto isolado?
os filhos num unico quarto?

-

Estabilidade familiar
• Existem na zona casos de separa~ao/div6rcio? lndicar uma estimativa de familias
desfeitas por esse motivo.
• Ha muitas familias desfeitas por morte de urn dos conjuges? Quantas?
• Viuvos? Viuvas? 6rfaos?

-

Exisie

-

Alcoolismo? Extensao.

-

Aprecia~ao

violf.~ncia

contra mulheres e

crian~as?

global e sintetica sobre a vida familiar.

5.3. Infiincia e juventude

a idade

-

Corn quem ficam as crianc;as ate

escolar?

-

As escolas primarias funcionam em regime normal ou em desdobramento?

-

Como se ocupam as crianc;as ate aos 13/15 anos?

-

Na· escolaridade obrigat6ria existe grande numero de repetentes?

-

Existem na zona crianc;as deficientes? De que tipo?

-

Observa-se a existencia de bandos de jovens (15 e mais anos?)
• Qual a classe s6cio-econ6mica ou etnia a que pertencem?
• Qual o seu comportamento caracteristico?
• Onde se reunem?
• 0 que faze m?_
Ha alcoolismo entre os jovens?
Existe droga na zona?

-

Ha prostitui~ao?

-

Ha mendicidade?

-

Existem jovens a trabalhar (profissionalmente) corn idades de 14 anos e menos?
Estimativa.
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-

Observa-se a existencia de maus tratos e violencia contra crian<;as e jovens:
• No seio da sua familia?
• Ao nivel da propria comunidade?
Exemplifica<;iio corn casos ou situa<;oes tipo.

-

Observam-se situa<;oes de abandono ou de carencia afectiva de crian<;as e jovens ao
nivel familiar?
Exemplifica<;iio corn casos tipo

5.4. Trabalho e emprego
-

Quais os ramos de actividade economica que empregam a maior parte da popula<;iio
activa da zona (dois digitos da CAE)

Total
Ramo de

~ividade

Ate 25 anos

SO anos e mais

25/50

econOmic&
H.

M.

H.

M.

H.

M.

H.

M.

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

-- Ha desemprego? (Focar o desemprego de homens e das mulheres e o desemprego
juvenil)

e significativo

-

Existem acidentados de trabalho? Se o seu numero
principais causas .

indicar as

-

Onde se situam os postos de trabalho?
• Siio longe da residencia?

-

Ha locais de trabalho que niio reunam as condi<;oes exigidas de higiene e seguran<;a
( industrias toxic as, m as condi<;oes de ventila<;iio, existencia de poeiras . etc.?)
Indicar quais e o numero aproximado de empregados ou operarios sujeitos a tais
condi<;oes.

-

Outros problemas relativos ao trabalho/emprego.
Focar o problema dos salarios e remunera<;oes de trabalho.
ldoso~

5.5.
-

Numero (estimado ou real) de idosos residentes na zona
• Quantos estao acamados ou tern problemas graves de· saude necessitando de
assistencia domiciliaria permanente ou intensa?
Existem velhos vivendo sos? A que classes sociais pertencem?
Veem-se velhos desocupados pelas portas, jardins ou tabernas?

Guiiio de caracteriza'<iio/Diagn6stico

-

Duma forma geral como vivem os idosos da comunidade?

-

Tipo de ocupa<;iio de idosos
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5.6. Saude
-

Promo<;iio da saude e preven<;iio da doen<;a
• Ha partos no domicilio?
• Quais os cuidados infantis (0-1 ano) habituais na zona?
• Existem crian<;as por vacinar? Estimativa.
• A popula<;iio recorre a consultas medicas de preven<;iio da doen<;a? Em caso
afirmativo, explicitar as situa<;oes.
• Existe !uta contra
roedores
insectos vectores de doen<;as
plantas nocivas

-

Diagnostico e tratamento da doen<;a
• Quem e considerado doente (visto pela popula<;iio)?
• A quem se recorre em caso de doen<;a?
• A popula<;iio na sua generalidade recorre a medicina tradicional? Em que casos?
• Doen<;as cronicas
• Deficientes adultos? Estimativa.
• Na popula<;iio existem doentes cronicos? De que tipo? Estimativa.
• Dados genericos sobre morbilidade
Se possivel indicar as 10 principais doen<;as (em numero de ocorrencias) no(s)
ultimo(s) ano(s).

5. 7. Anima<;iio socio-cultural e socio-educativa
-

Detectam-se necessidades nos seguintes dominios :
- Alfabetiza<;iio/educa<;iio basica para adultos (obten<;iio de instru<;iio primaria
elementar para adultos)?
- Forma<;iio profissional (cursos de forma<;iio profissional proporcionados pelas
empresas ou servi<;os publicos para tal vocacionados e/ou integrados na alfabetiza<;iio e educa<;iio basica de adultos)?
- Anima<;iio socio-cultural (incluindo anima<;iio da leitura, circulos de cultura e
todas as ac<;oes educativas niio formais)?
* lndicar ainda os dados por grupos etarios: crian<;as. jovens, adultos. velhos .

6 . Equipamentos
6. I . Habita<;iio
6 . 1.1. Dados quantitativos (ultimos dados disponiveis)
6 . 1.2. Caracteristicas dos prediOs (focar aspectos tais como: constru<;iio e estado de ·
conserva<;iio, idade. altura dos predios; existencia de agua canalizada. esgotos. retretes:
elevadores e garagens privativas; pintura e limpeza exteriores dos pn!dios).
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N."

lndicadores

Pnidios
Alojamentos
Alojamentos por predio
Predio' degradados
Barracas e alojamenlos precario'
Fam dias por alojamento
Pessoas por alojamento

6.1.3. Caracteristicas dos alojamentos (focar aspectos tais como: existencia de flores,
plantas, cortinas e outros arranjos; mobiliario utilizado) .
6.1.4. Comentarios gerais ao problema de habita<:;iio da zona. mencionando a ex istencia de habita<:;iio propria e o interesse da popula<:;iio em a obter.

6. 2. Transportes publicos
6.2.1. Carreiras de transportes publicos pas~ando pela zona
•
•
•
•

Autocarros
Electricos
Metropolitano
Comboios
* Mencionar os pontos mais importarites dos percursos, frequencia o'u periodicidade nas horas de ponta.

6.2.2. Carreiras de transportes publicos niio passando pela zona
Meios
de transporte

Autocarros
Electricos
Comboios

Oist8ncia
(dum ponto central da zona)

Tempos
(em minutosl

Pontos importantes
do percurso

Guiao ·de

caracteriza~ao/Diagn6stico
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6.3 . Equipamento escolar
6.3 . 1. Equipamento existente na zona

Equip3mento

escolar

Morada

Capacidade

Tax a de
utiliza.;ao
pela populat;Bo
da zona la)

Caracteristicas do equipamento
Ar

Luz

· Agua corrente
e pot3nl

Esgotos

Mobili3rio

Escolas
prim arias

Escolas
preparatorias

Escolas
secundaria~

Outro
equipamento
escolar. ldentificar

*

Mencionar nas caracteristicas do equipamento a existencia. sufuciencia e adequacao
dos indicadores referidos.

(a) A taxa de utiliza<;ao pela popula<;iio da zona ou taxa de cobertura obtem -se

utilizando a seguinte formula:

V
100

em que

V = utentes do estabelecimento ( numero
medio anual)
PeZ = popula<;iio especifica da zona que pode
utilizar o estabelecimento.

6 .3. 2. Equipamento utilizado pelos habitantes mas nao implantado na zona

Equipamento escolar

Escolas primarias
Escolas preparatorias
Escolas secundarias

Dist3ncias (dum ponto
central da zona)

Tempo (em minutos
num percurso a pfl

Interven.yao Social em comunidades urbanas
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6.4. Equipamento de saude
6.4 . 1. Equipamento exi stente na zona
Taxa de utilizat;Bo

Equipa.mento de saU.de

Morada

Capacidade

pela popula~;Bo
na zona (V. 6.3.1.)

Centros de saude
materno-infantil

Postos de vacinao;iio
"-

Centros de saude
de adultos

u nidade; medico-sociais
·do' servi<;os
medico-sociais
Pmtos medicos
e de enfermagem

Farmacias

Hospitais

I

Maternidades

Outros equipamentos
de saude.
Identificar.

Guiiio de caracterizac;<lo/ Diagn6stico
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6.4 .2. Equipamento utilizado pelos habitantes mas niio implantado na zona

6.4.2 . Equipamento utilizado pelos habitantes m as nao implantado na zona
Equipamento de saUde

Distilncia

Tempo

(dum ponto central da zona)

(em minutos num percurso a pe)

Centros de saude materno-infantil

Postos de

vacina~;iio

Centros de saude de adultos

Unidades medico-sociais
dos servi<;os medico-sociais
Postos medicos e de enfermagem

Farmacias

Banco e

servi~;o

de urgencia

Hospitais

Maternidades

7
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6. 5. Equipamento e servic;os de Acc;ao Social
6.5.1. Equipamento e scrvic;os existentes na zona

E(1uipamento

\lonJda

CapacidHdl•

Caral'tni ..,tka~ do cquipamcuto

Tw\a de
utiliza"3o
11

P1.~~~aP~r. ~:t>t~~l

Ar

Luz

Agua <'orrentc
l' pol<iH•I

E..,goto-.

.\lobi·
liar in

Creches

Jardins
de infimcia

Centros de
activ idades
de tempos livre>.
iATbl
Centros de
convivio
de ido>.os

Lares
de ido>.os

Outros
equipamentos
de ac~iio social.
ldentificar.

*

Mencionar nas caracteristicas do equipamento a existencia. suficiencia e adequa<;<io dos mdic;dores tcfettdos
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' · · tnt·diu anual
dt• dit:nlt'' ;u·nlhido..,

Ta\<1 dt· utilinu;iw
pl'la

popula~o::in

na 111na t\. 6.3.1.1

Reek de a ma ' Jiurna'
uec hc' fan11 liare'

Fan11lia ' de acolhime111o
C oloc,u; <·,,,, familiarcs

~\J l tl lt ' t!tlmicililiri<l

Cn l<i n1a ' de feria'
1orga n·i za~~10 i

Aco lhimento indi vidua l

Morada:

c familiar

6 _5 _2 _ Equipamento uti lizado pe Ios habitantes m a~ nao implantado na zona

Equipamento

J ardin ' de infancia

Ce111ro' de acti,idades
de tempo' livres !ATL')

Lare' de idosm

llistlincia

Tempo

tdum ponlo central da zona I

tem minutos num pern1rso a pCI
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6 .6. Eq uipame nto de Desporto , Recreio e Cultura
6.6.1. Equipamento ex istente na zona

Taxa de
Equipa mento

utiliza~ao

Morada

pt>la popula-;iio

da zona IV. 6.3 .1. )

\,___

lndicadores
de capacidade
(por ex . n." de sOcius.
n." de lu ~aresl

Caracterist ic as do eq ui pa mento
limpeza
e remo.;iio
de lixos

Agua

Esgotos

DESPORTO

Recintos descobertos
jogos corn bo l ~

p~ra

Pavi lh iio
ou g inasio coberto

Piscina

CUL TURA / RECREIO
Cinemas / teatros

Bibliotecas

Sa las de co mivio
de coope rati vas
e associa<;oes
C lu bes desporti vos
ou recreativos

Boites
e outros eq uipamentos
(jogos amer ica nos)
L ..

I
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6.6 .2. Equipamento utilizado pelos habitantes mas nao implantado na zona
Tempo

Distil ncia
!dum panto central da zo na)

Equipamento

fern minutos num percur. . o a pf l

Recintos descobertos
para jogos corn bola
Cine mas / teatros

Boite ; e o utros equipamentos
(jog os ame ri ca nos, etc.)

6 . 7 . Outro equipamento e xi ste nte na comunidade
6.7 . 1. Lojas come rciais. Indicar o ramo e o .nume ro de ntro de cada ramo .
6 .7 .2 . Me rcado , indicar se e xi ste e , cm,o afirm ati vo . quando . o nde <' como fun c ion a.
rtomeadamente se se trata dum a in s t a la~ao fi x a e co nstruid a e xpre ~ ~ arnente. se
urn
mere ado de levante ou s imples venda ambul a nte.

e

6 .'}. 3. Existem cabine s telef6nicas?
6 . 7 .4. Existe esquadra de Policia? Observa-se urn policiarne nto efectivo''
6 . 7. 5.

Cornentarios e

ob s erva ~oes

sob re outro equipamento ex iste nte .

7. Problemas sociais sentidos pela propria

I. Coesiio
;ocial e
organi za~ii o da eomunidade

2 . Vida
familiar

3. lnfilncia
e juventude

4. Traba-

popula~ao

5.

ldo so~

6. Saude

7. Anima~ao

lho e e mprego

8. O ut ro'

cultu-

ra l

\.

*
*

Utilizar, sempre que possivel , as mesrnas e s p e cifi c a~ oes incluidas no Capitulo II -5 .
De scri<;ao dos probl emas sociais detectados corn indica~a o do sector.

8. Necessidades sentidas pela

I . Habit a~iio
e Urba ni , mo

2. Es p a~os
ve rdes

popul a~ao

3. Ens ino

em materia de equipamento e infraestruturas

4. Saude

5. Seg ura n ~a

e Ac<;iio soc ial

6 . Cultu ra
e rec re io
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Dnporto

,,.

l).

[Je~cri~~IO da~

9 . Sc ~ uran ~ a
ptihli c a

I0 . Cor re im

I ~

11 Cunll..'rL lP

Ou trn'

c reklone...,

neces,idade' sentida' com indica<;iio do 'ector

Medidas de politica e project os de equipamento e infraestruturas em curso

Habi ta<;C!o

e

X. Tran , ponc '

urhiJni~nlll

7 . DL·sporto

2

E ~ ran) ;-..

.\ . Ensi no

4 . Satitk

, erde\

X. Transportc'

5. Scguran<;a
c Ac<.;~to Sneial

Y. Scguranc;a

ptiblica

10 . Correi"'
e tckfo ne"

11 . Come re l P

I

6 . Cultu ra
L'

I

I~

recrein

Oulfl"

lndicar a fonte de informa<;iio (Autarquia, . Direcc<1e' Gerai' e outra' en tidade,l .

'' I ndica r a data de inicio do projecto e a data que 'se e:-.pcra e ntre em \ igor nu esteja
concluido.
De,crever a' med ida:, de politica ou projectos co m itH.li cw; iio do 'eL·tor .
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Ill- GUIAO SOBRE ELABORACAO DE PROPOSTAS DE INTERVENCAO
E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO

I . Propostas de medidas de politica / accoes (organizathas r

I . Habit a c; ~o
e urbani ,mo

2. Espa<; <"

7. De spo rto

8. Tran sport es

'~

*

\CJde~

9. Seguranc;a
pub lica

10.

Currein~

outra~)

5 Scguran<;"
L' Ac,:uJ ..,ocial

6 . Cultura
c reca'io

11 . Com~rc io

12. Outros

e tc lc tonc s

Descrever as propostas das medidas de po liti ca / au;oes corn

indica~ao

do sector:

lndicar a sua fundatnentac;Uo face ao diagn 6~ ti co fe ito:

"" Indicar a data do inicio previ~to e a data ~ m que sc c-,pera o efe ito de cada uma da~
medidas de politica /ac~oes propo s ta~:
* Ind ica r para cad a proposta:
o seu objectivo. na medida do pos~t\cl quantificando:
a entidade responsave l (suporte juridico) pela ~ ua exec u ~iio:
os meios a mobilizar (pe~soais e tinanceiros):
as fontes de financiamento:
- a ca lendar iza<;ao (aO lltVeJ do mes OLI tritn cstre) da~ principai~ tarefa' a
desenvolver.

2. Propostas de equipamentos e empreendimentos
(Preenc her uma ficha por cada eq ui pamento ou emp rce ndimento)
2. 1. E lementos iden ti ficativo' do equ ipamento ou empree ndime nt o
2. 1.1.
2. 1.2.
2. I . 3.
2. I .4 .
2 .1. 5 .
2. 1.6.

oe,igna~iio do empreendimento
Rua
Fregue,ia
Ent id ade proponente
Suporte juridico
Entidade responsavel tecnicamente pelo equipamento /empreendimento

2.2. Fundamentaciio da propm ta face ao diagnostico fe ito

Intervenr;:ao Social em comunidades urbanas
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2. 3. Caracterizac;ao/descric;iio da acc;ao a desenvolver

2.4. Situac;ao actual do equipamento/empreendimento, nomeadamente indicar se existe:
-

projecto de construc;iio/remodelac;iio
programa funcional, etc.

2 .5. Indicadores de impacto:

-

numero
numero
criac;ao
numero
numero

de
de
de
de
de

lugares a remodelar
lugares a criar
emprego
lugares de pessoal t<~cnico
lugares de pessoal

2.6. Programac;ao sumaria previsivel da execuc;iio material (por anos e, no primeiro ano.
pot trimestres)

2. 7. Programac;ao sumaria previsivel da execuc;ao financeira (em contos)
-

Custo total do equipamento/empreendimento
· Verba prevista para o primeiro ano .
Verba prevista para o ano imediato
Verbas previstas para os anos seguintes:
Ano de
I
Ano de
I
Ano de
I

!

I

I
I
I

2.8. Fontes de fnanciamento (em contos)
Primeiro ano
-

Orc;amento Geral do. Estado (OGE)

-

Autarquia Local

I

Anos subsequentes

I

l

I

I.

Fundos publicos autonomos .
Discriminar
Outras fontes de financiamento
externo. Discriminar
-

Financiamento proprio

2. 9. Despesas correntes previstas quando o equipamento/
/empreendimento estiver concluido (Em contos/ano)
2. I 0. Observac;oes e comentarios

3. Acompanhamento da

execu~ao

das medidas de

politica / ac~oes / equipamento / empreendimentos

durante o ano

Designa<;iio da ac<;iio / medida de politica/ equipamento/ empreendimento
1." Trimestre

Fases da execu«;3o

1

2."

Trim~stre

4. " Trimestre

3. " Trimestre

Descriti,·o
da situa«;.:io

Verbas dispendidas
(em contosl

Oescritivo

Verbas dispendida!oo

Oescritivo

Verbas dispendidas

(em contos)

da situa<;.:io

Verbas dispendidas
(em contosl

Descritivo

da situat;3o

da situa<;3o

(em conto,'il

2

3

4

5

6

7

8

9

a

5.

I'll

0
0..

(!)

()
I>)

...,

I>)
()

2

~-

"c.:

..r;

;::I
::::..
0

~rJQ

:::l

0'
~

;:;·

0

....
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INSTITUTO SUPERIOR
DE SERVI(:O SOCIAL
Largo do Mite lo . I - I I 00 Lishoa
Te l. 5707 10/ 5466R l

C,t \NDIDATOS AO 1. 0 ANO
Decorre entre 15 de Julho de 1985. e 3 dias uteis apos a publica~ao
das listas de resultados da candidatura do Ensino Superior Oficial urn
periodo de candidatura para o Curso de Servi~o Social.
Informa~oes

comt>lementares poderao ser obtidas junto da Secreta-

ria.
Horario -

das 9 as 11 e das 14.30 as 16 horas

0 Conselho Directivo

