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RESUMO 

O presente trabalho consiste no relatório de estágio curricular efectivado como 

parte integrante e conclusivo do Mestrado em Gestão do Território, na área de 

especialização de Detecção Remota e Sistemas de Informação Geográfica, ministrado pela 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O estágio foi 

realizado no âmbito do Observatório do Envelhecimento da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa (SCML), tendo como objecto de estudo a implementação de um sistema de 

informação geográfica (SIG) na área do envelhecimento na cidade Lisboa. 

A implementação do SIG na SCML para a área do envelhecimento, teve como 

principal objectivo a caracterização deste fenómeno social na cidade de Lisboa, com base 

nos utentes idosos da instituição. Deste modo, os objectivos do estágio assentaram na 

criação e aplicação de um sistema que permitisse localizar equipamentos e utentes afectos à 

SCML, rotas de distribuição de serviços das ajudantes familiares e ainda perceber onde se 

encontravam os idosos mais vulneráveis em caso de uma onda de calor ou de uma vaga de 

frio. 
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INTRODUÇÃO 

INTRODUÇÃO 

A aposta na introdução de uma ferramenta SIG (Sistema de Informação 

Geográfica) numa instituição como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), advém 

de uma parceria entre o Ministério da Administração Interna (MAI), Direcção-Geral de 

Administração Interna (DGAI), e a SCML no âmbito do Projecto CAIM enquanto 

projecto (Acção 3) do Programa Comunitário EQUAL. 

A participação da SCML no Projecto CAIM, teve por objectivo a incorporação pela 

Direcção de Acção Social (DIAS) de um sistema de informação geográfica centrado na 

produção e gestão de conhecimento acerca da população idosa de Lisboa, utentes da 

SCML em particular, bem como os serviços e estabelecimentos destinados a esta faixa 

etária específica1. 

Através deste projecto o Observatório do Envelhecimento (OE) pretende tirar 

partido das funcionalidades das bases de dados geográficas ao associar a localização de 

pessoas, serviços ou equipamentos, às suas características. Numa primeira fase, o SIG irá 

capacitar o OE da DIAS da SCML de uma ferramenta de gestão da informação e potenciar 

a transferência de informação social georreferenciada para o Ministério da Administração 

Interna2. 

Este projecto tem como grande objectivo apoiar o desenvolvimento de um SIG na 

SCML, no quadro do Observatório do Envelhecimento, com vista a contribuir para uma 

maior visibilidade da informação até agora existente na casa, bem como melhorar o 

conhecimento acerca das problemáticas do envelhecimento na cidade de Lisboa. 

A escolha da área do envelhecimento como área piloto para a implementação do 

SIG prende-se com a prioridade estratégica da SCML em termos de Acção Social, num 

âmbito de envelhecimento e despovoamento da cidade e, sobretudo, perante a prioridade 

que é o combate à pobreza e ao isolamento social a que este grupo está sujeito, com maior 

probabilidade. 

A introdução de uma metodologia de trabalho SIG visa não só um melhor 

conhecimento da distribuição geográfica da realidade social do envelhecimento, dos 

estabelecimentos e serviços, mas também para uma visão prospectiva territorializada sobre 

a evolução das dinâmicas sociais, nomeadamente o fenómeno do envelhecimento e do 

                                                            

1 In: “Estudo de Caracterização do Envelhecimento na Cidade de Lisboa”, SCML, 2008. 

2 O Ministério da Administração Interna, Direcção-Geral de Administração Interna (DGAI), surgem como 
parceiros no protocolo entre a SCML e esta entidade. 
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esforço necessário da intervenção da SCML para acompanhar a satisfação das necessidades 

das pessoas idosas na cidade. 

Assim, o conhecimento da localização actual e futura dos utentes e das 

acessibilidades a recursos e serviços da SCML, representa uma mais-valia para a instituição 

no quadro da sua missão. 

É importante ainda referir a escala de análise na qual o estágio se incidiu. Na 

realidade, o projecto abarca toda a cidade de Lisboa, porém a SCML tem a cidade dividida 

por quatro Direcções de Acção Social Local: DIASL Norte, Oriental, Sul e Centro - 

Ocidental. O presente relatório de estágio está afecto à DIASL Centro-Ocidental, uma vez 

que foram associados quatro geógrafos a cada uma das DIASL’s3. 

O projecto tem ainda como objectivo específico a produção de dois grandes 

estudos sobre o fenómeno do Envelhecimento na cidade de Lisboa: um de caracterização e 

outro prospectivo.  

O presente relatório está estruturado em quatro capítulos, ao longo dos quais se 

apresenta o trabalho realizado durante o estágio. O primeiro capítulo apresenta a instituição 

de acolhimento do estágio e sua caracterização, bem como os objectivos do projecto no 

qual o estágio se incidiu. No segundo capítulo é apresentada a Metodologia adoptada para a 

concretização do projecto desenvolvido. No terceiro capítulo encontram-se descritas as 

actividades desenvolvidas e respectivos resultados. Por último, o quarto capítulo assenta 

simultaneamente numa análise crítica ao trabalho efectuado e às perspectivas de trabalho 

futuro nesta área e à conclusão, na qual são feitas algumas alusões aos capítulos anteriores e 

às principais conclusões de cada um. 

                                                            
3 Para mais informações ver o anexo 6 e 7 do relatório referente ao funcionamento da equipa. 
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I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 “Há uma idade na vida em que os anos passam  

demasiado depressa e os dias são uma eternidade” 

Virginia Wolf 

O ENVELHECIMENTO E OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA4 

“Todas as espécies envelhecem e sofrem 

alterações notáveis desde o nascimento até à morte.” 

(Cancela, 2008). Segundo o Instituto Nacional 

de Estatística (INE), consideram-se pessoas 

idosas todos os homens e mulheres com 65 ou 

mais anos de idade, associada à idade da 

reforma em Portugal5. O envelhecimento 

demográfico6 tem vindo a aumentar e a cidade 

de Lisboa encontra-se entre as 10 cidades 

europeias com mais população idosa (Machado, 

P., 2005). Ainda segundo o mesmo autor, a 

razão pela qual a capital é a cidade portuguesa 

com maior número de idosos, passa pelo facto 

da maior parte da população de meia-idade que 

nasceu em Lisboa ter-se deslocado para a periferia da cidade. 

Ultimamente tem-se vindo a falar de envelhecimento como um estado do 

desenvolvimento classificado de “terceira idade” ou também “quarta idade”7. Porém, o 

envelhecimento não é mais do que um processo de degradação progressiva e diferencial, 

sendo impossível de datar um início do seu começo, dado que a sua velocidade e gravidade 

variam de indivíduo para indivíduo (Cancela, D., 2008). 

                                                            
4 Imagem retirada de Fonseca, António, s.d. em “Envelhecimento e qualidade de vida em Portugal: algumas 
evidências e outras tantas inquietações”. 

5 In: www.ine.pt 

6 Envelhecimento demográfico define-se pelo aumento da proporção das pessoas idosas na população total. 
Esse aumento consegue-se em detrimento da população jovem, e/ou em detrimento da população em idade 
activa (In: www.ine.pt) 

7 À terceira idade, regra geral, são associados os idosos-jovens e à quarta idade, os idosos mais idosos. A 
distinção entre as duas idades é feita através da diminuição da importância da idade cronológica e o aumento 
da importância da idade funcional. Não há, porém, uma idade certa para se passar à quarta idade, tudo 
depende do grau de funcionalidade do idoso. (in: FONSECA, António, s.d.) 
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Em Portugal, quando se abordam questões relacionadas com o envelhecimento, 

está-se inevitavelmente a traçar padrões de adaptação do idoso face às suas actuais 

capacidades de funcionamento. Contrariamente ao que acontece nos países do norte da 

Europa a “resignação com a vida e com o destino é um sentimento muito comum entre os portugueses, e 

particularmente entre os idosos. Este sentimento, conjuntamente com uma profunda atitude religiosa, define 

a imagem dos idosos que envelhecem com sucesso”8. 

O contexto português em que vivemos actualmente, apresenta à população idosa 

uma série de novos desafios que directa, ou indirectamente, interferem na sua vida 

quotidiana. Com base na bibliografia recolhida para o presente trabalho acerca do 

envelhecimento, este identifica um paradoxo que aponta justamente para estas alterações. 

Hoje em dia, vive-se numa época em que a esperança média de vida sofreu um aumento 

significativo, acompanhado simultaneamente por uma tendência de redução dos graus de 

autonomia e qualidade de vida da população idosa9. 

A fragilidade e marginalidade da população são temas que nas últimas décadas têm 

vindo a merecer especial destaque por parte de alguns autores. Alguns autores, 

nomeadamente, Hespanha (in AAVV, 1999), procuram comprovar a situação de 

marginalidade dos idosos. Face a este cenário, Perista (in AAVV, 1999), refere que tanto os 

agentes institucionais como os próprios idosos, responsabilizam o Estado e família como 

sendo as principais entidades no que diz respeito à prestação de cuidados aos idosos. 

Ultimamente tem-se assistido a um maior esforço e empenho no sentido de desenvolver 

uma intervenção vocacionada para a população idosa a fim de diversificar e criar 

alternativas ao tradicional lar10. O caso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), 

foi um bom exemplo disso, já que acompanha a evolução dos idosos e suas necessidades, 

criando assim novas respostas (Banco de Ajudas Técnicas, Centro de Avaliação Geriátrico, 

Serviços de Apoio Domiciliário Integrado) e requalificação das que já existiam (Centro de 

Dia, Centro de Convívio, Serviço de Apoio Domiciliário, Residência Assistida e Residência 

Temporária). Esta actualização e manutenção dos serviços prestados procura assegurar 

essencialmente um envelhecimento bem sucedido11 dos seus utentes idosos, quer através da 

                                                            
8 Fonseca, António, s.d. In: I Congresso Internacional Envelhecimento e Qualidade de Vida. 

9 In: “Estudo de Caracterização do Envelhecimento na Cidade de Lisboa”, SCML, 2008. 

10 Perista (in AAVV, 1999). 

11 “As teorias do envelhecimento bem sucedido vêem o sujeito como pró-activo, regulando a sua qualidade 
de vida através da definição de objectivos e lutando para os alcançar, acumulando recursos que são úteis na 
adaptação à mudança e activamente envolvidos na manutenção do bem-estar.” (Sousa, Galante, Figueiredo, 
2003). As autoras sublinham ainda que um envelhecimento bem sucedido dever ser fomentado ao longo dos 
estados anteriores de desenvolvimento. 
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prestação de serviços adequados, quer através de um acompanhamento técnico 

especializado em função das necessidades particulares desta população. 

Como já foi referido anteriormente, vários são os autores que entendem que dentro 

da temática do envelhecimento existem vários tipos de envelhecimento. Grand (2004) 

considera que estes “vários envelhecimentos” podem ser materializados em categorias 

como a Terceira e Quarta idade. Porém, estas categorias defendidas pelo autor não são 

cronologicamente homogéneas, uma vez que podem surgir em idades diferentes já que os 

indivíduos chegam a uma idade de acordo com o que percorreram (Romão, 2007). 

Com base numa intervenção territorializada, o combate à exclusão e isolamento 

social da população idosa residente na cidade de Lisboa, assume uma das principais 

prioridades da SCML.  

A vantagem de um sistema de informação geográfica (SIG) é a modulação da 

realidade com base em dados espacialmente distribuídos. A mais-valia do SIG é a sua 

capacidade de armazenar, manipular, pesquisar e analisar dados espaciais georreferenciados. 

Este sistema de informação assume-se como uma ferramenta que potencia a rapidez e 

eficácia na agregação de dados oriundos de várias fontes e tipos. Permite também análises 

complexas e interligadas dos dados recolhidos, tendo como meta servir de instrumento de 

gestão de informação e produção de conhecimento através da criação de indicadores, 

estudos de caracterização, instrumentos de planeamento e gestão, entre outros12. 

Através do recurso ao SIG assegura-se um conhecimento mais pormenorizado das 

dimensões do fenómeno do envelhecimento, procurando ajustar a intervenção sobre uma 

determinada realidade territorial em constante mudança. 

Tendo em conta a principal missão deste projecto, a implementação do SIG na 

Acção Social da SCML, veio de encontro à necessidade de, como em qualquer grande 

instituição, gerir e organizar informação, permitindo uma visão global dos próprios dados 

de forma a satisfazer as necessidades da informação institucional, contribuindo para o 

cumprimento da missão que explica a sua existência12. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

A criação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa remonta ao ano de 1498 e surgiu 

com o intuito de acolher e dar resposta às necessidades de alimentação, alojamento, higiene 

e saúde dos mais desfavorecidos. Assim, é uma instituição vocacionada para os problemas 

                                                            
12 In: “Estudo de Caracterização do Envelhecimento na Cidade de Lisboa”, SCML, 2008. 
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sociais, neste caso inseridas da cidade de Lisboa, que se têm vindo a sentir de forma quase 

constante, consequência do desenvolvimento económico e da concentração urbana. 

Actualmente, as acções da SCML não se limitam única e exclusivamente à 

disponibilização de meios, mas sim cria condições para que a população mais desfavorecida 

possa exercer inteiramente os seus direitos que contribuem para a sua integração social.  

Apesar de todas as transformações que a instituição tem vindo a sofrer ao nível das 

suas acções e intervenções, a principal missão da Misericórdia continua a ser a melhoria do 

bem-estar desta fatia da população, particularmente baseada em critérios de justiça social. 

(Rui António Ferreira da Cunha)13. 

A intervenção da SCML no território da cidade de Lisboa divide-se em quatro 

grandes áreas. Cada uma dessas áreas corresponde a uma Direcção de Acção Social Local 

(DIASL), que tem no seu âmbito de actuação um conjunto de freguesias. 

A DIASL Centro-Ocidental reúne as freguesias de São Francisco Xavier, Santa 

Maria de Belém, Ajuda, Alcântara, Prazeres, Santo Condestável, Campolide, São Sebastião 

da Pedreira, Nossa Senhora de Fátima, Campo Grande, São João de Brito, São João de 

Deus, Alvalade e Alto do Pina. 

A DIASL Oriental actua nas freguesias de: Santa Maria dos Olivais, Marvila e 

Beato. 

A DIASL Norte em: Benfica, São Domingos de Benfica, Carnide, Lumiar, 

Ameixoeira e Charneca. 

A DIASL Sul reúne: Santa Isabel, Lapa, Santos-o-Velho, São Mamede, Mercês, 

Santa Catarina, S. Paulo, S. Coração de Jesus, S. José, Encarnação, Sacramento, Mártires, S. 

Jorge de Arroios, Pena, Stª Justa, S. Nicolau, Madalena, S. Cristóvão e S. Lourenço, Anjos, 

Socorro, Castelo, Santiago, Sé, S. Miguel, Graça, S. Vicente de Fora, Stº Estêvão, Penha de 

França, Stª Engrácia e S. João. 

É com base nesta divisão geográfica da Acção Social que o atendimento social, bem 

como o Serviço de Emergência Social14 actuam, sendo determinado pela freguesia de 

residência de cada utente. 

Cada uma destas direcções reúne e gere estrategicamente uma série de serviços que 

têm por missão desenvolver fins de acção social vocacionados para os residentes mais 

desfavorecidos no concelho de Lisboa. A sua intervenção é dirigida a grupos distintos de 

                                                            
13 In: http://www.scml.pt/default.asp?site=scml&id=1&ACT=5&content=5&mnu=1&layout= 

14 “O Serviço de Emergência Social destina-se ao atendimento social de pessoas sem-abrigo e/ou com 
domicilio instável e presta apoio a situações de emergência social ocorridas no Concelho de Lisboa.” In: 
www.scml.pt  
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população, nomeadamente jovens, adultos, comunidades étnicas, idosos, população em 

risco de exclusão, toxicodependentes, pessoas portadoras de deficiências e portadoras de 

VIH/SIDA. 

É neste sentido que a actuação da Direcção de Acção Social vem prevenir situações 

de desigualdade e carências sócio-económicas, vulnerabilidade social, exclusão social, 

tentando promover a inclusão e coesão social simultaneamente com outras entidades 

públicas e privadas. 

 

Figura 1: Delimitação da área de intervenção da SCML na cidade de Lisboa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte Estatística: INE, 2001. 
Fonte Cartográfica: CAOP, 2008, IGP. 

Fonte: Elaboração Própria, 2010. 
 
 

 

Figura 2: Freguesias da cidade Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Estatística: INE, 2001. 

Fonte Cartográfica: CAOP, 2008, IGP. 

Fonte: Elaboração Própria, 2010. 
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2. OBJECTIVOS 

O presente estágio teve como finalidade a consolidação de conhecimentos 

adquiridos ao longo do Mestrado em Gestão do Território, e outros que se vieram a 

adquirir ao nível profissional durante o tempo afecto ao mesmo.  

O objectivo principal do projecto consistiu em apoiar no desenvolvimento de um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), 

no âmbito do Observatório do Envelhecimento (OE), com vista a contribuir para uma 

maior visibilidade da informação até agora existente na casa, bem como melhorar o 

conhecimento acerca das problemáticas deste fenómeno na cidade de Lisboa. 

Na primeira fase do projecto o que se pretendeu foi elaborar um estudo de 

caracterização da população idosa na cidade de Lisboa que recorre aos serviços da SCML. 

Com a intenção de analisar as problemáticas do envelhecimento na cidade de Lisboa, este 

estudo foi desenvolvido a dois níveis: ao nível interno (utentes da SCML) e externo (idosos 

da cidade de Lisboa a partir dos dados dos Censos 2001). Ao nível interno, o estudo 

baseou-se em vários cruzamentos obtidos a partir do ficheiro de utentes da SCML. É, 

portanto, um estudo sobre o envelhecimento com base nos utentes e também nos serviços 

disponibilizados aos mesmos pela SCML. Ainda no que diz respeito à caracterização ao 

nível interno, esta pode dividir-se em três grupos: sócio-demográfica; condições de 

envelhecimento dos utentes; serviços prestados (ao nível da Direcção de Acção Social 

Local – DIASL – e ao nível da cidade de Lisboa). 

Numa segunda etapa do projecto, de cariz mais prospectivo, foi analisada a 

distribuição dos idosos, a sua localização quantos serão num futuro próximo, quais as suas 

necessidades mais acentuadas e avaliar a capacidade de resposta dos equipamentos e 

serviços SCML que existem actualmente para um horizonte temporal de 20 a 30 anos. Caso 

se conclua que os actuais serviços e equipamentos não se ajustam às necessidades desta 

população, então será feita uma análise de quais os locais óptimos para a sua construção.  

O passo seguinte, foi criar uma carta de conforto de qualidade de vida do utente, na 

qual serão analisados o tempo - distância que o idoso demora a deslocar-se a determinados 

equipamentos, como o café, a farmácia, etc., tendo em conta os níveis de inclinação do 

solo, passadeiras, escadas e outros.  

Tendo por base os objectivos deste projecto, o papel do estagiário traduz-se, deste 

modo, em apoiar a implementação do Projecto SIG no contexto do Observatório do 

Envelhecimento através da sua participação na construção de informação georreferenciada 

como mapas, bases de dados e afins. 
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Objectivos operacionais: 

 Criação / construção de metadados (Bases de Dados SCML); 

 Apoiar na requalificação do sistema de informação da SCML; 

 Participar na produção de informação 
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II. METODOLOGIA 

“Nada mais dificil do que saber concretamente o que vemos,  
o que cada um de nós vê” (Ludwig Wittgenstein, 1889-1951) 

 
O objectivo deste capítulo é dar conta da metodologia adoptada durante todo o 

processo de implementação de um Sistema de Informação Geográfica na Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa. Por se tratar justamente de uma nova metodologia de trabalho, 

todo o processo metodológico requer diversas etapas de trabalho. É neste capítulo que 

serão descritos os passos metodológicos adoptados ao longo do projecto para a 

concretização das várias actividades, nomeadamente a criação de um template, as diferentes 

formas de georreferenciação, as projecções demográficas utilizadas, entre outros. 

É um capítulo de extrema importância na medida em que permite a 

homogeneização de procedimentos e técnicas de forma a evitar futuros erros e trabalho 

desnecessário. Será ainda apresentado neste capítulo um Modelo de Dados que permite 

observar as interligações entre as diversas etapas do projecto. 

 

Figura 3: Modelo de Dados Fluxograma de produção de informação e conhecimento - Projecto SIG 

    

Fonte: SCML, 2008. 
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A necessidade de proceder a uma caracterização geral do universo de idosos na 

cidade de Lisboa, bem como da população idosa assistida pela SCML, de caracterizar a 

distribuição da resposta social nesta faixa etária, quer interna (da SCML) quer externa 

(outras instituições) levou à necessidade de combinar diferentes fontes de informação. 

As bases de dados constituídas até ao momento recorreram à utilização de fontes 

directas e indirectas, internas e externas à organização, nomeadamente, base de dados sobre 

equipamentos sociais internos da SCML, bases de dados dos centros de saúde, das 

farmácias, dos CTT, etc. 

A informação de base de carácter geográfico tem como fontes de referência o 

Instituto Geográfico Português (Carta Administrativa Oficial de Portugal v.6 – disponível 

online) e o próprio Instituto Nacional de Estatística (Base Geográfica de Referenciação da 

Informação – Informação cedida pela DGAI ao abrigo do protocolo com a SCML). 

 No que diz respeito a dados relativos à dinâmica demográfica e caracterização 

socioeconómica do Universo de Idosos da Cidade a fonte de informação que serviu de 

base às análises realizadas foi o Instituto Nacional de Estatística, através dos Censos Gerais 

da População e Habitação de 2001 ou da Tipologia Socioeconómica da Área Metropolitana 

de Lisboa de 2001. 

No que concerne a informação relativa às respostas sociais prestadas à população 

idosa, a fonte utilizada para caracterizar os serviços prestados por outras instituições que 

não a SCML foi a Carta Social15, através da informação disponibilizada no seu sítio online16. 

Já no que toca à resposta social dada através de recursos internos (da SCML) foi possível 

através da articulação de diferentes fontes de Informação interna, permitindo caracterizar 

igualmente o Universo de Utentes Idosos (Direcção de Acção Social, Gabinete de 

Prospectiva e Planeamento, Ficheiro de Utentes de Equipamentos Sociais). 

A informação constante no sítio da responsabilidade da Câmara Municipal de 

Lisboa – Lisboa Interactiva – foi utilizada para a georreferenciação de outros equipamentos 

e serviços utilizados ou que prestam serviço a idosos tais como as Estações dos CTT, as 

Esquadras de Polícia, as Farmácias, Centros de Saúde e Hospitais. A “Base de Dados” no 

seu conjunto foi ainda o ponto de partida a algumas explorações de carácter experimental, 

com vista à concepção e desenvolvimento de novos produtos. 

                                                            
15“A Carta Social consubstancia-se numa Base de Dados que comporta diversos ficheiros temáticos com a 
informação mais relevante da rede de serviços e equipamentos, relacionáveis entre si e com referenciação 
geográfica ao nível da freguesia/concelho.” In: http://www.cartasocial.pt/carta_social.php?img=0 

16 In: http://www.cartasocial.pt/  
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1. MODELO ENTIDADE-RELAÇÃO 

CONCEITOS E IMPORTÂNCIA 

As Bases de Dados (BD) são um instrumento de grande importância na 

organização interna de qualquer tipo de instituição e os SIG não são excepção. Se tivermos 

em conta o facto de o SIG ter um conjunto complexo de entidades e atributos 

relacionáveis entre si, de imediato se depreende a importância de uma consolidada 

organização de BD. 

O modelo entidade-relação é o modelo mais reconhecido no que diz respeito à 

descrição conceptual da estrutura de uma BD. Focado no objectivo de assemelhar uma BD 

a uma estrutura conceptual, este modelo não oculta as características de maior relevância da 

mesma. É um modelo que se baseia numa trindade conceptual, isto é, entidade, atributo, 

relação. A entidade diz respeito ao objecto / indivíduo que se distinguem de todos os 

restantes do qual se pretende guardar informação. Esta mesma informação acerca da 

entidade dá origem ao que se denomina por atributo, sendo este um conjunto de 

informações que descrevem e caracterizam a entidade. No fundo, são os campos de uma 

tabela de BD. Os atributos podem ser classificados de várias formas: simples / composto; 

univalor / multivalor; derivado /guardado. Entende-se por um atributo simples aquele que 

é indivisível e que compõe o composto. Nesta linha de raciocínio, os compostos são os 

divisíveis. Uma morada é um exemplo de um atributo composto. A morada completa do 

utente com a rua, o código postal, o concelho, o número de polícia e o andar são exemplo 

de um atributo composto, enquanto os elementos que a compõem são os atributos simples. 

Os atributos do tipo univalor são reconhecidos como atributos de valor único, como por 

exemplo o número do bilhete de identidade do utente, em que cada utente apenas pode ter 

um número de bilhete de identidade. Os atributos multivalores enquadram-se entre um 

limite inferior e um superior. Por exemplo, se tivermos em conta que cada Ajudante 

Familiar pode ter no máximo cinco utentes, significa dizer que este atributo composto 

pode variar entre zero e cinco. Quanto aos atributos derivados, estes são calculados através 

dos atributos guardados na BD. Um exemplo concreto deste tipo de atributo é a 

interligação que existe entre a “Data de Nascimento” e a “Idade” do utente. Desta forma, é 

possível inquirir o atributo guardado “Data de Nascimento” calculando-se, através de uma 

inquirição à BD, o atributo “Idade”. 
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Quando se fala em relação, significa dizer que muitos dos atributos de uma 

qualquer entidade podem ser entidades em si própria, sendo que, para que seja possível o 

acesso ao seu conteúdo de informação, é preciso elaborar uma associação entre entidades.  

Existem também diferentes graus de relações, determinadas pelos diferentes 

números de entidades com as quais se relacionam. Porém, o projecto em questão apenas se 

incide sobre o tipo de relação entre duas entidades, isto é, de grau binário. A premissa 

principal a ter em conta quando se constrói uma relação, é predefinir quantas entidades 

farão parte da relação. A segunda premissa essencial na construção de relações binárias, é o 

facto de a relação ter que se estabelecer entre a chave primária17 de uma entidade e a chave 

estrangeira18 de outra. A terceira premissa diz respeito às restrições de não permissão de 

relacionamentos de entidades ao acaso. Uma entidade deve participar obrigatoriamente 

numa relação, quando todas as instâncias19 de que faz parte estão relacionadas com outra(s) 

instância(s). Quanto à cardinalidade, esta indica-nos o número de instâncias que uma 

entidade pode relacionar com outra. (Tabela 1) 

 

Tabela 1: Tabela de relações, cardinalidade, permissões e restrições para uma relação binária 

 

Fonte: SCML, 2008 

Dadas as suas características analisadas anteriormente, facilmente se percebe a 

potencialidade do modelo entidade-relação. Torna-se bastante útil e quase que indispensável 

                                                            
17 A chave primária é seleccionada através das chaves candidatas, de forma a identificar um registo de uma 
entidade. 

18 A chave estrangeira relaciona o atributo de uma entidade à chave primária de outra. 

19 Registo. 
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para quando se pretende criar um SIG de Gestão20, como foi o caso da SCML. Numa 

instituição como esta, torna-se indispensável estabelecer um modelo de dados, que neste 

caso serão dados directamente relacionados com os utentes idosos, como o Ficheiro de 

Utentes, Sistema de Informação da Acção Social (SIAS), Cartão de Saúde, etc. É uma 

ferramenta que permite solucionar problemas como a duplicação da informação, a rapidez 

de processamento e a armazenagem. 

Para o efeito, foi desenvolvido um modelo de dados experimental para o fenómeno 

do envelhecimento no âmbito do Observatório. Foram identificadas onze entidades 

relacionáveis entre si. Como é evidente, a entidade “Utentes” é aquela com maior número 

de relações com outras entidades, que se deve ao facto de esta derivar de uma 

desconstrução do Ficheiro de Utentes, também este já relacionado com outros dados 

(cuidadores informais e ajudantes familiares), como se pode ver na Figura 4. 

 

Figura 4: Modelo de Dados Entidade-Relação no Apoio a Idosos 

 
Fonte: SCML, 2008 

                                                            
20 O SIG de Gestão é um SIG que tem por base uma elaboração /desenvolvimento dinâmicos dos processos 
de análise. O SIG de Projecto é um SIG temático para um determinado projecto estipulado, com um 
princípio, meio e fim. 
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2. CONSTRUÇÃO DE UM TEMPLATE  

Sempre que se produz um conjunto de mapas, deve ter-se em atenção o facto de 

todos os mapas tenham a mesma aparência. Dado o objectivo do projecto, sentiu-se a 

necessidade de se criar um template (modelo de representação cartográfica) próprio para os 

mapas produzidos no âmbito do projecto de implementação de um SIG na SCML. 

Os Map Templates são documentos de padrão (modelos) do ArcMap, de extensão 

.mxt, que por defeito possui um conjunto de templates predefinidos, mas dando a 

possibilidade de se criar um próprio de acordo com as necessidades e finalidades do 

projecto.  

Resumindo, um Template é um documento sem conteúdos geográficos que apenas 

permite informação visual, isto é, cabeçalho, orientação, escala, autor, legenda, o próprio 

mapa, etc., e instruções sobre qual o tipo de conteúdo que deve entrar para cada parcela da 

apresentação. O template deve ser funcional e tem que ser validado pela instituição ao qual 

se destina.  

Até se chegar a um consenso foram surgindo várias hipóteses, como se pode ver na 

Figura 5. 

De entre várias sugestões de template surgiu um consensual no qual foram definidos 

os elementos-chave imprescindíveis, nomeadamente, o título, o autor, a legenda, a seta do 

norte, a barra da escala, a fonte, a data de concepção do produto, um mapa de 

enquadramento, os labels (etiquetas) e o logótipo da SCML e do Observatório do 

Envelhecimento.  

 

Figura 5: Sugestões apresentadas para o Template da SCML 

 
Fonte: SCML, 2008. 

 



 

16 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA ÁREA DO ENVELHECIMENTO NA CIDADE DE LISBOA 

II. METODOLOGIA 

Em termos de enquadramento do próprio template optou-se por inserir três caixas 

de texto, com um fundo preenchido a vermelho associado às cores da instituição, onde 

consta o Título21, o Autor e a DIASL correspondente, como se pode ver na Figura 6. 

 

Figura 6: Template da SCML 

 

Fonte: SCML, 2008. 

 

 

3. GEORREFERENCIAÇÃO MANUAL DE EQUIPAMENTOS 

O processo de georreferenciação destina-se a fazer corresponder uma localização 

real a um endereço, ou seja, é o processo pelo qual se geram representações geométricas a 

partir de aspectos descritivos do local em questão, no qual a cada ponto estão associados 

uma série de atributos. 

Antes de se proceder à georreferenciação propriamente dita, foi necessário 

estabelecer quais os equipamentos de apoio a idosos que deveriam ser alvo de 

georreferenciação. Foram elencados todos os equipamentos pertencentes à SCML e outras 

instituições presentes na Carta Social com valência destinadas a idosos, como Apoio 

Domiciliário, Apoio Domiciliário Integrado, Centro de Convívio, Centro de Dia, Lar par 

Idosos, Residência Assistida, Residência Temporária e Centro de Acolhimento Nocturno. 

Após reunido o conjunto de informação necessária para a georreferenciação, o 

primeiro passo foi a criação de shapefiles22 (como se pode ver na Figura 7 e 8) em 

                                                            
21 No título ficou estabelecido que teria que responder ao tradicional “O quê?”, “Onde?” e “Quando?”. 

22 São estruturas de ficheiros vectoriais para o armazenamento de informação de atributos para pontos, linhas 
ou áreas. Cada shapefile consiste em pelo menos três ficheiros: extensão shp, extensão shx e extensão dbf. No 
entanto, podem existir outros ficheiros associados à shapefile que não são imediatamente reconhecidos e que 
desse modo podem vir a ser ignorados se se copiarem ou moverem ficheiros utilizando um explorador de 
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implantação pontual e respectivas propriedades, nomeadamente o sistema de coordenadas, 

com a localização dos equipamentos de apoio a idosos sempre com uma tabela de atributos 

associada em formato dBASE (extensão .dbf) visível no catálogo de objectos (ArcCatalog) 

do software ArcGIS. 

 

Figura 7: Criação de uma nova Shapefile 

 

Fonte: SCML, 2008 

 

Figura 8: Definição do Sistema de Coordenadas 

 

Fonte: SCML, 2008. 

 

                                                                                                                                                                              
dados do sistema operativo. Esta é a razão pela qual apenas se deve utilizar o ArcCatalog para copiar, mover 
ou renomear os ficheiros. 
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Depois de a shapefile estar totalmente configurada deverá ter uma configuração 

semelhante à que podemos ver na Figura 9. 

 

Figura 9: Propriedades da Shapefile 

 

Fonte: SCML, 2008. 

 

Uma vez reunida a informação e material necessários para o processo de 

georreferenciação, criaram-se várias tabelas de relação para os equipamentos das quatro 

DIASL’s e outras para a cidade de Lisboa no seu todo. Estas tabelas permitem associar 

uma relação equipamentos e valências, que mais permitiu fazer uma selecção, por exemplo, 

dos equipamentos por valência. Criou-se ainda uma outra tabela de modo a fazer 

corresponder o ID_Valência (código da valência) e a designação da mesma, como se pode 

ver na Figura 10. 

 

Figura 10: Relação ID do Equipamentos com Valência 

 

Fonte: SCML, 2008. 
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No quadro a cima, do lado esquerdo, pode ver-se o ID do Equipamento, o ID da 

Valência do Equipamento, a Capacidade que o equipamento tem para suportar os utentes, 

a quantidade de utentes e ainda o horário do equipamento. Esta é uma tabela de relação 

exemplo do que foi feito para se proceder à georreferenciação dos equipamentos. 

Toda esta informação relativa aos equipamentos externos à SCML foi extraída da 

Carta Social.23 

Para o processo de georreferenciação, propriamente dito, foi necessário o apoio do 

Google Earth, bem como da informação presente no site do Lisboa Interactiva24. 

Na georreferenciação manual - e na automática também -, por vezes, é necessário 

recorrer a outras ferramentas como o Google Earth e, uma vez que se trata de equipamentos 

sociais, o site do Lisboa Interactiva também, na medida em que é de toda a pertinência ter 

os atributos25 ou características de cada um para se poder adicionar à shape dos 

equipamentos. 

É com base na shape da rede viária que esta georreferenciação é feita, 

simultaneamente com uma pesquisa feita no próprio ArcMap. É feita uma selecção por 

atributos através de uma expressão SQL “NAME=’NOME DA RUA’. 

 

Figura 11: Selecção por Atributos 

 
Fonte: SCML, 2008. 

A linguagem utilizada para o efeito é, portanto, SQL que nos permite definir um ou 

mais critérios pelos quais se deseja seleccionar elementos ou registos. Os critérios são 

                                                            
23 In: www.cartasocial.pt 

24 In: http://lisboainteractiva.cm-lisboa.pt/ 

25 Alguns atributos eleitos para constarem na Tabela de atributos da shape foram: o Nome do 
Estabelecimento, a Natureza Jurídica, o Código de Natureza Jurídica, a Entidade Proprietária, a DIASL à qual 
o equipamento estava afecto, a Freguesia, o Telefone, Fax, o Director do equipamento, a Morada, o Número 
de Polícia, o CP4 e CP7, o Código Orgânico, entre outros. 
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assim, definidos com base na criação de expressões constituídas por atributos, operadores e 

valores.  

Tendo já os equipamentos georreferenciados, criou-se uma relação entre os 

equipamentos e as respectivas valências, sendo uma relação de 1-N, uma vez que um 

equipamento pode ter mais do que uma valência. Para este procedimento utilizou-se uma 

junção espacial por atributos “Join”, como se pode verificar na figura 12. 

 

Figura 12: Relação entre tabelas. 

 
Fonte: SCML, 2008. 

 

O processo de georreferenciação manual, podia também ser adoptado para a 

criação de outras shapesfiles como as farmácias, centros de saúde, hospitais, bombeiros, 

esquadras da PSP, parques e jardins, estações de CTT, e outros serviços regularmente 

utilizados por idosos, porém para estes temas optou-se pela georreferenciação automática, 

como se pode ver no capítulo seguinte. 

 

4. GEORREFERENCIAÇÃO AUTOMÁTICA DE EQUIPAMENTOS E 
UTENTES 

Antes de mais, relembrar que a georreferenciação assenta num processo de criação 

de features26 espacialmente referenciadas a partir de uma descrição textual27 de uma 

localização de um determinado endereço. Para a visualização dos locais num mapa é 

necessária a representação geométrica dos locais a georreferenciar, recorrendo para isso a 

                                                            
26 É um objecto com uma geometria associada, contudo existem dados geográficos que capturam a geometria 
indirectamente (endereços, nomes e cidades, etc.). Trata-se de uma descrição textual de um local. 

27 Um ficheiro de Excel com as moradas, por exemplo. 
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um ficheiro com dados de referência com todos os números de polícia da Cidade de 

Lisboa. 

Assim, o processo de georreferenciação é o processo pelo qual se criam as 

representações geométricas a partir de aspectos descritivos do local. No entanto, é o 

serviço de georreferenciação – através de um localizador de endereços (Adress Locator) que 

define qual o processo de conversão dessas mesmas descrições em figuras geométricas28. 

Desta forma, o serviço de georreferenciação define qual o processo de conversão 

da descrição textual28. A utilidade deste serviço é reconhecida por vários especialistas na 

medida em que permite não só localizar os endereços específicos, como também 

georreferenciar tabelas de endereços, tendo a mais-valia de poder rever os dados 

georreferenciados e corrigir as features classes e shapefiles que foram criadas através da 

georreferenciação automática28.  

Foi estabelecido que para o projecto em causa - implementação de um SIG na área 

do envelhecimento na cidade de Lisboa -, seria importante a georreferenciação de 

equipamentos de apoio a idosos, não só internos à SCML como também externos, bem 

como de serviços como farmácias, correios, hospitais e centros de saúde, igrejas, etc., mas 

também a georreferenciação dos utentes idosos que recorrem à instituição. Com vista à 

georreferenciação automática de registos, utilizou-se a ferramenta de Geocoding29, pelo que 

foi necessário o recurso ao site do Lisboa Interactiva de modo a descarregar a informação 

alfanumérica constante na mesma. 

A aplicação, Lisboa Interactiva disponibiliza um conjunto de ferramentas de 

visualização em SIG, contudo, impossibilita a extracção de informação geográfica. Desta 

forma, foi necessário descarregar a informação alfanumérica de todos os equipamentos e 

uniformização de acordo com a Tabela Base, com respectivas designações, endereços e 

números de polícia. Esta uniformização permitiu um melhor resultado através do processo 

automático de endereçamento geográfico de registos.   

A formatação utilizada para o endereçamento geográfico foi a tipologia estado-

unidense de moradas (modelo americano de endereçamento), em que primeiro surge o 

número de polícia e depois a designação de endereço, dado que a ferramenta utilizada, 

aquando da sua operacionalização, não apresentava alternativas viáveis de reconhecimento 

no sistema de endereçamento português. À luz do protocolo celebrado entre a SCML e o 

                                                            
28 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 

29 Em português designa-se por georreferenciação automática, existente no software ArcGIS. 
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MAI, foi neste último que a Tabela Base foi tratada, tendo sido criada uma coluna com a 

tipologia referida anteriormente30. 

 

Tabela 2: Exemplo da coluna criada com a tipologia de moradas Estado-Unidense 

 
Fonte: SCML, 2008. 

 

Para os serviços também alvo de georreferenciação foi necessária a mesma tipologia 

de moradas, como se pode ver na tabela 3 um exemplo com os Centros de Saúde. 

 

Tabela 3: Exemplo da tabela original referente aos Centros de Saúde 

 

Fonte: SCML, 2008. 

 

Metodologicamente, foi necessário transformar todos os caracteres da coluna “morada” 

para itens maiúsculos, já que na tabela base estes elementos surgem em minúsculos31. Para 

este procedimento recorreu-se à fórmula: =(MAIÚSCULAS [letra da coluna e número da 

linha]). Depois de terminada esta tarefa, surge então uma nova coluna designada por 

                                                            
30 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008 

31 Para todo o procedimento é utilizado o programa Excel do Microsoft Office. 
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“morada_m”. De seguida, através da função localizar e substituir serão retirados todos os 

acentos, til, “ç”, e todos os elementos característicos da terminologia portuguesa32. 

Terminado todo o tratamento dos dados, o resultado terá que ser semelhante ao expresso 

pela coluna “morada_final”, como aliás se pode verificar na tabela 4. 

 

Tabela 4: Resultado final relativo ao tratamento de dados 

 
Fonte: SCML, 2008. 

 

Depois da preparação e uniformização dos dados, procedeu-se ao endereçamento 

geográfico de endereços. Numa primeira fase o serviço de georreferenciação normaliza os 

endereços, depois pesquisa os dados de referência de georreferenciação de modo a 

encontrar possíveis candidatos. De seguida, a cada um dos candidatos é atribuída uma 

pontuação sendo posteriormente efectuada a correspondência do endereço com o 

candidato que obteve a melhor pontuação (segundo uma escala de valores percentuais). O 

resultado deste processo será um tema geográfico de implantação pontual, nos quais alguns 

registos serão automaticamente localizados, segundo a fonte de dados previamente 

definida. Porém, este resultado poderá sempre sofrer modificações nas definições do 

serviço de georreferenciação e na correspondência com recurso a uma lista de candidatos33. 

Este resultado deverá apresentar um aspecto semelhante ao da tabela 5. 

 

Tabela 5: Tabela do Resultado do Geocoding 

                                                            
32 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008 

33 A operação que permite a nova correspondência dá pelo nome de rematch. 
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Fonte: SCML, 2008. 

 

5. ROTAS ÓPTIMAS E ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 
As análises de redes são um processo de modelagem que se baseiam em distâncias, 

o que permite a aplicação de algoritmos de simulação e/ou optimização de fluxos34. A 

partir de atributos como a distância, velocidade, custo, etc., é possível a construção de uma 

série de modelos que permitam responder a questões como: Qual o caminho mais curto 

entre dois pontos?; Qual o melhor percurso (em termos de custo, distância e/ou tempo) 

para atender a um determinado conjunto de clientes?; Qual o serviço mais próximo de um 

determinado cliente?; ou ainda, Qual a área de influência de um determinado serviço?35. 

Para operacionalizar estas análises recorreu-se a uma extensão do ArcGIS designada 

Network Analyst (análise de redes). As vantagens de se utilizar esta ferramenta no contexto 

da SCML são inúmeras. Esta ferramenta permite, por exemplo, delinear rotas óptimas para 

ajudantes familiares atenderem os idosos (com o ArcGIS 9.3 já é possível também colocar 

alguns pressupostos que permitam afinar a rota, por exemplo, os primeiros a serem 

atendidos são aqueles que apresentam limitações ao nível da alimentação). Outra vantagem 

é o facto de haver a possibilidade de se ter a percepção de quais as áreas que apresentam 

lacunas ao nível da prestação de serviços de apoio a idosos, tornando-as mais isoladas28. 

 

CONSTRUÇÃO DE UMA REDE 

                                                            
34 Adaptado de DRAGONI et al (2004). 

35 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008 
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Antes de se iniciarem os modelos de análise em rede, é necessária a construção da 

própria rede. É uma tarefa que recorre ao ArcCatalog onde dentro de uma Personal 

Geodatabase é criada uma Feature Dataset. É importado o ficheiro que servirá como base à 

rede, que neste caso serão os eixos da via da Área Metropolitana de Lisboa (AML). O 

procedimento técnico está representado na figura 13. 
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Figura 13: Passos metodológicos da criação de uma rede. 

 

 

 

Fonte: SCML, 2008. 
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Nos atributos do Network Dataset por defeito é sempre seleccionado o campo 

Length, mas tendo em conta o objectivo desta rede, para se terem outros atributos como a 

velocidade, o custo, etc., é necessário primeiro ter os campos criados na tabela de atributos 

da shape e defini-los como atributos da rede. Neste caso, foi criado um campo Cost que na 

tabela correspondia ao tempo de deslocação do troço à velocidade média de um idoso 

(2km/h)36. 

 

ROTAS ÓPTIMAS 

A primeira tarefa a realizar é indicar ao programa que o que se pretende é a 

determinação de rotas óptimas. Nesse caso, recorreu-se à ferramenta Network Analyst > 

New Route. Foi necessário definir alguns parâmetros como o campo Stop, os Barriers e ainda 

as Routes37 para a construção da rede. 

A título de exemplo da criação de uma rota óptima foi o que foi feito para a Acção 

Social da SCML, na criação de rotas óptimas paras as ajudantes familiares de modo a 

chegarem aos diversos utentes dos quais uma ajudante é responsável. Partiu-se do 

pressuposto que a ajudante familiar inicia o seu trabalho a partir do Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário do Coração de Jesus e São José38, e que é nesse local que finaliza. Neste caso o 

1º STOP corresponde ao local do equipamento e os restantes equivalem à localização dos 

vários utentes (sem esquecer que são localizações fictícias), sendo o último ponto 

novamente o equipamento de partida.  

   

                                                            
36 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 

37 STOP: onde são indicados os pontos de passagem da rota. No caso da SCML, esses pontos de passagens 
dizem respeito a utentes hipotéticos.  

BARRIERS: são troços pelos quais não é possível circular (ex.: estradas em obras). 

ROUTES: correspondem aos resultados obtidos aquando da aplicação do algoritmo. 

38 Designação do Equipamento. 
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Figura 14: Exemplo dos pontos para a definição de uma rota óptima para as ajudantes familiares da 

SCML 

 

Fonte: SCML, 2008. 

 

Para que a determinação da rota seja o mais eficiente possível é necessário realizar 

ainda algumas tarefas de optimização. Devem ser alterados alguns parâmetros nas 

propriedades da rota indicando ao software a possibilidade dos vários pontos desde que 

mantenha o ponto inicial e final. Depois de definidos estes parâmetros a determinação da 

rota optimizada já é possível segundo os critérios definidos39. 

 

Figura 15: Exemplo de uma rota para as ajudantes familiares da SCML. 

 

Fonte: SCML, 2008. 

                                                            
39 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 
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ÁREAS DE SERVIÇO 

Outra das funcionalidades do Network Analyst é a criação de Áreas de Influência. É 

uma ferramenta que poderá ser muito útil na análise de alguns fenómenos na cidade de 

Lisboa. O que se fez foi perceber se existem áreas na cidade em que a população não se 

encontre na área de influência pré-estabelecida de um centro de dia da instituição. Este 

cálculo teve em conta a distância real e a distância em tempo. Para ser possível realizar o 

cálculo da distância em tempo, foi necessário definir a velocidade de deslocação que, em 

média, é de 2km/h no caso dos idosos40. 

Na figura 16, estão ilustradas as áreas de influência de cada um dos equipamentos 

da SCML com as valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário em três medidas 

aceitáveis, 500, 1000 e 2000 metros. 

 

Figura 16: Áreas de Influência dos equipamentos de Centro de Dia e Apoio Domiciliário da SCML. 

 

Fonte: SCML, 2008. 

 

 

 

                                                            
40 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 
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6. CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE VULNERABILIDADE 

 

Outra das actividades desenvolvidas durante o estágio consistiu na criação de um 

modelo de vulnerabilidade de idosos.  

Um modelo não é mais do que uma representação da realidade, uma visão 

simplificada e fácil de gerir a realidade complexa. Com um modelo é possível compreender, 

descrever e prever fenómenos do mundo físico, sendo que no caso especifico do projecto 

de implementação do SIG na SCML, deve salientar-se que com a criação de um modelo 

temos a possibilidade de automatizar algumas tarefas, com o propósito de agilizar 

processos e poupar algum tempo41. 

A população de Lisboa, em conformidade com a realidade do restante país, 

encontra-se numa fase de duplo envelhecimento. É um estádio da vida normalmente 

associado à retirada da actividade laboral, às taxas crescentes de morbilidade e consequente 

perda de autonomia e aumento de dependência.  

No âmbito do projecto foi pedida a elaboração de uma caracterização do universo 

de utentes da SCML tendo como base o Ficheiro de Utentes. 

Uma vez que à data da realização desta caracterização não existia uma autorização 

por parte dos utentes para a sua georreferenciação, optou-se por realizar este estudo ao 

nível da subsecção estatística. Desta forma, e partindo do ficheiro de utentes, foram 

seleccionados quatro domínios que melhor pudessem representar uma situação de 

vulnerabilidade. Foram eles a Dependência, a Habitação, a Estrutura Familiar e o Grupo 

Etário. Na tabela 6, pode verificar-se os vários indicadores que cada um dos domínios 

apresenta44. 

Tabela 6: Indicadores dos domínios seleccionados. 

 

Fonte: SCML, 2008. 

                                                            
41 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 
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A ferramenta utilizada para proceder à criação do modelo de vulnerabilidade foi o 

Model Builder que é uma ferramenta de modelação de geoprocessamento do ambiente 

ArcGIS, que permite encurtar uma série de tarefas com maior eficácia através do 

encadeamento de várias ferramentas numa única opção ao invés de ter que se aceder 

individualmente às ferramentas, agilizando todo o processo. Esta ferramenta tem ainda a 

vantagem de poder ser um documento gráfico relativamente aos procedimentos face aos 

resultados finais, o que permite reunir um corpo de documentação de suporte sempre que 

tiver que apresentar algum resultado e todos os seus procedimentos inerentes42. 

 

Figura 17: Model Builder do ArcGIS 

 

Fonte: SCML, 2008. 

 

Ainda quanto aos indicadores dos domínios43 seleccionados para o modelo, é de 

salientar que cada um dos indicadores tem como atributo o número de utentes idosos da 

SCML sendo a subsecção a escala territorial em análise de forma a proteger os dados 

individuais de cada utente. 

A determinação da vulnerabilidade nos vários domínios foi realizada em Análise 

Raster com o recurso ao Model Builder. O primeiro passo consistiu em transformar todos os 

elementos que se encontravam em formato vectorial para o formato raster. Na tabela 7 

pode ver-se o procedimento dos campos utilizados consoante o indicador em causa. 

 
                                                            
42 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 

43 Habitação, escalão etário, agregado familiar e dependência. 
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Tabela 7: Tabela de indicadores. 

 
Fonte: SCML, 2008. 

 

Uma vez que algumas subsecções contemplavam números reduzidos de utentes, foi 

preciso proceder a uma reclassificação. Este procedimento teve como objectivo dar uma 

maior importância relativa às áreas com maior número de utentes e vice-versa. A tabela 8 

mostra de que modo foram dadas as ponderações a todos os elementos (à excepção dos 

utentes que habitavam em Barracas ou Casas Abarracadas, uma vez que qualquer que seja o 

número de utentes, esses serão sempre muito vulneráveis). A todos os ficheiros criados foi 

atribuído o prefixo ‘REC’44. 

 

                                                            
44 Aqui o prefixo ‘REC’ significa “reclassificação”. In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em 
SIG no Âmbito do Observatório do Envelhecimento. SCML, 2008. 
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Tabela 8: Tabela de Reclassificação 

 

Fonte: SCML, 2008. 

 

Posteriormente, e de forma a obter-se a vulnerabilidade em cada um dos domínios, 

foi realizada uma sobreposição ponderada45. As ponderações atribuídas encontram-se 

sintetizadas nas tabelas seguintes e resultam da visão e opinião dos técnicos especializados 

na área da assistência social e no apoio a idosos46. 

 

Tabela 9: Ponderações atribuídas 

 

 

 

 

 

 

                                                            
45 Em inglês, Weigthed Overlay. 

46 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 
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Fonte: SCML, 2008. 

 

Os resultados obtidos, conforme se pode ver nas figuras seguintes, são mapas com 

gradientes de vulnerabilidade, nos quais é possível ter uma melhor percepção das 

fragilidades existentes em cada um dos domínios. 

 

Figura 18: Índice de Vulnerabilidade 

 

 

Fonte: SCML, 2008. 
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Por último, e de forma a obter um indicador que agregasse todos estes domínios 

num só, realizou-se mais uma sobreposição ponderada com os resultados obtidos 

anteriormente. Foram dadas ponderações diferenciadas consoante a percepção dos 

domínios que mais contribuíram para uma situação de vulnerabilidade. A tabela 10 mostra 

as ponderações determinadas a cada domínio, seguindo-se o resultado final do cálculo da 

vulnerabilidade (figura 19)47. 

 

Tabela 10: Ponderações atribuídas aos domínios 

 

Fonte: SCML, 2008. 

 

Figura 19: Resultado do cálculo da vulnerabilidade. 

 

Fonte: SCML, 2008. 

 

A ferramenta do Model Builder revelou-se muito útil para a caracterização dos 

utentes idosos da SCML, e constituiu também uma ferramenta para futuras utilizações. 

                                                            
47 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 
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Tendo em conta que o modelo utiliza os dados do ficheiro de utentes, sempre que sejam 

lançados novos dados nesta base é permitido actualizar estes indicadores de forma a ter-se 

uma percepção das alterações que vão surgindo no decorrer do tempo, o que poderá 

constituir-se como uma ferramenta fundamental no apoio à decisão quanto à gestão e 

planeamento de equipamento e serviços de apoio aos idosos48. 

 

 

7. CONSTRUÇÃO DE METADADOS 

CONCEITO, APLICABILIDADE & IMPORTÂNCIA 

O prefixo “Meta” vem do grego e significa “além de”. Desta forma, os metadados 

são informações acrescidas aos dados e têm como objectivo dar a conhecer mais sobre os 

dados para que a sua organização e interpretação se tornem mais fáceis.  

Devido à constante evolução da era informática, os dados geográficos são 

regularmente mais acessíveis a um maior número de utilizadores.   

De uma outra forma, pode definir-se os metadados como sendo o historial dos 

dados. Trata-se de um conjunto de informação complementar “anexada” ao dado principal, 

para além da informação espacial e tabular necessária, ou seja, as características detalhadas 

sobre os dados que não estão incluídas nos próprios dados49. 

A aplicabilidade mais significativa dos metadados pode dividir-se em quatro 

principais funcionalidades:  

Acessibilidade – dados necessários para determinar os conjuntos de dados para uma 

localização geográfica concreta. 

Compatibilidade de uso – dados necessários para determinar se um conjunto de 

dados se adequa ou não para um objectivo específico. 

Acesso – dados necessários para que adquira um conjunto de dados identificados. 

Transferência – dados necessários para processar e usar um conjunto de dados. 

Alguns dos instrumentos que ordenam o registo dos metadados, que têm vindo a 

desenvolver-se, permitem a normalização da informação tendo em conta a facilidade com 

que os dados e a informação actualmente se disseminam. Exemplo disso são as normas 

                                                            
48 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 

49 In: Instituto Superior de Agronomia, s.d. 
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ISO50 afectas à International Organization for Standardization. Em Portugal a entidade 

responsável é o Instituto Geográfico Português (IGP) uma vez que disponibiliza a 

informação necessária para a construção de metadados51. 

Desta forma e em jeito de conclusão os metadados garantem a interacção da 

informação na qual é possível agrupar informação oriunda de várias fontes, padronizando-

as. A principal vantagem dos metadados é permitir uma representação normalizada da 

informação, facilitar a comunicação entre produtos e consumidores / utilizadores, 

contribuindo assim para o aumento dos ganhos de qualidade52. 

A importância dos metadados evidencia não só o que já foi descrito acima, mas 

ainda pela capacidade de descrever um mesmo conteúdo de dados, e também pela 

capacidade de gerir uma grande quantidade de dados sem ocupar muito espaço e de ajudar 

na busca e na recuperação de informação em rede. 

Em contrapartida, também existem algumas desvantagens. Por exemplo, se os 

dados forem concebidos de forma deturpada, estes irão induzir o utilizador em erro. Na 

tentativa de colmatar esta falha, vários grupos de trabalho se associaram entre si de maneira 

a uniformizar a criação de modelos de metadados53. 

É importante para um utilizador de informação geográfica, por exemplo, saber qual 

a origem dos dados que está trabalhar, bem como o seu historial, a qualidade e utilidade da 

informação. Ao criarmos metadados, automaticamente estamos a standardizar definições, 

catalogação e operatividade para todo o tipo de informação geográfica. 

 

CONSTRUÇÃO 

Os metadados podem ser definidos consoante o critério do produtor, porém, o 

modelo criado deve ser balizado pelos pressupostos estipulados pelas normas de referência, 

que neste caso se aplica às normas ISO 19115. O IGP considera para os devidos efeitos as 

                                                            
50 Uma norma é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que 
fornece regras, linhas directrizes ou características, para actividades ou os seus resultados. As normas ISO 
identificam normas portuguesas, que resultam da adopção de uma norma europeia, que por sua vez resultou 
da adopção de uma norma internacional. 

51 In: Instituto Geográfico Português, 2007. 

52 In: Instituto Politécnico de Viana do Castelo, s.d. 

53 BARROS, s.d. 
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normas ISO 19115, 19119, 19139 e ainda a Directiva INSPIRE54. Tanto a norma ISO 

19115 como a norma 19139 dizem respeito à especificação de informação sobre os dados.  

Os elementos recomendados pelo IGP para a construção de metadados são: 

 Título do Conjunto de Dados Geográficos (CGD) 

 Data de Referência do CDG 

 Responsáveis do CDG 

 Localização Geográfica do CGD 

 Idioma do CGD 

 Conjunto de caracteres do CDG 

 Categoria Temática do CDG 

 Resolução Espacial do CGD 

 Resumo do CGD 

 Formato de Distribuição  

 O aspecto visual de um documento de metadados está visível na figura 20, 

referentes aos equipamentos externos da Santa Casa. 

 

Figura 20: Equipamentos Externos à SCML. 

 

Fonte: SCML, 2008. 

                                                            
54 A Infra-estrutura de Dados Europeia obriga os estados membros ao desenvolvimento de uma Plataforma 
de Informação Geográfica (SDI). 
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A criação de metadados pode ser feita através de vários softwares, mas os mais 

frequentemente utilizados são o ArcCatalog (Catálogo de objectos do ArcGIS) e o MIG 

Editor (Editor de Metadados para a Informação Geográfica desenvolvido pelo Instituto 

Geográfico Português). O formato por defeito utilizado para a importação e exportação da 

informação é em XLS. 

 

TIPOS DE METADADOS 

Associados a toda esta complexidade de organização da informação surgem ainda 

três tipos de metadados55:  

 Metadados para a gestão administrativa e técnica dos próprios metadados (contem 

informação sobre a sua data e forma de criação, proveniência, e outros.); 

 Metadados Descritivos (dizem respeito à descrição bibliográfica dos recursos como 

o título, os autores, pequenos resumos, etc.); 

 Metadados Administrativos (contem informação de administração do recurso como 

elementos sobre a sua forma de aquisição, custo). 

 

8. METODOLOGIAS DE PROJECÇÕES DEMOGRÁFICAS (2011) 

 
Outra tarefa desenvolvida durante o estágio no âmbito do projecto, foi a definição 

de metodologias de projecções demográficas para o ano de 2011. Tendo em conta os 

principais objectivos do projecto, sentiu-se a necessidade de prever onde “estariam” os 

utentes idosos da Santa Casa no ano de 2011 e quais seriam as suas principais necessidades 

ao nível de acesso aos equipamentos da instituição e da prestação dos próprios serviços.  

Neste sentido, a população de partida ou amostra foi a população com idade igual 

ou superior a 65 anos, por subsecção estatística (Censo 2001); as Estimativas Anuais da 

População Residente (2000-2007 por município de residência - Lisboa), individualizando a 

população em dois grupos etários (entre 65 e 74 anos e >=75 anos), sendo a apresentação 

da sua distribuição feita por sexo. As estimativas do INE integram ainda o crescimento 

natural e o saldo migratório, embora com algumas limitações intrínsecas a um processo que 

                                                            
55 BARROS, s.d. 
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assenta na recolha dos dados de natureza administrativa e não numa operação de recolha 

de dados no terreno, o que se entende um modelo de dados mais trabalhoso.  

O recurso à informação publicada pelo INE anualmente deveu-se ao facto da 

disponibilidade de informação estatística com a desagregação pretendida só ocorrer com a 

realização dos Censos e também pelo facto da gestão operacional das próprias instituições 

obrigar a um conhecimento da evolução da sua população alvo em momentos temporais 

muito espaçados56. 

Tendo por base a população com idades iguais ou superiores a 65 anos de idade 

residente em cada subsecção estatística (Censo 2001), e havendo já um conhecimento dos 

valores da população idosa residente em Lisboa, optou-se pelo cálculo da regressão linear 

simples57. A tendência obtida para o total da cidade tomou-se como verdadeira para todas 

as suas subunidades. Desta forma, e tendo como meta o ano de 2011, produziu-se ao nível 

da subsecção estatística a ponderação que estas apresentavam em 2001 face ao total de 

idosos no município, referenciada agora àquele que se espera ser o número total de idosos 

nos próximos Censos. 

Na totalidade foram encontradas 9 equações de recta, sendo a que se refere à 

população do sexo masculino com idade igual ou superior a 75 anos assume uma 

configuração diferente das outras (logarítmica e não linear). É neste caso que o R²58 é mais 

baixo, no entanto encontra-se ainda acima dos 85%59. 

Nas Figuras 21, 22 e 23 podem ver-se os diferentes gráficos referentes à projecção 

desta população baseados na série temporal de referência com indicação da equação da 

recta e respectivo R². 

 

 

 

 

 

 
                                                            
56 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 

57 Em estatística, uma regressão linear é um método para se estimar o valor esperado de uma variável y, 
consoante os valores de outras variáveis x. A regressão trata, assim, de estimar um valor condicional esperado. 
A regressão linear é “linear” porque se considera que a relação que dá respostas às variáveis é uma função 
linear de alguns parâmetros. Os modelos de regressão que não são uma função linear designam-se de modelos 
de regressão não-linear (Idem). 

58 Coeficiente de Determinação da Regressão que vai dar a medida da precisão do “modelo” (Idem). 

59 (Idem). 
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Figura 21: População residente >=65 anos no Município de Lisboa (2000-2007) 

 

Fonte: DGAI, 2008. 

Figura 22: População Residente entre 65 e 74 anos, no Município de Lisboa (2000-2007) 

 

Fonte: DGAI, 2008. 

Figura 23: População Residente >= 75 anos, no Município de Lisboa (2000-2007) 

 

Fonte: DGAI, 2008. 
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A série temporal 2000-2007 encontra-se codificada, correspondendo o valor 1 ao 

ano de 2000, seguindo-se na mesma linha, até ao ano n que será o momento para o qual se 

projecta, que neste caso corresponde ao ano de 201160. 

No Anexo 2 estão os gráficos por escalão etário e por género.  

A metodologia de transposição dos resultados obtidos pelo cálculo ao nível da 

subsecção estatística encontra-se desenhada no modelo construído com recurso à 

ferramenta Model Builder do software ArcGIS 9.3 e foi aplicado à shape “Subsecções 2001 

com Var TSELX”, na qual se agregou informação do Ficheiro Síntese de 2001 e alguma 

informação da Tipologia sócio-económica de Lisboa. Há que salientar que por duas vezes 

durante os cálculos surgem uma multiplicação e uma divisão por um valor 10000, de forma 

a contornar a dificuldade que o próprio sistema tem em trabalhar com valores decimais 

muito próximos do zero. Ao aumentar-se a ordem de grandeza das variáveis e ao retirar-se 

o efeito na última instrução do modelo, garante-se a operacionalização do modelo e a 

obtenção de resultados correctos. Quanto aos resultados, estes são apresentados em casas 

decimais. Uma vez que se trata de pessoas, para efeitos de visualização, estes resultados 

com casas decimais foram convertidos em valores inteiros60. 

No Anexo 3 encontra-se a identificação das variáveis utilizadas para as projecções. 

De salientar que, como se pode ver na tabela de variáveis do Anexo 3, em 2001 a soma das 

subsecções estatísticas quanto aos seus quantitativos (Nº de indivíduos residentes >= 65 

anos), não coincide com o total apresentado para o concelho. Existe uma diferença de 907 

indivíduos que equivale a, aproximadamente, 0,68% da população idosa do concelho de 

Lisboa60.    

 

9. DETECÇÃO DE ZONAS HOMOGÉNEAS DE TIPOLOGIAS DE 
UTENTES 

 
A detecção de zonas homogéneas de tipologias de utentes pressupõe seis 

indicadores chave (idade, dimensão da família, nível de dependência, duração de 

atendimento, escolaridade, frequência de atendimento nas valências de fornecimento de 

refeições e higiene pessoal), que no seu conjunto vão contribuir para a elaboração de uma 

                                                            
60 DGAI, 2008. In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 
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tipologia de utentes e serviços de apoio da SCML tendo como fonte os elementos 

presentes na base de dados dos utentes61. 

A ferramenta utilizada para criar esta tipologia foi Anselin Local Moran’s. Regra geral, 

a análise de padrões espaciais admitem como ponto de partida o facto de o padrão ser 

aleatório, isto é, a hipótese de se estar diante de um padrão espacial específico é nula e por 

isso mesmo a sua distribuição será aleatória. Para se reconhecer um padrão de fenómenos é 

necessário calcular estatísticas que formem um baixo risco de rejeição desta hipótese. 

Assim, uma das ferramentas de estatística espacial possível no módulo Geostatistical Analyses 

é a Anselin Local Moran. 

Perante um conjunto de dados, a análise de clusters identifica valores que são 

parecidos em magnitude e estão espacialmente próximos uns dos outros, tornando-os desta 

forma evidentes. O processo de cálculo engloba a determinação do valor do Índice de 

Moran (I), um valor de z e um valor de p (p-value)62. Cada um dos valores é classificado 

quanto ao tipo de cluster ao qual pertence. 

A aplicação desta metodologia à determinação de indicadores respeitantes a 

tipologias espaciais de utentes da SCML é de toda a pertinência uma vez que se trata de um 

fenómeno disperso no espaço alusivo a grandezas quantificáveis. A noção desta 

espacialização permitirá perceber se existem tipificações que configurem localmente 

especificidades de utentes e valências, o que poderá contribuir para racionalizar a utilização 

de recursos de atendimento bem como disponibilização de serviços61. 

A interpretação dos resultados do Índice de Moran só é possível através da 

combinação do score de z e p-value. Desta forma, para se poder rejeitar a hipótese nula é 

necessário estabelecer um limiar de risco aceitável de se poder estar errado na aceitação da 

hipótese, definido através de valores críticos ou níveis de confiança. Tome-se como 

exemplo os valores críticos de z-values quando se utiliza um nível de confiança de 95%. 

Estes são menores que -1.96 e maiores que +1.96, em que o p-value é menor que 0.05. 

nesta situação o padrão é demasiado característico para ser aleatório, para ser a hipótese 

nula61. 

A classificação utilizada e registada no atributo “COType” diz respeito a valores 

significativos do ponto de vista estatístico (p<0.05) de cluster de valores elevados (HH), 

cluster de valores baixos (LL), outliers em que um valor elevado tem vizinhança 

                                                            
61 DGAI, 2008. In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 

62 Os valores de z e p representam a importância estatística do índice calculado. As fórmulas associadas e 
respectiva explicação apresentam-se no Anexo 4 do relatório. 
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predominante de valores baixos (HL) e outliers  em que um valor baixo está rodeado de 

valores elevados (LH)63. 

Na preparação dos dados estipulou-se que os dados base seriam: Limites 

Administrativos (freguesias, CAOP 2008), os Limites das DIASL, a Localização de utentes, 

as Subsecções da BGRI 2001 (INE), a Tipologia Sócio-económica da Área Metropolitana 

de Lisboa (INE) e a Rede Viária. 

Na base de dados dos utentes o código do utente foi removido substituído por uma 

nova coluna com este código recodificado, com uma chave de conversão conhecido pelos 

elementos designados pelo Observatório do Envelhecimento da SCML64. 

 

CODIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS QUALITATIVAS EM ORDINAIS 

 

Tendo em conta que a base de dados dos utentes é uma base alfa-numérica, foi 

necessário transformar as variáveis qualitativas (os campos de texto) em variáveis ordinais. 

Algumas variáveis necessitam de uma codificação numérica que exprima a gradação de uma 

característica para que seja possível utilizar a metodologia e ferramenta anteriormente 

descrita. Exemplo disso é o Tempo de Apoio Domiciliário, o Nível de Escolaridade e o 

Fornecimento de Serviços de Apoio Domiciliário. Posto isto, foi necessário construir novas 

variáveis64. 

 
Criação de um campo de custo em minutos do tempo de apoio domiciliário64 

Tendo por base os atributos “TEMPO_AD”, “HORAS_AD”, e 

“MINUTOS_AD”, criou-se um novo atributo designado por “CUSTO_T_M”65, 

preenchido com o tempo de apoio domiciliário, em minutos de maneira a poder ser 

utilizado como uma variável gradativa. O cálculo do cluster deste parâmetro deu origem aos 

temas Cluster HH Tempo1 e ao Cluster LLTempo1. 

 

Criação de um campo de codificação do nível de escolaridade64 

Este campo apresenta uma gradação de 0 a 9 com base no tipo ou nível de escolaridade: 

                                                            
63 HH: High-High (Alto-Alto) LL: Low-Low (Baixo-Baixo); HL: High-Low (Alto-Baixo); LH: Low-High 
(Baixo-Alto). 

64 DGAI, 2008. In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 

65 A fórmula utilizada foi: “[HORAS_AS]*60+[MINUTOS_AD]”. 
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0: “Desconhecido” ou “Não classificado”; 

1: Analfabeto; 

2: Sabe ler e escrever sem grau de ensino; 

3: 1_Ciclo do Ensino Básico; 

4: 2_Ciclo do Ensino Básico; 

5: 3_Ciclo do Ensino Básico; 

6: Ensino Secundário; 

7: Curso Profissional_Nível não especificado; 

8: Curso Médio; 

9: Curso Superior. 

O cálculo do cluster deste parâmetro deu origem aos temas cluster_HH_escolar e 
cluster_LL_escolar. 

 

Criação de um campo de codificação do fornecimento de refeições ao domicílio66 

Este campo apresenta uma escala de gradação de 0 a 8, segundo a condição do 

fornecimento de refeições, a saber: 

0: Não Prestado - Não Registado; 

1: Esporadicamente; 

2: Mensalmente; 

3: Quinzenalmente; 

4: 2x semana; 

5: 3x semana; 

6: 4x semana; 

7: 5x semana; 

8: 7x semana. 

O cálculo do cluster deste parâmetro originou os temas cluster_HH_refeicao e 

cluster_LL_refeicao. 

 

Variáveis qualitativas usadas directamente66 

Foram também analisados outros parâmetros de forma directa, usando a 

codificação já criada como o Nível de Dependência que originou os temas de 

cluster_HH_dependencia e cluster_LL_dependencia e Idade do Utente. 

                                                            
66 DGAI, 2008. In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do 
Envelhecimento. SCML, 2008. 
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III. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS 

1. ACTIVIDADES PRÁTICAS 

A adesão de uma metodologia SIG contribui para uma visão alargada e 

georreferenciada dos dados existentes e fundamentais numa instituição como a Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa (SCML), com vista a apoiar toda a sua actividade, quer ao nível 

da decisão, quer ao nível da intervenção juntos dos utentes. Esta ferramenta contribui 

assim, para um melhor conhecimento da distribuição geográfica dos fenómenos sociais, 

equipamentos e serviços, bem como para uma visão de cariz mais prospectivo sobre a 

evolução das dinâmicas sociais e, neste caso do envelhecimento, de forma a intervir numa 

evolução que garanta as necessidades dos idosos na cidade de Lisboa. 

Apesar de esta instituição ser reconhecida também pela variedade de sistemas de 

recolha de informação, o SIG vem acrescentar mais algum mérito pelo seu potencial de 

articulação entre diversas fontes de informação, quer sejam elas internas ou externas. 

Permite não só o cruzamento dessas diferentes fontes de informação, como também, a 

espacialização da informação, transformando-a em conhecimento. 

A importância do SIG é mais uma vez lembrada dada a sua potencialidade de 

escolha sobre que medidas a adoptar para uma melhor gestão de recursos e apoio aos 

idosos. Uma vez que a SCML assume uma intervenção territorializada, a componente de 

georreferenciação poderá ajudar a justificar determinados fenómenos sociais assim como 

prevenir outros.  

Assim, o conhecimento da localização actual e futura por parte da SCML dos seus 

utentes e acessibilidades a recursos e serviços, constituem uma mais-valia para a instituição 

no quadro da sua missão. 

No âmbito do estágio realizado na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), 

foram materializados três produtos de natureza independente mas articuláveis entre si. Por 

um lado o “Estudo de Caracterização do Envelhecimento na Cidade de Lisboa” e o “Atlas 

do Envelhecimento da Cidade de Lisboa”, por outro o “Guião Metodológico de 

procedimentos técnicos em SIG no âmbito do Observatório do Envelhecimento”. Este 

último surge da necessidade de sistematizar procedimentos metodológicos adoptados na 

construção de material cartográfico que suporta o estudo de caracterização, mas por outro 

lado, contribuir para um registo de procedimentos para a implementação de um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). 
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O “Estudo de Caracterização do Envelhecimento na Cidade de Lisboa” tem como 

principais objectivos conhecer o fenómeno do envelhecimento na cidade de Lisboa a 

curto-médio prazo, e ainda perceber a capacidade de resposta e características dos seus 

serviços. Está dividido em três partes. A primeira parte diz respeito a um enquadramento à 

temática do envelhecimento de uma forma geral, realçando a importância do contributo do 

SIG para o efeito; a segunda parte consiste no desenvolvimento do próprio estudo dividido 

em três capítulos; por fim, o terceiro capítulo consiste numa abordagem ao Ficheiro de 

Utentes da SCML. Com base nesta abordagem surgiu um modelo para o qual foram 

seleccionadas quatro variáveis67 que deram origem ao Índice de Vulnerabilidade68. 

Relativamente ao “Atlas do Envelhecimento na cidade de Lisboa”, este representa 

uma forma de rentabilizar a produção cartográfica realizada durante o período de 

investigação. Trata-se de um atlas temático que compila informação cartográfica 

relacionada com as actividades do projecto. 

 

Actividades realizadas durante o estágio 

1.Revisão e validação dos dados já existentes em ambiente SIG (Modelo de Dados) 

a) Delimitação das DIASL’s, freguesias e Subsecções Estatísticas 

b) Localização de Equipamentos de apoio a idosos 

c) Revisão da Rede viária 

d) Distribuição de idosos por DIASL e por Lisboa em 2001 (subsecção estatística),  

e) Construção de Índices (idosos assistidos pela SCML por freguesia e por DIASL) 

f) Localização de Utentes por freguesia e por DIASL 

g) Localização de Recursos SCML por DIASL 

h) Compreensão do Código Orgânico 

i) Localização de Valências por equipamento 

j) Ligação da base de dados dos utentes com a base de dados dos equipamentos e 

respectivas valências através do código orgânico 

k) Delimitação de Áreas com e sem idosos 

l) Identificação de áreas com núcleos familiares com idosos 

                                                            
67 Habitação, idade, dependência e agregado familiar. 

68 Este índice permite identificar áreas da cidade nas quais se encontram os utentes idosos em situação de 
maior fragilidade, quer por se encontrarem numa situação de habitação degradada, quer por apresentarem um 
nível de dependência elevado. Trata-se assim, de um indicador que permite apoiar a tomada de decisão 
relativamente à necessidade de reforçar ou priorizar respostas sociais. 
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m) Identificação de áreas com idosos isolados 

n) Localização dos idosos por tipologia de apoio e idade 

 

2.Produção e carregamento de metadados para os dados referidos no ponto 1.; 
 

3.Georreferenciação dos utentes presentes na Base de Dados em articulação com as 
Assistentes Sociais e outros via geocoding; 

 
4.Normalização dos suportes cartográficos com simbologia SCML e criação de imagem 
para a comunicação de resultados; 

 
5.Construção de índices sobre envelhecimento, alocação de recursos e eficiência de 
atendimento;  

 
6.Formação das Assistentes Sociais na utilização do Google Earth para a localização dos 
utentes;  

 
7.Planeamento da assistência das equipas de assistência social (optimização de rotas);  
 
8.Georreferenciação de equipamentos de saúde, transportes, comércio e serviços utilizados 
pelos idosos na cidade de Lisboa;  
 
9.Georreferenciação das imagens e preparação dos números de polícia para 
georreferenciação por endereço;  
 
10.Composição da oferta complementar de assistência social em Lisboa (CML, Voz do 
Operário, Carta Social, etc.) e respectivas valências;  
 
11.Preparação dos dados para associar as bases de dados de equipamentos ao SIG;  
 
12.Construção de mapas e preparação de dados para difusão nas DIASL’s.  
 

 

2. ATLAS DO ENVELHECIMENTO 

No âmbito do Projecto SIG desenvolvido na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

(SCML), foram criados diversos mapas dentro da temática do envelhecimento na cidade de 

Lisboa. A compilação dessa informação deu origem a um novo produto sob a forma de um 

“Atlas do Envelhecimento”. Trata-se essencialmente de um atlas temático que compila 

informação cartográfica relacionada com as actividades do Projecto SIG no âmbito do 

Observatório do Envelhecimento (OE). 

Este produto tem como principal objectivo, demonstrar qual a distribuição 

geográfica da população idosa em 2001, 2006 e 2011, com mapas relativos à cidade de 

Lisboa e às quatro DIASL, subdividido pelos seguintes capítulos/áreas temáticas: 
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 Caracterização do Envelhecimento na Cidade de Lisboa em 2001 

 Respostas Sociais 2008 

 Áreas de Intervenção dos Serviços de Apoio Domiciliário 

 Unidades de Saúde 2008 

 Ficheiro de Utentes 2008 

 Projecções 2011 

 Peças Cartográficas de Apoio à Gestão Quotidiana 

 

3. GUIÃO METODOLÓGICO 

Foi estabelecido que num projecto desta dimensão seria essencial documentar 

todos os procedimentos afectos a alguns exercícios do Projecto SIG, traduzindo-se então 

na construção de um “Guião Metodológico de Implementação do SIG” numa instituição 

que intervém no domínio da Acção Social. Este manual teve como propósito a explicitação 

de todos os procedimentos metodológicos e técnicos utilizados no Projecto de 

Implementação do SIG no âmbito das actividades do Observatório do Envelhecimento, 

deixando-se assim um legado de procedimentos técnicos para a implementação de uma 

metodologia desta natureza. 

Este produto é composto pelos seguintes capítulos: 

 Modelo Entidade-Relação: Conceitos e Importâncias; 

 Construção de Template da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

 Georreferenciação Manual de Equipamentos; 

 Georreferenciação Automática de Equipamentos; 

 Rotas Óptimas e Áreas de Influência em Network Analyst; 

 Construção de um Modelo de Vulnerabilidade; 

 Construção de Metadados; 

 Metodologia de Projecções Demográficas para 2011; 

 Detecção de Zonas Homogéneas de Tipologia de Utentes. 

 

O principal objectivo deste produto, acima de tudo, consiste em garantir uma maior 

eficácia na realização do Estudo de Caracterização e do Atlas do Envelhecimento69, já que 

                                                            
69 O Estudo e o Atlas constituem os outros dois produtos finais resultantes do projecto. 
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foi através dele que todos os elementos da equipa SIG70 se basearam para produzirem não 

só cartografia, mas também todas as componentes técnicas para o efeito, tanto ao nível da 

cidade de Lisboa, como ao nível das DIASL71. A pertinência deste documento é vital, na 

medida em que contribui para o evitar de erros e trabalho desnecessários para os técnicos 

envolvidos no projecto. 

Paralelamente a estas duas vantagens, consegue ainda beneficiar de um carácter 

mais prospectivo, no sentido em que serve de “modelo”, ou pelo menos de linhas 

directrizes, para outras instituições que pretendam implementar um SIG como ferramenta 

de trabalho. 

 

4. ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO 

O “Estudo de Caracterização do Envelhecimento na Cidade de Lisboa” tem 

essencialmente duas vertentes: a primeira consiste em dar conta do fenómeno do 

envelhecimento na cidade de Lisboa e a segunda pretende prospectivar a evolução do 

mesmo. 

O estudo estrutura-se em três partes. A primeira consiste num enquadramento à 

temática do envelhecimento, destacando o contributo que os SIG podem ter nesta matéria. 

Por sua vez, a segunda parte consiste no desenvolvimento do estudo propriamente dito, 

encontrando-se subdividido em três grandes capítulos. De notar que a análise incidiu, 

sempre que possível, em duas escalas, o município de Lisboa, por um lado, e as Direcções 

de Acção Social Local (DIASL), por outro.  

No primeiro capítulo é feita uma caracterização geral do fenómeno do 

envelhecimento tendo por base a interpretação e análise de dados estatísticos referentes 

essencialmente aos Censos de 2001. Aqui, são apresentados indicadores demográficos que 

permitem uma melhor compreensão do fenómeno em causa. É ainda apresentada uma 

projecção demográfica para o ano dos próximos Censos (2011) com o intuito de se 

perceber de que forma irá o fenómeno evoluir, o que irá permitir uma percepção das áreas 

da cidade que poderão ter necessidades futuras, no que diz respeito às respostas sociais 

para a população mais envelhecida. 

Essas mesmas respostas sociais são abordadas no segundo capítulo, sejam elas 

prestadas pela SCML ou pelos restantes parceiros, procurando analisar a sua distribuição 

                                                            
70 Sendo esta composta por Sociólogos e Geógrafos. 

71 Direcção de Acção Social Local. 
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pelo território da cidade e em particular pelas Direcções de Acção Social Local em relação 

ao efectivo da população idosa residente. 

Por fim, no capítulo 3 é feita uma abordagem ao ficheiro de utentes da SCML. 

Dessa abordagem nasceram dois modelos distintos mas de grande utilidade. No primeiro 

modelo, foram seleccionados quatro domínios (habitação, idade, dependência e agregado 

familiar) através dos quais se construiu um índice de vulnerabilidade. Este índice permite 

identificar as áreas da cidade onde se encontram os utentes idosos em situação de maior 

fragilidade, seja devido ao facto de se encontrarem numa habitação degradada ou 

apresentarem um grande nível de dependência. Trata-se de um indicador que permite 

apoiar a tomada de decisão no que concerne, por exemplo, à necessidade de reforçar e/ou 

priorizar respostas sociais.  

Na terceira parte procedeu-se a uma síntese das principais conclusões que foi 

possível extrair no decurso da investigação. 

Este estudo foi, por assim dizer, o produto final do projecto de implementação do 

SIG na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Tanto o Guião metodológico, como o Atlas 

do Envelhecimento contribuíram para a elaboração deste estudo. Daí se poder dizer, como 

já foi anteriormente referido, que do projecto resultaram três produtos distintos mas 

articuláveis entre si. 

A escolha da temática do envelhecimento para o pioneirismo do SIG na SCML, 

como já referido anteriormente, prendeu-se essencialmente com a prioridade estratégica e 

institucional da SCML em matéria de acção social, num quadro de envelhecimento da 

própria cidade de Lisboa e, principalmente perante a prioridade de combate à pobreza e 

isolamento social que esta faixa etária da população mais vulnerável se distingue. Uma vez 

que uma das missões da Santa Casa é apoiar as pessoas em situação de maior fragilidade e 

vulnerabilidade, aumentando a sua qualidade de vida, esta instituição procura 

constantemente responder às necessidades e pretensões deste grupo populacional e 

contribuir para que o acesso aos seus direitos sociais seja assegurado.  

Foi neste contexto que surgiu o estudo de caracterização vocacionado para esta área 

temática da Acção Social da SCML, que assenta em dois objectivos distintos: por um lado, 

conhecer o fenómeno do envelhecimento na cidade e por outro lado ter a percepção das 

respostas existentes e respectivas características. 

Como a maioria das capitais europeias, Lisboa assume um duplo envelhecimento da 

população factor que pode ser explicado pelo débil movimento natural72 que se tem vindo a 

                                                            
72 Rácio entre os nascimentos e os óbitos. 



 

52 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA ÁREA DO ENVELHECIMENTO NA CIDADE DE LISBOA 

III. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS 

verificar nas duas últimas décadas e também pela sucessiva saída do número de famílias do 

município, nas quais os volumes não são compensados pela migração de famílias com 

filhos menores (Seixas et al., 2005). 

De seguida apresentar-se-á um breve resumo das principais conclusões que o 

estudo permitiu aferir, com base em duas escalas de análise: à DIASL e à cidade de Lisboa. 

Resultante da análise de vários indicadores demográficos, foi possível concluir a 

existência de dinâmicas localizadas, que regularmente coincidem com os limites das 

Direcções de Acção Social Local (DIASL). A relação entre esta dimensão espacial e a 

tipologia e idade predominante do edificado, remonta às características urbanísticas que 

frequentemente se associam às características etárias da população aí residente.  

Desta forma, na DIASL Norte73 a existência de áreas cuja concentração de 

população idosa é mais acentuada, no contexto de toda a DIASL, como é o caso do eixo da 

Estrada da Luz, estrutura alinhada, que surgiu sensivelmente em meados do século passado 

e da 2ª Circular, e em alguns bairros como o Bairro Padre Cruz, Bairro da Boavista, Bairro 

das Galinheiras e o Bairro das Furnas encontra-se fundamentada na evolução do tecido 

urbano e suas características. Este fenómeno repete-se de alguma forma na DIASL 

Oriental, sendo o comportamento diferenciado das freguesias de Santa Maria dos Olivais e 

de Marvila, em certa medida explicável pelo historial de realojamentos.  

Na DIASL Norte observou-se uma dinâmica do crescimento populacional nas 

freguesias mais a norte da DIASL. 

Ao nível da taxa de residentes idosos, as freguesias que compõem a DIASL Norte 

representam valores idênticos, com algum enfoque para as freguesias de São Domingos de 

Benfica e Benfica que são freguesias com percentagens mais elevadas embora ao nível de 

Lisboa apresentem valores abaixo dos atingidos ao nível do concelho74. 

Relativamente ao Índice de Envelhecimento75, de novo surgem as freguesias de 

Benfica e São Domingos de Benfica como destaque com índices superiores ao total da 

DIASL (neste caso Norte), aproximando-se dos valores do concelho. No sentido inverso, 

com valores mais baixos, estão as freguesias da Ameixoeira, Carnide, Charneca e Lumiar 

com valores que variam entre 62 a 78 idosos por cada 100 jovens existentes em cada uma 

das freguesias. 

                                                            
73Na SCML, como já foi mencionado noutros capítulos, o nível de intervenção encontra-se dividido em 4 
Direcções de Acção Social Locais (DIASL): DIASL Norte, DIASL Sul, DIASL Oriental e DIASL Centro-
Ocidental. 

74 Em 2001 existiam cerca de 23,6 idosos por cada 100 residentes. 

75 Relação entre a população idosa (65 anos ou mais) e a população jovem (entre os 0 e os 14 anos). 
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Com base na análise deste índice referente a 1991 e 2001 verifica-se uma tendência 

de aproximação em relação aos valores dos municípios, sendo esta aproximação 

particularmente expressiva nas freguesias da Ameixoeira e Charneca, na DIASL Norte. 

Naquelas áreas onde o fenómeno de envelhecimento é manifestamente mais visível, 

o Índice de Longevidade76 apresenta igualmente valores elevados. Este exemplo verifica-se 

na freguesia de São Domingos de Benfica, onde em 2001 41% da população idosa tinha 

mais do que 75 anos de idade. É ainda de referir que ao calcular-se este índice para a 

DIASL Norte, 39% da população idosa tem mais de 75 anos, sendo que quatro das dez 

freguesias com um Índice de Longevidade mais baixo em toda a cidade se encontram 

inseridos na DIASL Norte. 

No que diz respeito à Densidade Populacional da população idosa, é importante 

ter-se em conta o facto de, nesta parte do território lisboeta, estarmos perante freguesias de 

grande dimensão77 estas apresentam os valores mais elevados de densidade populacional, 

embora sejam as freguesias onde o aglomerado urbano se encontra mais coeso. 

A realidade da DIASL Centro-Ocidental não difere muito da anterior. 

A população residente nesta DIASL tem vindo a aumentar, progressivamente, em 

todas as freguesias, e os residentes idosos representavam em 2001 sensivelmente 19% do 

total da população. Ainda referente ao ano de 2001, em média, por cada 100 habitantes 

jovens (dos 0 aos 14 anos) existiam cerca de 270 idosos. A esta relação dá-se o nome de 

Índice de Dependência Jovem. 

Outro factor importante a ter em conta é o facto de entre 1991 e 2001 ter havido 

um acréscimo significativo do índice de envelhecimento de 46,1%. É, de facto, uma 

tendência preocupante podendo mesmo afirmar-se que quase metade da população 

residente nesta DIASL é composta por idosos. 

Ao nível da distribuição de idosos nesta DIASL importa referir que estes se 

encontram espacialmente “espalhados” nas áreas mais antigas como São João de Brito, 

Alvalade, São João de Deus, parte do Campo Grande, Alto do Pina e na área mais central 

da DIASL que abrange Santo Condestável e Campolide. Porem, é nas freguesias realmente 

mais antigas como Alcântara, Ajuda e São Francisco Xavier, que se concentram 

                                                            
76 Relação entre a população mais idosa (com 75 ou mais anos) e a população idosa (65 ou mais anos), 
geralmente definida como o quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número de 
pessoas com 65 ou mais anos (expressa por 100 (10^2) pessoas com 65 ou mais anos). 

77 De salientar que grande parte da freguesia de Benfica é ocupada por uma área não residencial de grandes 
dimensões – o Parque Florestal de Monsanto, mas ainda assim é a segunda freguesia nesta DIASL ao nível de 
densidade populacional de idosos.  
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maioritariamente este tipo de população e onde se verificam os valores mais altos do Índice 

de Envelhecimento e do Índice de Dependência de Idosos78. 

Quanto ao Índice de Longevidade este apresenta valores mais significativos nas 

freguesias do Campo Grande, São João de Deus e São Sebastião da Pedreira, curiosamente 

a norte da DIASL que é onde se verificou a existência dos “idosos mais idosos” (com mais 

de 75 anos). 

No que diz respeito à DIASL Oriental, é de salientar a heterogeneidade do seu 

edificado e da própria população que aí habita. Existem bairros de habitação unifamiliar de 

meados do século XX, áreas de edificado anterior aos anos 20, prédio particulares, bairros 

de habitação social camarária e de cooperativas de habitação. 

Em 2001, nas áreas onde o edificado é dos mais antigos o número de idosos 

também é maior. Neste cenário realça-se a freguesia do Beato, em que a densidade de 

idosos ultrapassa os 2339 indivíduos por km². A freguesia de Santa Maria dos Olivais 

também se destaca pela sua densidade de idosos, embora menos, entre o Aeroporto da 

Portela e o Parque das Nações. A freguesia de Marvila, principalmente nos bairros sociais, 

nos quais o edificado é mais recente, a densidade de idosos é mais baixa (844,5 idosos por 

km²). A grande maioria dos idosos residentes nesta freguesia situa-se mais a Este onde o 

edificado é visivelmente mais antigo, contrariamente ao que acontece no resto da freguesia. 

A análise do Índice de Envelhecimento nesta DIASL vem consolidar os resultados 

apresentados. Onde existem mais idosos (Beato, centro dos Olivais e a Este de Marvila), 

por cada 100 jovens, em 2001, existiam mais de 260 idosos. Porém, de salientar que, 

embora a freguesia de Marvila não apresente uma população muito envelhecida, a taxa de 

variação do Índice de Envelhecimento entre 1991 e 2001, foi muito expressiva, que se 

deveu ao aumento do efectivo na freguesia de Marvila, paradigma de uma alteração do 

padrão de distribuição da população idosa no próprio concelho de Lisboa. 

Por último, no que concerne à DIASL Sul, verificou-se que esta área da cidade se 

estrutura em três zonas com características particulares e diferenciadas ao nível habitacional 

das restantes DIASL: zona histórica, zona residencial e zona de realojamento. Porém, é a 

zona histórica que merece especial destaque. 

Esta zona pode caracterizar-se pela grande concentração populacional de idosos e 

isolados que residem em pensões e habitações antigas e degradas do ponto de vista 

                                                            
78 Relação entre a população idosa (65 ou mais anos) e a população em idade activa (entre os 15 e os 64 anos), 
definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de 
pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas 
com 15-64 anos). 
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estrutural. Em 2001, as freguesias que apresentavam percentagens mais elevadas referentes 

ao edificado degradado inserem-se nesta área. É notória a dificuldade de circulação pedonal 

resultado da degradação das áreas de circulação pedonal e também pela especificidade 

morfológica da malha urbana da Baixa-Chiado. 

Analisando o fenómeno do envelhecimento nesta DIASL conclui-se que, regra 

geral, esta área da cidade é significativamente a mais envelhecida, e em algumas situações 

pode mesmo verificar-se situações de despovoamento, especialmente entre 1991 e 2001. 

Esta realidade existente nesta DIASL remete para as questões da migração da população 

jovem para a periferia e fora da cidade contribuindo para o envelhecimento e 

despovoamento gradual e progressivo da mesma. 

As freguesias de maior dimensão são também as freguesias com um maior número 

absoluto de idosos. Fala-se da zona centro-oriental e parte da zona ocidental, que 

correspondem às freguesias de São Jorge de Arroios, Penha de França e São João da 

primeira, e as freguesias da Lapa, Santa Isabel e São Mamede, da segunda. 

Quanto ao Índice de Envelhecimento médio da DIASL, este apresentou 90,6%, o 

que se verifica superior ao valor do da cidade de Lisboa. Estes valores são validados através 

do Índice de Idosos para 2001, já que apenas a freguesia dos Mártires apresenta um valor 

inferior à média do concelho, das 30 freguesias que compõem a DIASL (23,6 idosos por 

cada 100 habitantes). 

Ao nível da cidade Lisboa, a análise prospectiva do fenómeno do envelhecimento, 

confirma que a evolução da população idosa no decénio 2001-2011 indica uma diminuição 

do efectivo populacional de idosos, acompanhado por uma tendência de declínio da 

população, verificado no concelho nas duas décadas antes. No centro e no sul da cidade a 

renovação da população idosa será menos acentuada, o que constitui uma preocupação 

maior. Pode verificar-se também um possível despovoamento da cidade tanto pelo saldo 

natural ser negativo, como pelo contributo de um saldo migratório igualmente negativo, em 

que o número de indivíduos que se estabelece na capital não é suficiente para compensar o 

número de indivíduos que saem. 

Tendo em conta a projecção para 2011, verificar-se-á um aumento da população 

mais idosa (com mais de 75 anos) igualmente distribuída pelo território da cidade de 

Lisboa, sobretudo nas periferias. O acentuar da discrepância entre o número de idosos de 

ambos os sexos devido a uma maior longevidade feminina, foi outra conclusão extraída dos 

referentes ao ano de 2011, com base no estudo prospectivo. 
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Outro assunto abordado no estudo prende-se com as respostas sociais para idosos 

na cidade de Lisboa em 2008. Pretende-se dar conta da forma como os vários 

estabelecimentos de apoio a idosos estão distribuídos pela cidade. Para que a interpretação 

fosse o mais real e concreto possível, procedeu-se a um levantamento prévio da cobertura 

de estabelecimentos destinados a esta população, internos ou externos à SCML (com 

recurso à Carta Social). Sentiu-se também a necessidade de recorrer a uma análise por 

valência que permitiu várias respostas face às diferentes necessidades. 

Através da análise a várias peças cartográficas elaboradas para o estudo, verificou-se 

que a cobertura espacial da resposta social na cidade assume uma certa heterogeneidade e 

lógica geográfica. De outra forma, significa dizer que a distribuição de estabelecimentos da 

SCML não se sobrepõe à oferta dos restantes parceiros, e vice-versa. 

Comparando a distribuição das respostas sociais de 2008 com os indicadores 

demográficos de 2001, verifica-se que existe uma adequação entre ambos. Assim, quer a 

DIASL Centro-Ocidental, que a DIASL Sul assumem valores mais elevados, quer em 

relação ao número de idosos quer ao número de estabelecimentos de apoio a idosos.  

No entanto, a dinâmica projectada para 2011 coloca novos desafios aos quais a rede 

local de parceiros e a SCML devem ser capazes de dar resposta. Provavelmente a tendência 

será para uma diminuição da população idosa acompanhada por um decréscimo da 

população activa e de idosos com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos. Este 

cenário revela consequências ao nível do cuidado formal com maiores exigências no tipo, 

organização, gestão e prestação de cuidados dos técnicos face aos idosos. Paralelamente ao 

decréscimo do número de cuidadores, aumenta a população com mais de 75 anos em 

determinadas áreas do território, anteriormente identificadas. 

Relativamente ao tipo de valências existentes, em termos de número de 

estabelecimentos no que diz respeito às respostas sociais para a população idosa, o que 

predomina são o Serviço de Apoio Domiciliário, o Centro de Dia e o Lar. Para a SCML as 

que maior ênfase tem são as duas primeiras, já que a preocupação em garantir espaços de 

sociabilidade e combate ao isolamento e promover a permanência do idoso na sua própria 

habitação também é maior. Assim, tenta-se evitar ou, pelo menos, retardar o mais possível 

a institucionalização do idoso. 
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IV. CONCLUSÃO 

A introdução de uma ferramenta de trabalho como o SIG, permite uma visão 

global e georreferenciada dos dados existentes e necessários a uma instituição como a Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), a qual desenvolve uma intervenção essencialmente 

territorializada na cidade de Lisboa, contribuindo para um melhor e mais profundo 

conhecimento da distribuição geográfica da realidade social, equipamentos e serviços, assim 

como para uma visão prospectiva sobre a evolução das dinâmicas sociais. 

No caso do fenómeno do envelhecimento, é importante que haja um esforço de 

intervenção para acompanhar essa evolução e garantir a satisfação das necessidades da 

população idosa. Esta metodologia pode vir a permitir acompanhar essa evolução apoiando 

toda a actividade da instituição, desde o nível do apoio à decisão, até ao nível da primeira 

linha de intervenção junto dos utentes. 

O estudo de caracterização produzido, ilustra o potencial da metodologia do 

sistema de informação geográfica. Os capítulos que o compõem reflectem a própria 

evolução da implementação /incorporação na qual, de forma faseada, se apresentam 

informação e conhecimento cada vez mais específicos, que se destinam a diferentes tipos 

de consumidores. Deste modo, é dado numa primeira fase do estudo o ponto de situação 

da realidade demográfica da população idosa da cidade de Lisboa, projectando igualmente a 

sua evolução demográfica até 2011. De seguida, é analisada a distribuição das respostas 

sociais actuais face à distribuição da população idosa anteriormente caracterizada. É ainda 

incluída informação acerca dos utentes e serviços da SCML na área do envelhecimento. 

A primeira parte do estudo, assente num diagnóstico da situação à data do último 

censo (2001), permitiu afirmar que o eixo Norte-Sul da cidade surge como a área de maior 

concentração de população idosa. A análise dos indicadores demográficos relativos a este 

fenómeno, permitiu ainda identificar uma tendência no envelhecimento da população do 

concelho de Lisboa no decénio 1991-2001, medida através do rácio entre a população idosa 

e a população jovem. 

A cidade de Lisboa, à semelhança das principais capitais europeias, regista um duplo 

envelhecimento da população, que se explica pelo débil movimento natural (rácio entre os 

nascimentos e os óbitos) que se vem observando nas duas últimas décadas, mas também 

pela contínua saída de famílias do concelho, que não é compensada pela migração de 

famílias com filhos menores. 
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A perda de população total, registada no concelho nas últimas décadas, origina 

ainda uma tendência para a diminuição da população idosa, tendência essa, aliás, que se 

verifica já em 2007, segundo informação veiculada pelo INE, e que é contrária à tendência 

nacional no mesmo período (2001-2007). 

Se, de acordo com as projecções, se assistirá provavelmente a uma diminuição da 

população idosa, esta será igualmente acompanhada por uma redução da população activa e 

de idosos com idade compreendida entre os 65 e os 74 anos, com importantes 

consequências ao nível do cuidado formal, tal como maiores exigências no tipo, 

organização, gestão e prestação de cuidados. Acresce ainda a esta diminuição do número de 

potenciais cuidadores, um aumento da população com 75 ou mais anos, em particular em 

áreas onde os idosos eram, tradicionalmente, mais jovens. 

O aumento do número de idosos com idade igual ou superior a 75 anos, as difíceis 

condições de mobilidade pedonal e laços de vizinhança tendencialmente mais desfeitos, são 

factores potenciadores de fenómenos de isolamento. Estes factores não podem deixar de 

merecer a atenção de todos os responsáveis pela programação, planeamento e gestão de 

recursos de apoio a este segmento da população. Justifica-se assim a pertinência da análise 

da cobertura espacial da resposta social na cidade. 

Conseguiu-se identificar a este respeito a existência de uma lógica de 

complementaridade espacial na distribuição dos estabelecimentos dos diferentes parceiros 

sociais, contudo, a dinâmica projectada para 2011 coloca, no entanto, novos desafios às 

quais a rede local de parceiros, em geral, e a SCML, em particular, devem dar resposta. 

Actualmente, as valências predominantes, em termos de número de 

estabelecimentos, no que diz respeito às respostas sociais para a população idosa na cidade 

são: Centro de Dia, Serviços de Apoio Domiciliário e o Lar. No caso da SCML são as duas 

primeiras valências aquelas onde a aposta é mais forte, procurando assim garantir espaços 

de sociabilidade e o combate ao isolamento e promover a permanência do idoso na sua 

habitação, evitando ou retardando, em última análise, a sua institucionalização.  

Na sequência da análise da resposta social existente na cidade de Lisboa para as 

questões do envelhecimento, considerou-se pertinente estudar de forma mais aprofundada 

a população idosa à qual a SCML presta serviços de apoio. Deste modo, elaboraram-se dois 

tipos de análises: uma que permite identificar zonas homogéneas do perfil de utentes e 

serviços prestados, e a outra, que tem por base a construção de um índice de 

vulnerabilidade assente em quatro dimensões consideradas relevantes para o efeito, 

nomeadamente, idade, grau de dependência, tipo de habitação e tipo de agregado familiar. 
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Este ultimo nível de análise, possibilita a utilização da metodologia SIG como 

forma de aferir a relação entre o perfil de utentes e os serviços que lhe são prestados. Esta 

análise permitiu identificar territórios de intervenção prioritária e ainda a adequação entre o 

tipo de procura e oferta. 

As potencialidades de um SIG não se esgotam, no entanto, na construção de 

informação e conhecimento. Estes devem ser úteis ao processo de planeamento e gestão 

em todos os níveis de actividade e /ou intervenção institucional. 
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ANÁLISE SWOT 

As condições para o Desenvolvimento do SIG na SCML, projecto inovador no contexto 

organizacional, encontram-se explícitas na matriz síntese da análise SWOT79 efectuada. 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Equipa 

 

 Multidisciplinaridade;  
 Competências técnicas e interpessoais de partida; 

 Capacidade de integração e adaptação à 
Instituição; 

 Capacidade de realização e produção em tempo 
útil; 

 Autonomia técnica para a concepção e condução 
dos produtos SIG; 

 Desenvolvimento de competências técnicas e 
pessoais no decurso da implementação do 

projecto; 
 Juventude, dinamismo, motivação, espírito de 

iniciativa e responsabilidade dos elementos da 
equipa; 

 Coesão face ao ambiente externo. 
 

Condições organizacionais para o desenvolvimento do 
projecto 

 
 Articulação inter-serviços e melhoria dessa 

articulação; 
 Aposta em metodologias inovadoras de apoio à 

decisão e pioneirismo da Acção Social na 
implementação do SIG. 

Estratégia Institucional 
 

 Ausência clara de visão estratégica para o projecto; 
 Pouca clareza por parte da organização da 

dimensão e necessidades do projecto; 
 O SIG não ser visto como prioritário nas DIASL 

(resistências das chefias); 
 Indeterminação do tempo de afectação dos 

sociólogos das DIASL. 
 

Condições logísticas e de trabalho de equipa para a 
implementação e desenvolvimento do projecto 

 
 Inexistências de uma análise SWOT prospectiva 

do projecto; 
 Descentralização inicial dos geógrafos; 

 Integração de novos elementos para a equipa; 
 Morosidade na aquisição e funcionalidades das 

ferramentas necessárias ao projecto; 
 Diversos problemas informáticos em especial nas 

DIASL; 
 Não assunção pela Estrutura de Missão de 

algumas recomendações do projecto (passar o 
ArcGIS para o servidor). 

 
Equipa 

 Conhecimento muito deficiente do 
programa/lógica EQUAL; 

 Tempo insuficiente para realização do projecto; 
 Fraca aceitação de opiniões diferentes; 

 Falta de uma liderança directiva na implementação 
das decisões colectivas. 

 Falta de comunicação em alguns momentos que 
levou ao atraso nos processos; 

 Divisão espacial da equipa; 

 

  

                                                            
79 S(Strengths), W(Weaknesses) O(Opportunities) T(Threats), em português: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. 
A matriz SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer a análise de um determinado cenário de uma empresa, organização ou 
instituição, sendo usada como base para a gestão e o planeamento estratégico. Foi criada por dois professores da Harvard 
Business School – Kenneth Andrews e Roland Christensen. Esta matriz divide-se em duas partes, sendo uma 
correspondente a factores internos (Forças e Fraquezas) e a outra a Factores Externos (Oportunidades e Ameaças). Os 
factores internos dependem directamente da empresa / instituição e os factores externos são factores alheios e não 
controláveis pela empresa /instituição. 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 
 Reconhecimento institucional (chefias e 
colaboradores de terreno) das potencialidades da 

ferramenta SIG; 
 Alteração dos estatutos da SCML; 

 Rentabilização dos custos de formação e 
competência dos técnicos para consolidar know-

how institucional; 
 Possibilidade de alargar e/ou consolidar 

protocolos com universidades; 
 Cultura de inovação e conhecimento em difusão 

na sociedade e na instituição; 
 Existências de outras áreas de intervenção e/ou 

departamentos onde a disseminação da 
metodologia SIG constitui uma mais-valia; 

 Visibilidade exterior do trabalho da SCML por 
intermédio dos produtos elaborados através do 

SIG; 
 Articulação de diferentes sistemas internos de 

registo de informação; 
 Participação da SCML em processos de inovação; 
 Possibilidade da SCML ser fonte de informação 

para um sistema de informação integrado em rede; 
 Capacidade organizacional de correr riscos. 

 

Estratégia organizacional 

 Fraco incentivo do projecto pelos serviços 
consumidores; 

 Reorganização da instituição; 
 Objectivos do projecto desvirtuados e usados para 

outros fins; 
 O projecto não ter seguimento no futuro; 

 Morosidade e burocracia dos processos de decisão; 
 Utilização demasiado politizada do projecto; 

 Incerteza quanto ao futuro do SIG na instituição; 
 Falta de clareza e entendimento quanto à 

pertinência do SIG na SCML; 
 

Equipa 
Desaparecimento do núcleo produtor da equipa; 

Equipa baseada em estagiários; 
Falta de definição concreta da afectação dos sociólogos ao 

projecto; 
Falta de acompanhamento sistemático por algum perito do 

SIG; 
Dependência de unidades organizacionais que não aderiram 

ou participaram; 
Dificuldades de recrutamento de pessoas qualificadas; 
Dificuldades de comunicação entre departamentos. 

 

Relativamente aos Pontos Fortes, na generalidade dos aspectos identificados, estes têm 

directamente a ver com o dinamismo da equipa SIG, mas também ao nível das condições 

organizacionais para o desenvolvimento de um projecto desta natureza. 

Quanto às Oportunidades, os factores institucionais assumem particular destaque. A existência 

de expectativas favoráveis relativamente à implementação deste projecto pode traduzir-se numa melhor 

comunicação intra-institucional e numa maior agilização de processos. 

Ao nível das Ameaças, as que foram identificadas centram-se essencialmente nos 

constrangimentos associados à continuidade do projecto e/ou às condições para manter uma equipa 

com condições efectivas de consolidar a estrutura de produção testada com o projecto no quadro do 

Observatório do Envelhecimento. 

 

ACÇÕES FUTURAS 

Tendo em conta o trabalho desenvolvido durante o período de implementação do projecto, a 

curto-médio prazo seria de toda a pertinência desenvolver um programa estruturado em quatro sub-

projectos: 
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1. Adequabilidade das áreas de intervenção dos equipamentos para idosos; 

2. Optimização das rotas/percursos de profissionais e veículos motorizados; 

3. Sistema de avaliação da vulnerabilidade dos idosos e localização dos idosos vulneráveis; 

4. Avaliação das condições de mobilidade da cidade para os idosos. 

 

 

Áreas de Intervenção 

 
Esta dimensão permite apoiar o planeamento diário da prestação de serviços onde se poderão 

analisar indicadores como a distância média de deslocação dos utentes e profissionais aos 

estabelecimentos de apoio a idosos. As áreas de intervenção permitem aferir a adequabilidade da 

distribuição dos recursos existentes em função do número de utentes. 

 

Rotas Optimizadas 

 
Definição de percursos (pedonais ou motorizados) mais eficientes em função de critérios 

(tempo, custo, distância) predefinidos. Esta dimensão permite estabelecer rotas óptimas de distribuição 

motorizada de refeições refrigeradas, tendo em conta quer a localização dos domicílios dos utentes 

apoiados, quer do estabelecimento onde está sedeado o serviço de apoio domiciliário. 

 

 

 

ROTAS 

OPTIMIZADAS

CONDIÇÕES DE

MOBILIDADE
VULNERABILIDADE

ÁREAS DE

INTERVENÇÃO
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Condições de Mobilidade 

 
Trata-se de identificar as condições e obstáculos à mobilidade pedonal dos habitantes da cidade 

e em especial dos idosos. As várias subidas e descidas declivosas afiguram-se como elementos 

limitativos à normal circulação dos idosos na cidade, pelo que os serviços de proximidade se 

apresentam como uma mais-valia na sua qualidade de vida. 

 

Vulnerabilidade 

 
A vulnerabilidade é a condição resultante de factores físicos, sociais, ambientais e económicos 

que aumentam a susceptibilidade de um indivíduo ao impacto de um perigo. 

No caso da construção de um modelo de vulnerabilidade dos utentes idosos da SCML para 

apoio à mobilização e operacionalização de recursos em situações de anomalia climática térmica (vagas 

de frio ou ondas de calor), pretende-se seleccionar as variáveis disponíveis no sistema de informação da 

SCML referente aos utentes de equipamentos e serviços que, em articulação / relação, permitam a 

construção de uma escala de vulnerabilidade com vista à priorização da ajuda em face das referidas 

situações. 

Cada um dos projectos tem utilidade própria, mas também pode ser equacionado de forma 

complementar, ou seja, o cruzamento das quatro dimensões potencia a leitura da realidade dos idosos 

na cidade de Lisboa. 
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GLOSSÁRIO DE CONCEITOS80 

Georreferenciação – Definição da localização de um objecto através das suas coordenadas geográficas 

num determinado sistemas de coordenadas. 

População em Idade Activa – Pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos de idade. 

População Idosa – Pessoas com 65 ou mais anos de idade. 

População Jovem – Pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos de idade. 

Subsecção Estatística – constitui o nível máximo de desagregação e caracteriza-se por estar associada 

ao código e ao topónimo do lugar de que faz parte, correspondendo ao quarteirão em termos urbanos, 

sempre que tal signifique a possibilidade da delimitação ser efectuada com base nos arruamentos ou no 

limite do aglomerado, ao lugar ou parte do lugar sempre que tal não aconteça e à área complementar 

nos casos em que qualquer das definições anteriores não seja aplicável, situação em que assume a 

designação genérica de subsecção residual.  

Índice de Envelhecimento – Relação entre a população idosa e a população jovem, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de 

pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. 

Índice de Longevidade – Relação entre a população mais idosa e a população idosa, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número de 

pessoas com 65 ou mais anos. 

Índice de Dependência de Idosos – Relação entre a população idosa e a população em idade activa, 

definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número 

de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos.  

Densidade Populacional – Intensidade de povoamento expressa pela relação entre o número de 

habitantes de uma área territorial determinada e a superfície desse território (habitualmente expressa em 

número de habitantes por quilómetro quadrado). 

Movimento Natural – Rácio entre os nascimentos e os óbitos. 

Migração – deslocação de uma pessoa através de um determinado limites espacial, com intenção de 

mudar de residência de forma temporária ou permanente. A migração subdivide-se em migração 

internacional (migração entre países) e migração interna (migração no interior de um país). 

                                                            
80 Definições retiradas do Instituto Nacional de Estatística  

(in: www.ine.pt/sim/conceitos/conceitos.aspx?ID=PT#D) 
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Saldo Natural – Diferença entre o número de nados vivos e o número de óbitos, num dado período 

de tempo. 

Saldo Migratório – Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou 

interna, para um determinado país ou região, num dado período de tempo. 

O saldo migratório pode ser também calculado pela diferença entre a variação populacional e o saldo 

natural. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Comparação das definições de valências da SCML e da Carta Social. 

 

 

Fonte: SCML, 2008. 
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ANEXO 2 - Mulheres residentes >= 65 anos no Município de Lisboa (2000-2007) 

 

 

Fonte: DGAI, 2008. 

 

Mulheres residentes entre 65 e 74 anos no Município de Lisboa (2000-2007) 

 
Fonte: DGAI, 2008. 

 

Mulheres residentes >= 75 anos no Município de Lisboa (2000-2007) 

 

 
Fonte: DGAI, 2008. 
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Homens residentes >= 65 anos no Município de Lisboa (2000-2007) 

 

 
Fonte: DGAI, 2008. 

 

Homens residentes entre 65 e 74 anos no Município de Lisboa (2000-2007) 

 

 
Fonte: DGAI, 2008. 

 

Homens residentes >= 75 anos no Município de Lisboa (2000-2007) 

 

 
Fonte: DGAI, 2008. 
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ANEXO 3 ‐ Identificação das variáveis da projecção para o ano de 2011. 

 

 

 

Fonte: SCML, 2008. 
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ANEXO 4 ‐ Cálculo de estatística de associação espacial “Local Moran’s I” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SCML, 2008. 

 

Com base nesta fórmula, sabe-se que quando o I é positivo significa estar perante um registo 

que tem na sua vizinhança elementos de magnitude semelhante. Esse registo faz parte de um cluster. 

Quando o I é negativo significa que se está perante valores com vizinhanças heterogéneas. A esse 

registo é-lhe dado o nome de outlier.  

O z-score é uma medida de desvio padrão que resulta da confirmação da hipótese nula, isto é, 

resulta da ideia que um determinado conjunto de dados não possui padrão espacial na área a ser 

estudada. O valor de “p” representa a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula. Ambas as estatísticas 

estão associadas à distribuição normal que relaciona o desvio padrão com as probabilidades e permite 

concluir graus de significância e confiança associados ao z-score e ao p-value. Quando se obtêm valores 

elevados de “z” e baixos de “p” significa que é muito provável que o padrão observado seja aleatório e, 

por isso, se tratar da hipótese nula81.   

                                                            
81 In: Guião Metodológico de Procedimentos Técnicos em SIG no Âmbito do Observatório do Envelhecimento. SCML, 
2008. 
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ANEXO 5 ‐ Síntese dos objectivos, actividades e produtos do projecto 

 

  Objectivos 
Específicos 

Actividades Produtos / Resultados

Constituição da Equipa Técnica  Acti  1‐  Recrutamento  de  recursos  humanos 
necessários à implementação do sistema SIG 

Equipa  de  Trabalho  para  a 
implementação  do  SIG;
Plano de trabalho para os estagiários  

Assegurar as condições logísticas para 
a implementação do SIG na SCML 

Acti 2‐ Preparação e desenvolvimento de todas 
as  condições  informáticas  para  a 
implementarão do SIG 

Condições  Informáticas  para  a 
realização  da  formação;
Condições Informáticas e logísticas para 
o desenvolvimento do projecto SIG após 
a formação. 

Capacitar  os  técnicos  da  SCML  para 
utilização do programa que suporta o 
SIG 

Acti 3‐ Formação dos técnicos da SCML em SIG Formação e capacitação dos técnicos da 
SCML para a utilização do ArcGIS 

Constituição  de  um  referencial  de 
fontes  de  informação  externa  e 
interna a adquirir 

Acti  4‐  Levantamento  e  angariação  de  fontes 
de informação 

Parcerias inter‐instituições; 
Bases de dados externas com 
informação para o SIG da SCML; 

Concepção  de  informação  para  a 
georreferenciação 

Acti  5‐Preparação/adaptação  da  informação 
de Bases de Dados recolhidas e da concepção 
de instrumentos georreferenciadas. 

Bases de Dados temáticas; 
Requalificação do Ficheiro de Utente. 

Preparação  de  informação  interna 
para  a  realização  de  estudos 
temáticos 

Acti 6‐Articulação das diferentes bases de 
dados construídas e/ou adaptadas 

Bases de Dados Trabalhadas;Informação 
formatada para a construção de 
conhecimento. 

Construir Informação  Acti 7‐Tratamento de informação Bases de Dados Trabalhadas;Informação 
formatada para a construção de 
conhecimento. 

Construir informação 
georreferenciada 

Acti 8‐Produção de análise temáticas Informação  temática;
Índices/Indicadores; 
Mapas temáticos 

Produzir conhecimento com base na 
informação produzida 

Acti 9‐Concepção de Produto Relatórios; 
Estudos Temáticos; 

Divulgação do Projecto 

 

Acti 10‐Seminário de apresentação de 
produtos SIG 

 

Realização  de  um  Seminário  de 
apresentação de produtos SIG; 

Acompanhar a implementação do 
Projecto SIG 

Acti 11‐Monitorização e avaliação da 
Implementação do Projecto SIG 

Relatórios mensais de monitorização/ 
acompanhamento 
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ANEXO 6 ‐ Fluxograma de Funcionamento da Equipa SIG (Fase Inicial) 

 

 

 

O funcionamento da Equipa SIG nos moldes aqui descritos, ocorreu durante um curto período 

de tempo entre o final do mês de Abril e o final do mês de Maio, altura em que houve a necessidade de 

reconfigurar o modelo de funcionamento e a distribuição espacial da equipa. 

A figura 2 indica o modo de funcionamento da equipa após a designação dos três geógrafos 

como equipa técnica especialista em SIG e como responsáveis dos produtos que posteriormente se 

iriam realizar. 
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ANEXO 7 ‐ Fluxograma de Funcionamento da Equipa SIG (Fase Final) 

 

 

 

A Equipa de Coordenação Técnica passou a estar centralizada. Os geógrafos acumularam 

funções com as anteriormente desempenhadas na condição de estagiários, ficando cada um deles, 

pessoalmente responsável pela Coordenação de um dos três “produtos” do Projecto que adiante se dão 

conta. O desigual acesso a alguns recursos técnicos e tecnológicos levou a que os dois restantes 

geógrafos dividissem o seu tempo entre a respectiva DIASL e um posto de trabalho atribuído nos 

Serviços Centrais com o intuito de aproveitar as melhores condições técnicas e tecnológicas aí 

existentes, bem como aproveitar as sinergias resultantes do trabalho colectivo.  

Este reforço do núcleo central de produção constituído por sociólogos e geógrafos permitiu na 

fase final do projecto acelerar a consolidação de produtos, integrando e uniformizando o trabalho 

desenvolvido nas DIASL. 

Paralelamente, a Coordenação do Projecto juntamente com o consultor, reuniu com os 

geógrafos sempre que foi necessário tratar de assuntos relacionados com as acções de carácter técnico, 

que implicaram directamente o uso da ferramenta. 
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ANEXO 8 – Listagem de Tarefas da Equipa 

 

Este anexo diz respeito ao cronograma de actividades. Considerou-se de toda a pertinência percorrer 

todas as tarefas que compõem cada uma das actividades estabelecidas para o projecto e assinalar: 

 Tarefas concluídas [] 

 Tarefas que foram de carácter contínuo (on-going), portanto, que ao longo do projecto estiveram 

em curso e que na continuação do projecto serão sempre necessárias []  

 Tarefas que não foram concluídas [] 

As actividades estão organizadas em três grupos distintos, das actividades inerentes às condições de 

implementação do Projecto SIG (actividades (1 a 3), as actividades inerentes ao desenvolvimento 

do Projecto (4 a 9) e por último, a actividade final (10) e outras actividades. 

 

FASE DE PREPARAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Actividade 1 Recrutamento e acompanhamento dos recursos humanos necessários a implementação do 
Sistema SIG 

Tarefas 

Definição de objectivos e produtos dos estágios curriculares e definição da função do Técnico do EQUAL  

Contratação de Geógrafo (especialista em SIG) para o projecto EQUAL  

Recepção de candidaturas  

Selecção de Técnicos  

Contactos entre instituições universitárias  

Enquadramento de 5 Geógrafos Estagiários para apoiar os Sociólogos  

Realização de entrevistas aos candidatos  

Enquadramento dos estagiários e do técnico EQUAL na instituição  

Orientação dos estagiários e acompanhamento da informação trabalhada e produzida pelos Geógrafos  

Avaliação final de alguns dos estagiários  

Produtos 

Equipa de Trabalho  

Realização do plano de trabalho para os estagiários e para o técnico Equal  
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OBSERVAÇÕES: Esta actividade está praticamente concluída, sendo que a tarefa em falta prende‐se com a avaliação 
final de alguns dos estagiários. 

Fonte: Projecto de Implementação de Metodologias Orientadas para a Produção e Gestão de Conhecimento Baseado no SIG – 
SCML (GID), MAI – Março de 2008 

 

Actividade 2: Preparação e desenvolvimento de todas as condições informáticas para a implementação do SIG 

Tarefas 

Requerimento de licenças à ESRI  

Instalação do programa ArcGIS nos 12 computadores de formação 

Instalação do programa ArcGIS num computador para acesso geral dos formandos após horário de formação  

Instalação do programa nos computadores de trabalho dos respectivos formandos  

Criação de uma unidade de rede onde se encontram todas as informações e instrumentos de trabalho para o curso SIG  

Preparação do material para a formação como o Ficheiro de Utentes e o SIAS  

Disponibilização de computadores mais potentes para os utilizadores de SIG (pelo menos 512 MB de memória RAM), por 
inerência das funções a desempenhar;  

Preparação da aquisição da plataforma multiposto de trabalho – ArcGIS Server [] 

Programação, cabimentação, designação dos responsáveis de informática para apoio à instalação e manutenção do servidor 
 

Produtos 

Condições informáticas para a realização da formação 

Condições informáticas e logísticas para o desenvolvimento do projecto SIG após a formação  

OBSERVAÇÕES: Toda esta actividade esteve a cargo da Estrutura de Missão para a Modernização Tecnológica da SCML. No 
que toca às tarefas previstas para a realização desta actividade, importa referir que as licenças que foram requeridas à ESRI 
tiveram uma duração  limitada  (30 dias) pelo que  foi necessário a  renovação destas  licenças de  forma  sistemática até a 
aquisição do software ArcGIS Server.  

De referir que a única tarefa que não foi realizada foi a instalação do programa ArcGIS num computador para acesso geral 
dos formandos após horário de formação. Optou‐se por não realizar esta tarefa depois de constatada a  inviabilidade dos 
formandos usufruírem desta possibilidade após o horário de formação, dado o volume de trabalho nos respectivos postos 
de  trabalho  descentralizados  (GID  e  DIASLS).  Para  contornar  esta  questão  foi  instalado  o  referido  software  nos 
computadores de trabalho destes técnicos. 

Fonte: Projecto de Implementação de Metodologias Orientadas para a produção e gestão de conhecimento baseado no SIG – SCML 
(GID), MAI – Março de 2008 

 

 

 

Actividade 3 : Formação dos Técnicos da SCML em SIG 
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Tarefas 

Identificação das necessidades de conhecimentos em SIG a médio e longo prazo na SCML  

Definição de um Plano de Formação adaptado às necessidades da SCML  

Definição das datas dos módulos de formação  

Selecção e convocação dos formandos  

Entrega do manual do curso SIG aos Recursos Humanos  

Instalação do programa nos computadores de trabalho dos respectivos formandos  

Definição de um sistema de avaliação dos formandos  

Definição de um sistema de avaliação do(s) formadores  

Atribuição de funções aos formandos e plano de formação individual tendo em conta as respectivas atribuições funcionais. 
 

Definição do recurso tempo a afectar aos técnicos para as suas actividades para o ciclo – formação –exercício – 
desenvolvimento – projecto ‐ formação, etc   

Produtos 

Formação dos Técnicos no programa ArcGIS 

Constituição de grupos de trabalho para o Desenvolvimento do Projecto de Implementação SIG  

OBSERVAÇÕES: Um ponto  fraco/ dificuldade  ressentida por parte dos  técnicos da Equipa  foi a acumulação de  funções 
com outras actividades que já desempenhavam. 

Fonte: Projecto de Implementação de Metodologias Orientadas para a produção e gestão de conhecimento baseado no SIG – SCML 

(GID), MAI – Março de 2008 

FASE DE DESENVOLVIMENTO 

Actividade 4 : Levantamento e angariação de fontes de Informação 

Tarefas 

Levantamento das bases de dados internas existentes 

Contactos entre instituições externas para estabelecimento de protocolos de utilização e actualização de dados  

Negociar a aquisição ou troca de informação  

Construção de bases de dados tendo por objectivo cruzamentos de fontes com interesse para instituições parceiras na troca 
de informação  

Construção de bases de dados sobre equipamentos  

Levantamento de informação sobre recursos humanos por equipamento 

Levantamento de ajudas técnicas  

Levantamento da estrutura do edificado e condições de segurança  

Construção de bases de dados com informação sobre requalificação 
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Produtos 

Parcerias inter‐institucionais  

Bases de dados de informação para utilização em SIG  

OBSERVAÇÕES: Nesta actividade há tarefas que são contínuas, como é exemplo da actualização de bases de dados de 
equipamentos sociais da rede social para a cidade de Lisboa na área do envelhecimento, bem como dos vários serviços que 
podem funcionar como rede de apoio ao idoso na cidade, como as farmácias, os hospitais, os centros de saúde, as 
esquadras de polícia, os bombeiros, os CTT ou o comércio tradicional. Este levantamento visa a constituição de um 
referencial de fontes de informação externa com potencial para o estabelecimento de futuros protocolos com várias 
instituições/organismos.  

Fonte: Projecto de Implementação de Metodologias Orientadas para a produção e gestão de conhecimento baseado no SIG – SCML 
(GID), MAI – Março de 2008 

 

Actividade 5: Preparação / adaptação da informação recolhida (Bases de Dados), concepção de 
instrumentos para a georreferenciação 

Tarefas 

Preparação das bases de dados alfanuméricas 

Uniformização da informação das bases de dados da SCML (uniformização das moradas) SIAS e ou sistema de 
conversão (tabela de relação) entre elas  

Recolher informação sobre os diferentes serviços  

Pedir ao GEO o significado dos códigos orgânicos  

Georreferenciar os equipamentos através do Google ou outro sistema fiável  

Preparar bases de dados com informação sobre requalificação de Centros de Dia / Lares / SAD  

Trabalhar sobre os ficheiros   

“Alimentar” base de dados 

Fichas de levantamento de informação  

Articulação das diferentes BD construídas  

Criação de BD temáticas  

Georreferenciação das diferentes bases de actividade (4 bases de dados)  

Estruturação de um código comum   

Trabalhar os ficheiros existentes e associar a estas novas bases de dados  

Georreferenciar toda a base do ficheiro de utentes por morada (1500 dados) ao nível da subsecção estatística   

Associar estes utentes à base de dados do SIAS (22.827 utentes idosos)  

Base de dados de cuidadores informais   

Produtos 
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Novas Bases de Dados Temáticas 

Requalificação do Ficheiro de Utentes  

OBSERVAÇÕES: Optou‐se nesta fase por efectuar o processo de georreferenciação dos utentes ao nível da 
subsecção estatística (unidade territorial definida pelo INE para fins estatísticos).  

 

Actividade 6: Articulação das diferentes bases de dados construídas e/ou adaptadas 

Tarefas 

Construção de novas bases de dados  

Referenciação dos diferentes módulos 

Produtos 

Bases de dados trabalhadas 

Informação formatada para a construção de conhecimento 

OBSERVAÇÕES: No quadro desta actividade, a Equipa de Projecto detectou a necessidade de  construir bases de 
dados relacionáveis de forma a criar modelos de entidade‐relação. Estes modelos permitem agilizar os processos de 
tratamento de informação, uma vez que a metodologia apoiada no SIG, pode ser rentabilizada se as bases de dados 
existentes estiverem uniformizadas.  

 

 

Actividade 7: Tratamento da informação 

Tarefas 

Construção de índices  

Construção de novas Bases de Dados  

Produtos 

Mapas temáticos  

Informação temática  

Índices/ Indicadores  

OBSERVAÇÕES: Esta actividade de tratamento de informação foi realizada não só pela equipa de especialista SIG da 
SCML mas também em colaboração com o consultor. Foram construídos vários mapas temáticos como por exemplo dos 
serviços de saúde, dos equipamentos sociais para idosos, das áreas de influência dos equipamentos sociais da SCML, bem 
como um índice de vulnerabilidade para os idosos. 
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Actividade 8: Produção de análises temáticas 

Tarefas 

Trabalhar informação das bases de dados  

Transformação da informação em conhecimento  

Produtos 

Documentos escritos sobre informação produzida

OBSERVAÇÕES: A produção de análises temáticas decorre da actividade 7, ou seja, em função da produção de 
informação, está foi sendo transformada em conhecimento através da sua análise, traduzida em documentos escritos, 
que posteriormente forma compilados em estudos e relatórios.  

 

Actividade 9: Concepção de Produtos 

Tarefas 

Consensualização de produtos SIG e das respectivas datas de conclusão destes produtos  

Realização de relatórios de implementação  

Desenvolvimento e adaptação das bases de dados  

Realização da bateria de indicadores qualitativos / quantitativos 

Produtos 

Relatórios 

Estudos temáticos 

OBSERVAÇÕES: A concepção dos produtos foi inicialmente pensada apenas para a construção de um estudo de 
caracterização sobre envelhecimento. Contudo, no desenvolvimento do projecto foi proposto à equipa de 
coordenação rentabilizar o conhecimento menos explícito que se foi construindo. Deste modo, passou‐se a 
documentar os procedimentos técnicos para a realização de mapas e produtos mais complexos como um índice de 
vulnerabilidade, dando origem ao Guião de Procedimentos Metodológicos, e ainda de peças cartográfica que foram 
sendo construídas, que deram origem ao “Atlas do Envelhecimento”.  
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SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJECTO SIG 

A actividade final do projecto consistiu na apresentação pública dos produtos SIG, realizada em 

Dezembro de 2008. 

 
Actividade 10: Seminário de apresentação de produtos SIG 

Tarefas 

Realização de uma Sessão de apresentação do SIG aos outros departamentos e entidades externas à 
SCML   

Preparação dos temas a apresentar  

Preparação da logística da sala e convites  

Divulgação junto dos serviços interessados  

Organização dos conteúdos  

Definição dos elementos a apresentar  

Produtos 

Seminário; Divulgação de informação 

 

OBSERVAÇÕES O  seminário  de  apresentação  dos  produtos  SIG  permitiu  não  só  divulgar  o  trabalho 
desenvolvido como também aferir a qualidade dos produtos. Assim foram convidados peritos externos 
de  diferentes  áreas  para  validar  a  qualidade  técnica  dos mesmos. Os  produtos  foram  deste modo 
comentados  pelo  Prof.  Rui  Pedro  Julião  –  Professor  Universitário  e  Vice  –  Presidente  do  Instituto 
Português de Geografia, Prof. Albino Lopes – Professor Agregado do ISCTE de Gestão da Organizações e 
igualmente pelo Prof. Paulo Machado – Docente do ISCTE, Investigador do LNEC e Consultor do MAI.  

Foi  publicado,  ainda  um  Artigo  intitulado  Envelhecimento,  Território  e  Sistemas  de  Informação 
Geográfica.  Sugestões  acerca  de  boas  práticas,  na Newsletter  do Observatório  do  Envelhecimento, 
assim como um artigo na revista Cidade Solidária e na Revista da Rede Europeia Anti‐pobreza. 
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ANEXO 9 ‐ Hardware e Software adquirido para o projecto 

 

HARDWARE

 
5 Computadores Desktop de uso pessoal 

(um por Geógrafo) 
 

2 Servidores 
(1 de Sistema e outro de Bases de Dados) 

 

SOFTWARE

 
ArcGIS – Editor 

2x Windows Server 2003 
SQL Server 2005 
ArcGIS Server 

 

 
TEMA  DESIGNAÇÃO DESCRIÇÃO IMPLANTAÇÃO 

 

REDE 
VIÁRIA 

 

Rede Viária de Lisboa Este tema contém a 
designação com o nome das 

ruas de Lisboa 

Linha 

 

UTENTES 

 

Ficheiro de Utentes da SCML Este tema contém os utentes 
idosos inscritos na SCML e 

suas características. 

Ponto 

 

CAOP 

 

Carta Administrativa Oficial 
de Portugal 

Este tema contém os limites 
administrativos de Portugal ao 
nível da freguesia, concelho, 

distrito e NUT II. 

 

Polígono 

 

BGRI 2001 

 

Base Geográfica de 
Referenciação de Informação 

Contém informação estatística 
sobre a população ao nível da 
subsecção, freguesia, conselho 

e distrito. 

 

Polígono 

 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Equipamentos da SCML e 
externos (Carta Social) 

Contém os equipamentos da 
responsabilidade da SCML e 
de outras entidades parceiras 

destinados a idosos de Lisboa. 

Ponto 

 

Nº DE POLÍCIA 

 

Nº de Polícia 

Nº de Polícia dos arruamentos 
de Lisboa. 

 

Ponto 
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