
BARÓMETRO DE PESSOAS QUE SE 
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO 

VULNERÁVEL

3 Fevereiro 2012



Equipa de InvestigaçãoEquipa de InvestigaçãoEquipa de InvestigaçãoEquipa de Investigação

� Alexandra Castro (Coordenação)

� Sónia Costa

� Marta Santos

� Maria José Lobo Antunes

� Isabel Guerra (Consultora)



Índice

� Objectivos e Metodologia do estudo

� Enquadramento problemático

� Perfis de vulnerabilidade

� Barómetro e desafios para o futuro

DINAMIA-CET

Ba
ró
m
et
ro
 d
e 
Pe
ss
oa
s 
q
ue
 s
e 
en
co
nt
ra
m
 e
m
 s
itu
a
çã
o 
vu
ln
er
á
ve
l



Índice

� Objectivos e Metodologia do estudo

� Enquadramento problemático

� Perfis de vulnerabilidade

� Barómetro e desafios para o futuro

DINAMIA-CET

Ba
ró
m
et
ro
 d
e 
Pe
ss
oa
s 
q
ue
 s
e 
en
co
nt
ra
m
 e
m
 s
itu
a
çã
o 
vu
ln
er
á
ve
l



Objectivos - Barómetro

� Detectar os processos de vulnerabilização que diferentes 
perfis de pobreza enfrentam e as suas repercussões no 
percurso de vida; 

� Analisar os recursos individuais e as disposições de 
activação para a construção da autonomia económica e 
existencial;

� Avaliar o impacto das dimensões sócio-económicas e 
político-institucionais que intervêm na produção do 
conjunto de recursos e oportunidades que são 
proporcionados aos sujeitos para lidar/escapar às situações 
de pobreza e vulnerabilidade.
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A opção por uma metodologia 
qualitativa

� Identificar PROCESSOS sociais e biográficos que 
estruturam as dinâmicas de exclusão/inclusão

� Revelar a HETEROGENEIDADE  das experiência de 
vulnerabilidade

� Analisar PERCEPÇÕES das capacidades individuais 
e das oportunidades oferecidas

� Compreender SENTIDOS associados às vivências de 
vulnerabilidade e ESTRATÉGIAS de gestão e 
superação

DINAMIA/CET



Estudos Longitudinais
Vantagens metodológicas 

Painel estável de pessoas – Seguir as mesmas pessoas ao 
longo do tempo

Capacidades individuais  - Oportunidades disponibilizadas pelo sistema 
social

Conjuntura 
socio-

económica e 
recursos das 
políticas 
públicas

Eventos críticos: 
causalidades e 

efeitos

Contextos  de 
residência

DINAMIA/CET



A constituição do Painel 

Perfis de 
vulnerabilidade

Medidas de 
políticaTerritórios
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Mapa das vulnerabilidades sociais da cidade de Lisboa

Grupo 1 

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Fonte: Mapa das Vulnerabilidades Sociais de Lisboa, 2010, CET-SCML DINAMIA/CET



A selecção de perfis e a opção pelo 
centramento na sua análise

Entrevistas realizadas por perfil e território

Territórios Grupo 1:  
Ameixoeira, Marvila 

N Territórios Grupo 2:  
S. Cristovão e S. Lourenço, Socorro, Sto. 

Estevão, São Miguel, Sta. Justa, Castelo, S. 
Vicente, Santiago, Graça 

N 

Trabalhadores pobres 8 Trabalhadores pobres 7 

Desempregados 6 Desempregados 5 

Cuidadoras informais 6 Cuidadoras informais 5 

Incapacitados para o trabalho por 

motivos de doença 

5 Incapacitados para o trabalho por motivos de 

doença 

6 

Desafiliados 5 Desafiliados 8 

Idosos em situação de vulnerabilidade 6 Idosos em situação de vulnerabilidade 7 

Total 36 Total 38 
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Entidades com um papel relevante no combate 
à pobreza e exclusão social

� Representações sobre a pobreza: causalidades e especificidades 
territoriais; factores de bloqueio/facilitação na melhoria das condições de 
vida;

� Definição de políticas e processos de intervenção: estratégias, 
metodologias, dinâmica de parceria, constrangimentos e potencialidades;

� Avaliação: alcance dos resultados (públicos, efeitos imediatos/longo 
prazo…);

� Propostas: políticas sociais/modos de intervenção existentes e novos eixos 
de actuação.

Entidade Interlocutor entrevistado 

Câmara Municipal de Lisboa 1. Vereadora do Pelouro da Habitação 

Santa Casa da Misericórdia da Lisboa 2. Vogal da Mesa 

3. Directora da DIASL Norte 

4. Directora da DIASL Oriental 

Junta de Freguesia de Santo Estêvão  5. Presidente da Junta  

Centro Polivalente de Santo Estêvão e São 

Cristóvão da SCML 
6. Directora do equipamento 

Casas Primeiro 7. Coordenadora de Equipa do Programa 

Associação Auxílio e Amizade 8. Técnica de serviço social 

CLDS Ameixoeira 9. Coordenador d’ a Raízes, Associação de Apoio à 

Criança e ao Jovem 
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Modelo conceptual e analítico

PERFIS DE POBREZA 
Duração da Vulnerabilidade 

Configuração dos problemas e necessidades 

Co-responsabilizante  |  Auto-responsabilizante 

Desresponsabilizante 

Aspirações / Expectativas 

RESULTADOS 

Carência não reconhecida | latente  

Fragilidade | Dependência | Marginalidade 

Carência satisfeita  

Autonomização  

ESTRATÉGIAS 
QUOTIDIANAS 

Activa -Institucional, Solidária, hipotecada 

Passiva  
FUTURAS 

Activa - Individualizante, cooperante 

Passiva 

CAPACIDADES 
Auto-imagem 

Rendimentos 

Capital escolar e social 

Capacidade de projecto 

(…) 

CONTEXTO DE ACÇÃO

Mercado de trabalho 

Serviços de protecção social

Equipamentos sociais

Relação com a assistência

(…)

DINAMIA/CET
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A Pobreza como processo: 
da intergeracionalidade à pobreza oscilante ou acidental

Pobreza 
intergeraci

onal
47 Pobreza 

persistente22

Desafilia
dos (3)

Desempre
gados (5)

Incapacitados 
(7)

Cuidadoras (9)

Trabalhadores pobres (10)

Idosos (13)

Desafilia
dos (2)

Desempreg
ados (3)

Incapacitados (3)

Cuidadoras (6)

Idosos (8)

Pobreza oscilante Pobreza acidental/ episódica

18 7

Todos os perfis com predominância 
dos trabalhadores  pobres

4 dos 6 perfis: Idosos, incapacitados, 
cuidadoras, desempregados



A entrada mais recente em zonas de 
vulnerabilidade

� Dos 27 entrevistados sem percursos intergeracionais de pobreza, 
mais de metade (15) ficaram expostos a situações de vulnerabilidade 
há menos de 5 anos

� 6 com entradas e saídas da zona de vulnerabilidade (3 
trabalhadores pobres, 1 incapacitado e 2 desafiliados)

� 9 com incidentes críticos ainda não superados (6 
desempregados, 2 cuidadoras, 1 incapacitado)
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Auto percepção dos problemas actuais

Na 
Família

Na 
Sociedade

Em Si

�Desenvolvimento pessoal e bem-
estar: imagem pessoal , saúde, 
qualificações, idade, dependências, 
solidão.
�Competências e capacidades: 
escolaridade, falta de experiência 
profissional, necessidade de prestar 
cuidados a familiares.
�Recursos materiais: Desemprego, 
Baixos salários, endividamento.

�Desenvolvimento pessoal e 
bem-estar: doença, baixas 
qualificações, idade.
�Ambiente Socio-afectivo: 
violência doméstica, alcoolismo, 
más relações conjugais. 
�Recursos materiais: 
desemprego, muitas necessidades 
para apoiar.
�Ausência de rede familiar de 
apoio: solidão.

�Habitação
�Protecção Social: valor reduzido das prestações, ausência de 
prestações na doenças físicas ou mentais, demora na atribuição. 
�Falta de resposta dos equipamentos sociais
�Funcionamento Mercado de Trabalho
�Sistema financeiro
�Discriminação étnica e Legalização da imigração

Apreciação das responsabilidades pela sua situação Nº de entrevistados

Auto-apreciação responsabilizante (de si próprio) 12

Auto-apreciação co-responsabilizante (sujeito e sociedade) 40

Auto-apreciação desresponsabilizante (a culpa é da sociedade) 9



Estratégias de gestão do quotidiano

Tipo de estratégia/ 
Perfil

Passiva Solidária
Activa 

hipotecada
Activa 

institucional
Autonomizante

Total 
entrevistados

Trabalhadores 
pobres

1 7 4 11 15 15

Desempregados 1 8 1 7 4 11

Cuidadores 
informais

7 4 11 3 11

Incapacitados para 
o trabalho por 
motivos de doença

11 8 2 11 1 11

Desafiliados 4 2 13 7 13

Idosos 12 9 2 12 1 13

Total 25 43 15 65 31 74

DINAMIA/CET

Fonte: Entrevistas a pessoas em situação de pobreza, Barómetro do Observatório de Luta contra a Pobreza na Cidade de Lisboa, Dinâmia-CET, 2011



Apreciação da sua situação e estratégias 
face ao futuro

Apreciação das responsabilidades pela sua 

situação 
Atitude face à procura 

de soluções 
Nº de 

entrevistados 

Auto-apreciação responsabilizante 
 (de si próprio) 

12  

Activa cooperante 9 

Activa individualizante 2 

Passiva 1 

Auto-apreciação co-responsabilizante 
(sujeito e sociedade) 

40  

Activa cooperante 27 

Activa individualizante 4 

Passiva  9 

Auto-apreciação desresponsabilizante 
(a culpa é da sociedade) 

9  

Activa cooperante 6 

Activa individualizante 3 

 



Apreciação da sua situação e estratégias face 
ao futuro segundo o perfil dos entrevistados

Tipo de 
estratégia/
Perfil

Auto-apreciação
co-responsabilizante

Auto-apreciação
responsabilizante

Auto-apreciação 
desresponsabilizante

Activa 

cooperante

Activa

individualiza

nte

Passiva Activa 

cooperante

Activa

Individua-

lizante

Passiva Activa 

cooperant

e

Activa

Individua-

lizante

Trabalhado-
res pobres

8 1 1 3 2

Desempre-
gados

9 2

Cuidadores 
informais 

4 1 2 4

Incapacita-
dos para o 
trabalho por 
motivo de 
doença

1 7 2 1

Desafiliados 6 1 1 4 1

Total 27 4 9 9 2 1 6 3

40 12 9

Fonte: Entrevistas a pessoas em situação de pobreza, Barómetro do Observatório de Luta contra a Pobreza na Cidade de Lisboa, Dinâmia-CET, 2011



Auto-imagem e imagem dos outros 
quando recebem apoios sociais



Dimensões positivas e críticas das Politicas Sociais 
A quantidade segundo os entrevistados

Aspectos positivos Aspectos críticos
QUANTIDADE

Saúde
- Apoios à saúde por parte 
da SCML 

- Insuficiência da cobertura face às necessidades 
(medicação, ajudas técnicas…)
- Insuficiência de cuidados de saúde (falta de médico 
de família

Prestações 
sociais

- Cobertura mesmo que 
insuficiente face à 
sobrevivência 
- Complemento dos apoios 
sociais com outros apoios 
atribuídos por entidades locais 

- Insuficiência do valor dos apoios 
- Mudança indevida de escalão do abono de família 
- Redução da prestação do RSI 
- Valor das pensões de velhice baixas face a carreira 
contributiva

Habitação - Apoio ao pagamento de 
rendas pela SCML 
- Habitação social

- Carácter temporário do apoio ao pagamento de 
renda, SCML 
- Parque habitacional público não responde às 
necessidades 

Rede de 
equipamentos

- Cobertura insuficiente para institucionalização de 
idosos e pessoas portadoras de deficiência
- Cobertura insuficiente de creches



Dimensões positivas e críticas das Politicas Sociais 
A quantidade segundo as entidades auscultadas

Aspectos positivos Aspectos críticos
QUANTIDADE

Rede de 
equipamentos

- Cobertura insuficiente para institucionalização de 
idosos e pessoas portadoras de deficiência
- Cobertura insuficiente de creches

Emprego - Falta de oportunidades de emprego protegido que 
vão ao encontro das qualificações adquiridas por via 
dos cursos profissionais
- Restrições no acesso ao crédito para apoiar o 
empreendedorismo



Dimensões positivas e críticas das Politicas
A qualidade segundo os entrevistados

Aspectos positivos Aspectos críticos
QUALIDADE

Acompanhamento 
social

- Disponibilidade e empatia 
dos técnicos 
- Rotatividade dos técnicos 
- Apoio emocional 

- Incompetência/inércia das técnicas
- Incompreensão dos técnicos face às realidades dos 
beneficiários 
- Reduzido poder de negociação no âmbito das acções 
desenvolvidas
- Escassez de recursos/resposta adequados às necessidades 
- Acompanhamento standardizado
- Demasiada exposição invasão da privacidade 

Habitação - Disponibilização de materiais 
de construção pela Junta de 
Freguesia
- Cedência de habitação pela 
Junta de Freguesia

- Pouca manutenção dos imóveis de habitação social pela CM 
- Dimensão desadequada da habitação face à composição 
do agregado
- Falta de privacidade dos albergues (Hortense)

Saúde - Acompanhamento no CAT 
- Apoio médico no albergue
- Cuidados de saúde prestados 
pelo centro de saúde 

- Demora na atribuição dos apoios solicitados
- Insuficiência de apoio técnico e psicológico a familiares de 
doentes e a cuidadoras informais

Rede de 
equipamentos

- Apoios disponibilizados pelo 
centro de dia (alimentação e 
convívio…)

- Respostas sociais de institucionalização muito padronizadas 
- Creches e estabelecimentos de ensino sem horários 
compatíveis com o período laboral



Dimensões positivas e críticas das Politicas Sociais 
A qualidade segundo as entidades auscultadas

Aspectos positivos Aspectos críticos
QUALIDADE

Habitação -Dimensão desadequada da habitação 
-Dificuldade de intervir na requalificação da habitação nos 
bairros históricos

Formação 

profissional

-Falta de respostas formativas capazes de capacitar as 

pessoas para a integração do mercado de trabalho 

Formas de 

organização 

institucional

− Fraca cultura de monitorização e avaliação de políticas e

de intervenções sociais

− Instituições e técnicos com um perfil desajustado na

luta contra a pobreza

− Fraca dinâmica de parceria na luta contra a pobreza

Modos de 

intervenção social

− Dificuldade de garantir a sustentabilidade das

intervenções assentes em projectos

− Dificuldade de fidelizar voluntários a prestar apoio à

população

− Dificuldade de definir os destinatários prioritários de

certos projectos

− Fragilidade do papel dos cuidadores informais

− Dificuldade de intervir com sucesso ao nível da pobreza

intergeracional



Dimensões positivas e críticas das Politicas Sociais A 
A acessibilidade segundo os entrevistados

Aspectos positivos Aspectos críticos
ACESSIBILIDADE

Prestações 
sociais e 
outros apoios

- Acesso dificultado pela exigência de exposição pessoal
- Discricionariedade na atribuição dos apoios sociais
-Rigidez das regras de acesso e manutenção dos apoios sociais
- Burocratização dos processos de recurso a apoios sociais
- Atribuição do estatuto de beneficiário do abono de família a um
membro do agregado familiar e não directamente aos pais
- Dificuldade de acesso ao Banco Alimentar
- Dificuldade de acesso a prestação social para filho de pai
desconhecido

Alimentação - Dificuldade de acesso a apoio alimentar e discricionariedade dos
apoios dados

Educação/
Formação 
profissional

- Maior facilidade no acréscimo 
de qualificações 
-Acesso à formação profissional 

-Oportunidade de melhorar as 

qualificações por via das Novas 

oportunidades

- Falta de diversificação do leque de formações disponíveis gratuitas 
- Desadequação da oferta  de formação disponível ao perfil dos 
candidatos
- Formação profissional desadequada as condições de saúde 
- Falta de oportunidades de trabalho adequadas às novas competências 
adquiridas 

Habitação - Acesso à habitação pelo 
projecto Casas Primeiro

- Dificuldade de acesso a habitação social 
- Falta de apoio ao arrendamento no mercado privado
- Acesso restrito/discriminatório no acesso à habitação social 

Saúde - Dificuldade de transportes para deslocações a consultas e tratamentos
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Barómetro e desafios para o futuro:
Seguir os processos de (des)vulnerabilização

•CONFIGURAÇÃO DOS 
PROBLEMAS E NECESSIDADES 
•DISPOSITIVOS DE ACÇÃO

•Alterações na apreciação dos 
problemas e atitude face à 
procura de soluções?
•Quais os impactos dos  
investimentos nos processos de 
qualificações escolar e pessoal?
•Diminuição do capital social à 
medida que a aumenta o tempo 
de permanência na 
vulnerabilidade?
•Impactos da crise no apoio 
solidário: continuarão as redes 
sociais a ter capacidade de 
apoiar?
•Gestão dos processos identitários 
na relação com a assistência: 
adesão ou manutenção da 
resistência?

•RACIONALIDADES E 
EXPECTATIVAS

•Que ajustamento às 
dinâmicas de 
vulnerabilização ou 
desvulnerabilização?
•Mantém-se a esperança?

• DISPOSITIVOS DE INSERÇÃO
• RECURSOS LOCAIS

•Alterações na quantidade, qualidade e 
acessibilidade das respostas institucionais às 
necessidades manifestas
•Impacto das redes sociais na proximidade 
entre instituições e pessoas


