JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS
Com a publicação Diagnóstico da Freguesia de Olivais: Bairro Alfredo Bensaúde
2016, a Junta de Freguesia de Olivais tem o propósito de mostrar um retrato do Bairro
Alfredo Bensaúde e da sua envolvente, território considerado por esta junta como sendo
de intervenção prioritária.
Este diagnóstico é resultado sobretudo de um trabalho no terreno, realizado por uma
equipa multidisciplinar, englobando os pelouros da ação social, do comércio, serviços e
turismo, mobilidade e transportes, desporto, associativismo e juventude. Esta equipa foi
criada com a finalidade de simultaneamente mapear o território e identificar as suas
caraterísticas, sem esquecer que existem sempre aspetos a melhorar e boas práticas a
manter.
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conhecendo melhor a realidade e estando mais próximos das

instituições e das pessoas, com maior facilidade, podemos ajustar os projetos e programas
às reais necessidades, interesses e problemas de todos.
Atenta aos resultados deste diagnóstico, é minha vontade levar ao vosso conhecimento
esta informação que evidencia a necessidade urgente de ser pensada conjuntamente uma
estratégica sustentável de combate à exclusão social e a problemas de saúde. Existe ainda o
compromisso da JFO de continuar a reforçar a intervenção neste território junto do Grupo
Comunitário, que é composto por uma rede forte de parceiros, os quais generosamente deram
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A todos um Bem Hajam

A Presidente da Junta de Freguesia de Olivais
Rute Lima

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS
DIAGNÓSTICO: BAIRRO DOUTOR ALFREDO BENSAÚDE
Junta de Freguesia de Olivais
Resumo
O presente diagnóstico e mapeamento do Bairro Doutor Alfredo Bensaúde, bem como a sua envolvente,
realizado no 2º trimestre de 2015, tem por objetivo dar a conhecer a realidade da Freguesia de Olivais,
numa lógica de envolvimento das instituições e das comunidades locais. Para tal, recorreu-se a uma
metodologia quantitativa, através da técnica viagem de reconhecimento e respetiva aplicação de 24
questionários a todas as entidades com intervenção no território e zona circundante. Os resultados
evidenciam uma predominância elevada de entidades com projetos de Intervenção Comunitária neste
território, que mais tarde acabam por fixar-se no interior do bairro, o qual é delimitado pelas seguintes
artérias: Avenida Dr. Alfredo Bensaúde, Estrada da Circunvalação e Azinhaga do Casquilho. Foi aplicada
uma escala de avaliação para classificar o Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, de 1 (Tranquilo) a 6 (Problemático)
- a sua análise mostra a tendência que há em considerar o bairro como tendo problemas sociais. As
problemáticas mais referidas pelos inquiridos são de natureza social (pobreza), saúde (problemas físicos
e mentais) e escolar (abandono escolar), verificando-se, contudo, que as entidades sediadas no bairro
tendem a considerar a insegurança e o vandalismo como sendo os principais problemas. Desde 2011 foi
criado o grupo comunitário, o qual em junho de 2016, confirma-se ser composto por 14 entidades:
Associação Famílias Diferentes, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo - Lisboa Oriental,
Elo Social, Escola EB1 JI Santa Maria dos Olivais, Escola EB2, 3 Piscinas dos Olivais, Gebalis - Gestão do
arrendamento dos Bairros Municipais de Lisboa, Instituto de Apoio à Criança, Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Junta de Freguesia de
Olivais, Polícia de Segurança Pública, Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano – K´Cidade
(Fundação Aga Khan), Projeto ABS + Vida, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Secretariado Diocesano
de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos. Na generalidade, os elementos da comunidade
reconhecem a necessidade de melhoramentos, sugerindo mais atividades no bairro, espaços para as
crianças e maior acesso a cursos profissionais. Face às conclusões do presente diagnóstico, a Junta de
Freguesia de Olivais reforçou a sua intervenção, apostando na prática desportiva como estratégia de
inclusão, continuando a apoiar o trabalho desenvolvido em sede de grupo comunitário.
Palavras-chave - Diagnóstico, Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, Comunidade local, Grupo comunitário,
Problemáticas sociais

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS
DIAGNOSIS: Bairro Doutor Alfredo Bensaúde
Junta Freguesia of Olivais
Abstrat
This diagnosis and mapping of Bairro Dr. Alfredo Bensaúde and its surroundings started on the 2nd
quarter of 2015, has the aim to make the reality of Freguesia of Olivais known , by means of the logic
involvement of institutions and local communities. For this purpose, we have used a reconnaissance trip
technique of a quantitative methodology, and their application of 24 questionnaires to all entities involved
in intervention in the territory and surrounding area. The results show a high prevalence of entities with
Community Intervention projects in this territory, which later turn out to be rooted inside the community,
which is composed by the following arteries: Avenida Dr. Alfredo Bensaúde, Estrada of Circunvalação and
Azinhaga of Casquilho. An evaluation scale was used to rate the Bairro Dr. Alfredo Bensaúde 1 (quiet) to
6 (problematic) - its analysis shows that the territory is considered to have social problems. The majority
of the problems mentioned by respondents are of social (poverty), health (physical and mental disease)
and educational (abandonment of school)origin, verifying however, that the entities located in the
territory Bairro Dr. Alfredo Bensaúde tend to consider insecurity and vandalism as the main problems.
The community group has been established since 2011. Hence, in June 2016 it was confirmed that these
groups are composed by 14 entities: Association of Different Families, Child and Youth Protection in
Danger Commission - East Lisbon, Elo Social, EB1 JI School, EB2/3 Piscinas School, Gebalis - Social housing
of Lisbon Rent Management, Child Support School, Superior Institute of Labor Sciences and University
Enterprise Institute of Lisbon (ISCTE), Junta de Freguesia of Olivais, Public Security Police, Community
Development Urban Program - K'Cidade (Aga Khan Foundation), Project ABS + Life, Saint House of Mercy
in Lisbon and Diocesan Secretariat of Lisbon National Ministry of Gypsy Work. In general, community
members recognize the need for improvement, suggesting more activities in the community, spaces for
children and greater access to professional courses. In view of the conclusions of this diagnosis, Junta
Freguesia of Olivais strengthened its intervention, betting on sports as an inclusion strategy, continuing
to support the work of community group.

Keywords - Diagnosis, neighborhood, local community, Community Group, Social Issues
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Introdução
Conhecer cada vez melhor a realidade da Freguesia de Olivais implica a aposta na realização de
um diagnóstico continuado e participado, numa lógica de envolvimento das instituições e das
comunidades locais. Sabendo-se que esta freguesia tem uma população heterogénea, com as suas
particularidades, importa ajustar a intervenção à realidade de cada território, nomeadamente:
Bairro Doutor Alfredo Bensaúde, Quinta do Morgado, Olivais Norte, Encarnação, Olivais Sul e Velho.

Dentro desta lógica, os pelouros da ação social, do comércio, serviços e turismo, mobilidade e transportes
uniram-se, com a principal preocupação de mapear o território e de realizar o diagnóstico, onde conste
não apenas informação sobre todas as entidades (instituições, lojas e espaços comerciais), mas também
seja possível identificar as potencialidades e os constrangimentos, relacionados com cada um dos
territórios.

Metodologia
Após uma breve revisão à literatura, o diagnóstico iniciou-se no Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, no 2º
trimestre de 2015, através da aplicação de um questionário por entidade, na sua totalidade 24 entidades.
Solicitou-se ao representante de cada entidade que indicasse os dados de identificação (nome, morada,
etc.) e de seguida que identificasse as problemáticas existentes no território (incluindo pontos positivos e
a melhorar) e dada uma classificação ao bairro, através de uma escala, de 1 (tranquilo) a 6 (problemático).
Resumidamente, a equipa afeta ao diagnóstico realizou o seu trabalho seguindo várias etapas, como é
possível visualizar na figura em baixo.
Revisão à Literatura

Aplicação do questionário às entidades

Recolha e análise dos dados

Estabelecimento de prioridades e estratégia(s) na
intervenção social

Fig. 1 – Fases da metodologia de trabalho
Fonte: (Santos, 2012, p.8)
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Sendo o trabalho de terreno uma ferramenta, de extrema importância, a recolha de informação realizouse por meio da técnica viagem de reconhecimento. Esta técnica exige várias visitas ao território e reuniões,

procurando-se nessa altura auscultar as entidades e as pessoas aí residentes, incluindo, sempre
que possível, olivalenses com um conhecimento profundo da freguesia ou pessoas que trabalham/
residem nos Olivais há vários anos, tendo por isso uma relação de proximidade com a população.

Durante a realização do trabalho de campo, num clima de escuta atenta (ativa) e observação da
envolvente local, percorreu-se então o bairro com um bloco de anotações. Nesta fase teve-se o cuidado
de analisar e discutir as situações identificadas como problema a resolver, em reuniões de equipa, tendo
sido possível solucionar algumas problemáticas e encaminhar as restantes. A análise dos dados foi
realizada após conclusão do trabalho de recolha em todo o território (Olivais), com a finalidade de permitir
uma visão global das diferentes zonas da freguesia, daí os dados terem sido publicados em 2016. Neste
mesmo ano foram aplicados questionários às entidades que, embora não sediadas no bairro, intervêm no
território. O objetivo desta opção deve-se ao facto de assim obter-se informação mais detalhada sobre as
problemáticas identificadas. Registe-se, na análise dos dados optou-se por contagens das respostas dadas
(havendo na questão sobre as problemáticas a possibilidade de respostas múltiplas) e análise de conteúdo
das questões abertas.
Contexto do Bairro Dr. Alfredo Bensaúde
Localizado na Freguesia de Olivais, este bairro foi construído em 2001, através do PER (Programa Especial
de Realojamento), tendo também contemplado 100 famílias que residiam na Quinta da Vitória. Outras
famílias são provenientes do Bairro das Calvanas, Quinta do Pote de Água, Quinta do Louro, Centros de
Emergência da Proteção Civil, Quinta das Laranjeiras e Vale do Forno. Este bairro tem 36 edifícios, dos
quais 35 com uso habitacional, 30 espaços não habitacionais e 357 habitações municipais. Apresenta uma
população estimada de 1000 pessoas, composta por diversas comunidades - africana, cigana, indiana e
lusa (Gebalis, 2016). Na área envolvente do território, que pertence à freguesia de Olivais, encontram-se
as instituições militares, a sede do Elo Social e o Colégio São Miguel Arcanjo. De salientar a proximidade
deste bairro e da sua envolvente, com a freguesia de Moscavide e Portela, integrada no Município de
Loures.
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Fig. 2 – Foto do Bairro Dr. Alfredo Bensaúde
Análise dos dados
a) Número de entidades
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Neste gráfico encontram-se representadas as entidades sediadas no Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, à data
da realização do diagnóstico, incluindo as que estão inseridas no espaço envolvente, as quais estão
discriminadas na seguinte tabela:
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NOME ENTIDADES E PROJETO
Associação de Reformados, Pensionistas e
Idosos (ARPI)
Associação Famílias Diferentes
Associação Nacional de Afásicos

Associação Portuguesa de Ilusionismo
Elo social (IPSS)

ÀREAS
Tempos livres

MORADAS
Rua Costa Malheiro, Lote C11 Loja

Social, escolar e
comunitária
Saúde

Rua Costa Malheiro, Loja B3 e B4

Arte e
espetáculos
Deficiência e
social

Rua Costa Malheiro, Lote A3 Loja

Rua Costa Malheiro, Lote A1 Loja A e
A2 loja A

Externato São Miguel Arcanjo

Ensino

Azinhaga do Casquilho, nº 1 (sede) e
Estrada da Circunvalação - Lote C12
Loja, C13 Loja e C13 1º D
Avenida Doutor Alfredo Bensaúde

Igreja Evangélica Cristo para Todos

Religião

Rua Costa Malheiro, Lote C7 Loja

Instituto Geográfico do Exército

Militar

Avenida Doutor Alfredo Bensaúde

Gebalis – Gestão do Arrendamento Social em
Bairros Municipais EM, SA

Habitação Social

Laboratório Militar de Produtos Químicos e
Farmacêuticos
Pastelaria Girabrisa (Os Teixeiras)

Militar

Rua Costa Malheiro, A6 Loja, A7 Loja,
A10 Loja, A11 Loja, B1 Loja, B2 Loja,
B11 Loja e B12 Loja
Avenida Doutor Alfredo Bensaúde

Comércio

Rua Costa Malheiro, Lote B7 Loja

Projeto ABS + Vida

Rua Costa Malheiro, Loja B3 e B4

Regimento de Transportes

Social, escolar e
comunitária
Militar

Supermercado Binavanti

Comércio

Rua Costa Malheiro, Lote C10 Loja

Templo Hindu - SHIDA

Religião

Rua Costa Malheiro, Lote C1 Loja

Avenida Doutor Alfredo Bensaúde

Tabela nº 1 – Listagem de entidades sediados do bairro e na sua envolvente
2º Trimestre de 2015
O bairro em análise é delimitado pelas seguintes artérias: Avenida Dr. Alfredo Bensaúde, Estrada da
Circunvalação e Azinhaga do Casquilho. As fotos destas artérias encontram-se na linha, onde consta a
placa, com nome da rua/avenida/estrada.
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Fig. 3 – Fotos da envolvente do Bairro Dr. Alfredo Bensaúde
Os dados obtidos mostram que, por um lado, no seu interior, este bairro tem uma predominância de
entidades com projetos de Intervenção Comunitária (empresa municipal, associações e IPSS), em que a
ação se dirige a todos os residentes; por outro lado, o bairro apresenta instituições em que a sua
intervenção se foca em populações mais específicas - reformados, afásicos (inclui pessoas com AVC) e
pessoas com deficiência, quer em termos de acompanhamento institucional, quer como população alvo
das suas atividades.
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Denota-se ainda a presença de entidades com ações nas áreas cultural (relacionadas com a prática de
ilusionismo) e religiosa (Filadélfia e Hindu). De registar que, o templo é regularmente visitado não apenas
pelos praticantes da igreja hindu, como igualmente por estudantes do Curso Superior de Antropologia,
com interesse em estudar os rituais religiosos aí praticados (por exemplo, Festival das Cores “Holi”). A
presença das entidades religiosas reflete nitidamente a presença de diferentes comunidades no bairro,
com as suas tradições e religiões próprias. Alguns residentes do bairro frequentam a Igreja Católica na
proximidade do bairro, devido ao Bairro Dr. Alfredo Bensaúde pertencer geograficamente à Paróquia
Cristo – Rei da Portela.

A atividade comercial tem pouca expressão no bairro, verificando-se estar mais relacionada com a
restauração (pastelaria e supermercado). Não obstante, alguns residentes gostariam que existissem mais
lojas com atividades a funcionar no interior do bairro, para disporem de um maior número de serviços e
de espaços comerciais. Outro interesse manifestado, por exemplo, por algumas mulheres foi, no interior
do bairro, existir um maior número de atividades dirigidas às crianças e adolescentes (espaço de ocupação
de tempos livres ou infantário), com o objetivo de disporem de mais tempo para frequência de cursos,
relacionados com costura e culinária.

De salientar que, no bairro existe ainda um auditório e biblioteca relacionadas com artes mágicas e um
laboratório lúdico-educativo de eficiência energética: FUNLAB. Este laboratório é dirigido a alunos do 1º
e 2º ciclo de escolaridade das escolas oficiais da cidade de Lisboa. De acordo com o transmitido pela
Gebalis, empresa responsável pela criação deste espaço de aprendizagem, no âmbito do Projeto IMEA –
Medidas Integradas para uma Abordagem de Eficiência Energética (decorreu entre abril de 2012 e
dezembro de 2014, com cofinanciamento do Programa INTERREGIVC).

Na área circundante do bairro existem instituições militares que prestam serviços em diferentes áreas
(transporte, cartografia e farmacologia), bem como uma IPSS de apoio a pessoas com deficiência (com
apartamento no interior do Bairro Dr. Alfredo Bensaúde) e um colégio particular. Estas instituições
denotam possuir algum conhecimento das etapas evolutivas deste bairro, desde o realojamento até ao
presente, empregando algumas pessoas residentes na freguesia.

Pela sua proximidade, a convivência entre estas instituições situadas na envolvente e o bairro é pacífica,
observando-se respeito dos residentes pela hierarquia militar. Embora a PSP não esteja sediada no bairro,
ao longo dos anos tem assegurado não só as condições de segurança no local (patrulhamento e vigilância,
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por exemplo), garantindo o respeito pelos direitos e deveres dos cidadãos, como também acompanha as
atividades no âmbito do grupo comunitário, através do policiamento de proximidade, procurando
encontrar soluções para a prevenção da criminalidade.

Verificou-se, em sede de Grupo Comunitário, à data da realização do diagnóstico, que embora não
estejam sediadas no bairro existem outras instituições que desenvolvem projetos de natureza
comunitária, mais dirigidos para a infância e juventude, com uma aposta no apoio ao estudo, cursos de
alfabetização e competências básicas, considerando que neste bairro a população idosa é escassa e tudo
parece indicar que a esperança média de vida seja mais baixa, por comparação à restante população da
freguesia.
NOME ENTIDADES E PROGRAMA
Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo

ÀREAS
Saúde e Social

MORADAS
Rua de Montepuez
nº. 1

Escola EB1 JI Santa Maria dos Olivais

Escolar

Escola EB23 Piscinas dos Olivais (sede
de agrupamento)
Instituto de Apoio à Criança (Projeto
Rua)
Junta de Freguesia de Olivais

Escolar

Secretariado Diocesano de Lisboa da
Obra Nacional da Pastoral dos
Ciganos
Polícia de Segurança Pública – 34ª
Esquadra

Social e comunitária

Rua General Silva
Freire
Rua Capitão Santiago
de Carvalho
Rua António Patrício,
nº 20 – 2º Esqº
Rua General Silva
Freire, Lote C - CV
Quinta do Cabeço,
Porta D

Programa de Desenvolvimento
Comunitário Urbano – K´Cidade –
Fundação Aga khan
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
– UDIP Oriente

Desenvolvimento
comunitário

Social e comunitária
Social e Comunitária

Segurança

Social

OBSERVAÇÕES
Intervenção realizada
no bairro após
contactados pelo
INEM (112)

Atualmente sediado
no bairro
Atualmente sediado
no bairro
Atualmente sediado
no bairro

Avenida Cidade
Lourenço Marques,
Praceta A
Rua de São Domingos
à Lapa, nº 58
Praça José Queirós,
nº 1 – Piso 3 –
Edifício Entreposto

Tabela nº 2 – Listagem de equipamentos a desenvolver trabalho no bairro
2º Trimestre de 2015
De facto, em conformidade com um primeiro diagnóstico realizado ao Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, de
acordo com o transmitido pela Gebalis, foi sentida a necessidade de uma intervenção concertada junto
da população, traduzida na criação deste Grupo Comunitário, em 2011. Este Grupo foi promovido pela
Gebalis - Gestão do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa, EM, SA , numa primeira fase,
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em parceria com o Instituto de Apoio à Criança (IAC), Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e
Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos. À data da realização do
diagnóstico – 2º semestre de 2015 -, o Grupo continua a ser coordenado pela Gebalis e constituído por
um maior número de entidades parceiras, com intervenção comunitária no Bairro em questão, tais como:
Associação Famílias Diferentes, Elo Social, Escola EB1 JI Santa Maria dos Olivais, Escola EB2 3 Piscinas dos
Olivais (sede de agrupamento), Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano – K´Cidade (Fundação
Aga Khan), Projeto ABS + Vida Instituto de Apoio à Criança (Projeto Rua), Junta de Freguesia de Olivais,
Polícia de Segurança Pública (PSP), Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e Secretariado Diocesano
de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos.
Estas entidades reúnem-se mensalmente, elaborando-se um plano de atividades para cada ano em razão
do diagnóstico do território, o qual foi levado a cabo, pela primeira vez, em 2011. Neste ano, de salientar,
alguns eixos de intervenção e problemas identificados (para maior aprofundamento desta informação
vide os anexos afetos à Tese de Mestrado identificada na bibliografia) na seguinte tabela:

EIXOS DA INTERVENÇÃO
COMUNITÁRIA

PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
Baixos níveis de instrução/abandono e insucesso escolar

EIXO EDUCAÇÃO

EIXO HIGIENE URBANA E CONTROLO
DE PRAGAS

Desvalorização da escola por parte das famílias
Dificuldade das famílias no acompanhamento do percurso escolar das
crianças
Mau acondicionamento na via pública
Arremesso de lixo pela janela
Proliferação de pragas existentes nas garagens e sua disseminação
pelos espaços habitacionais

Tabela nº 3 – Diagnóstico realizado pela Gebalis em 2011
Este diagnóstico insere-se no âmbito do projeto “+ Bensaúde” (2011) da Gebalis, cujos objetivos eram
melhorar as condições físicas dos lotes, alterar comportamentos na apropriação dos espaços,
responsabilizar e envolver os residentes na manutenção/conservação do lote/bairro. Em 2009 e 2010 foi
ainda dado apoio técnico e patrocinados projetos de entidades locais (Acordos de Cooperação e Parceria).
No caso do Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, realizaram-se quatro Protocolos de Cooperação e Parceria, com
o Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, Associação Nacional de
Afásicos e GAC – Gabinete de Apoio à Comunidade, Mais Bensaúde – Associação Moradores Bairro. Ao
nível da intervenção, de registar, que após o realojamento tiveram lugar reuniões de constituição de
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administração de edifícios, ações de sensibilização e de rua, bem como requalificação dos espaços, através
de empreitadas.
Desde 2011 – data da criação do grupo comunitário, de forma a garantir a concretização das atividades e
dos projetos, os parceiros deste grupo reúnem-se não só para os preparar, como igualmente os dinamizar
e avaliar, envolvendo membros da comunidade que neles participam, quando tal se justifica. São ainda
discutidos os projetos a implementar e as parcerias a desenvolver, sendo clara uma abertura a ações
vocacionadas para temas da atualidade. Realizam-se ainda reuniões adicionais para garantir a
concretização do plano.

De acordo com a informação reunida junto da Gebalis e analisando os planos de atividades, ao longo dos
anos, a atividade deste grupo direcionou-se para diferentes áreas da intervenção comunitária.
CONVÍVIO COMUNITÁRIO

AMBIENTE

Atividades dia mundial do
vizinho/mãe/criança/São martinho/Natal

Projeto sensibilização ambiental

Festa das Origens
(convivio entre as comunidades para
conhecimento de semelhanças/diferenças
culturais e respeito mútuo)
(desde 2011)
ESCOLARIDADE
Sessões lúdico – pedagógicas
subordinadas aos direitos e aos
deveres

(ativo desde 2011)

FORMAÇÃO
(Cursos de tecnologias de informação e
empregabilidade)
. ModaSmart: eficiência energética,
iniciação à custura, educação ambiental e
para a cidadania
(dezembro de 2013 a junho de 2014)

(ativas desde 2011)

Curso de competências básicas

Projeto “Grupos Aprender, Brincar e
Crescer”

Curso de informática

(desde 2015)

(2016)

(desde 2015)

Apoio ao estudo (desde 2014)
DESPORTO
ARTE
Projeto Arte Urbana
(desde 2015)

Desenvolvimento de Parcerias e incentivo à
prática desportiva
(desde 2015)

Fig. 4 – Intervenção comunitária realizada ao longo dos anos
Desde abril de 2014 que a Junta de Freguesia de Olivais tem representação no grupo comunitário,
verificando-se que os projetos, cursos e formações sofreram ajustes à medida que foram sendo
executados, com o contributo dos elementos do grupo comunitário na sua discussão e
implementação, procurando-se promover respostas, numa lógica de intervenção articulada.
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Desde sempre, a sensibilização ambiental e a educação (escolaridade e formação) marcaram a
intervenção prioritária. Com carácter de continuidade, tanto o apoio ao estudo como a alfabetização,
ações promovidas voluntariamente pelo Projeto ABS + Vida e Associação Famílias Diferentes, têm
contribuído substancialmente para a valorização das aprendizagens, da aquisição de conhecimentos
e de competências dos alunos do bairro.
É nítido também um esforço por parte da comunidade educativa, com apoio do grupo comunitário,
na procura de uma redução dos problemas escolares, sobretudo no combate ao absentismo, que
conduz ao insucesso escolar. Procura-se que sejam valorizadas as aprendizagens escolares,
verificando-se que na escola as atitudes vão mudando, principalmente as de boa apropriação em
relação ao espaço físico. À data da realização do diagnóstico, todo este trabalho estava a ser
reforçado pelo trabalho quase diário de técnicos do IAC no terreno, que acompanham as crianças e
a suas famílias.

Posteriormente, a arte e o desporto passaram a ser tidas como estratégias inclusivas encontradas
para dar resposta igualmente às necessidades do Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, tendencialmente
classificado como problemático.
b) Classificação do bairro
Foi aplicada uma escala de avaliação para classificar o Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, de 1 (Tranquilo) a 6
(Problemático), na medida em que se pretendia entender o modo como as instituições percecionam este
bairro. Os resultados apontam para uma acentuada tendência a considerar o bairro como tendo
problemas sociais.
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c) Problemáticas
Numa primeira fase foram inquiridas as entidades sediadas no bairro, tendo-se apurado que as
problemáticas mais referidas são a insegurança, seguindo-se o vandalismo e os problemas escolares.

Verificando-se que uma parte significativa das entidades representadas no grupo comunitário do Bairro
Dr. Alfredo Bensaúde não estão sediadas neste bairro, optou-se por inquirir posteriormente todas as
entidades com intervenção no bairro, com o objetivo de obter resultados mais próximos da realidade.
Assim sendo, verifica-se que os problemas mais referidos, com a aplicação de 24 questionários, são os
sociais e de saúde.
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INSEGURANÇA
ESTACIONAMENTO
LIMPEZA
PROBLEMAS DE SAÚDE
PROBLEMAS ESCOLARES
PROBLEMAS SOCIAIS
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Conforme gráfico anterior, verifica-se que os problemas escolares são também referidos, assumindo
valores igualmente elevados. Dentro de cada dimensão (social, saúde e escolar) aponta-se para uma maior
prevalência de casos de pobreza, doenças físicas/mentais e abandono escolar, como evidência o seguinte
gráfico:
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PROBLEMAS SOCIAIS

A discriminação étnica, a limpeza, os espaços verdes, a rede de transportes constituem também
problemáticas apontados como existentes neste território, embora menos assinaladas.
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Durante o trabalho de campo verificou-se que é frequente alguma população apontar como necessidade
o reforço da segurança no bairro, dando como exemplo o policiamento municipal que existia no início do
realojamento como fator positivo, promotor de mais calma e tranquilidade. A insegurança apontada no
presente encontra-se mais associada a receios de assaltos e pequenos roubos e ao vandalismo dos
espaços comuns (caixas do correio, interruptores e campainhas danificados), incluindo o campo
desportivo. A limpeza é considerada importante não só pelas instituições como pelos residentes do bairro,
sendo comum a manifestação de preocupação com pragas (ratos, baratas, etc.), o lixo dos contentores e
a forma de apropriação.

Partindo das respostas a questões abertas, dadas pelas 24 entidades inquiridas, elaborou-se um quadro,
com a identificação dos pontos fortes (sua sustentabilidade) e fracos (riscos da sua permanência), o que
serve de complemento aos resultados apresentados anteriormente, introduzindo alguns pontos e
reforçando outros.
PONTOS FORTES E SUA SUSTENTABILIDADE

PONTOS FRACOS E RISCOS DA SUA PERMANÊNCIA

POPULAÇÃO
. Diversidade (maioritariamente jovem e várias culturas/tradições)
. Abertura à participação a novas iniciativas
BAIRRO
. Localização geográfica (inserido na malha urbana)
. Dimensão facilita a identificação das necessidades
. Acessibilidade da rede de transportes
. Existência de espaços verdes
. Motivação para melhoria do espaço
. Conservação do parque infantil
. Existência do Espaço Fun Lab da Eficiência Energética
. Lojas apresentarem áreas espaçosas
INTERVENÇÃO
. Rede de parceiros diversificada e cooperante
. Existência de Grupo Comunitário no bairro
. Aceitação da intervenção por parte das famílias
. Proximidade das instituições com as crianças
SUSTENTABILIDADE
. Utilizar como base de intervenção o Plano de Atividades do Grupo
Comunitário
. Atribuição de maior número de lojas a baixos custos
. Organização de atividades intergeracionais
. Cursos dirigidos aos interesses da população
. Obter financiamentos e apoios para a continuidade da
intervenção comunitária ao longo do tempo

POPULAÇÃO
. Baixo sentido de pertença de algumas comunidades
. Dificuldades de comunicação (originando conflitos nas relações) e
resistência à mudança
. Concentração de uma comunidade num lote
. Abandono precoce/Insucesso e a não valorização do percurso
escolar (incumprimento do horário escolar)
. Baixo acesso ao emprego e a formação profissional
. Desemprego e inserção precária no trabalho
. Cuidados primários de saúde (vigilância/vacinação) e na idade
adulta (doença mental e diabetes)
. Dependência de apoio sociais
. Disfunção familiar ao nível das competências parentais e sociais
. Falta de participação de algumas comunidades em iniciativas e na
vida do bairro
BAIRRO
. Apropriação do espaço e limpeza
. Sentimento de insegurança dentro do bairro
. Tipo de arquitetura (muitas arcadas, estacionamento irregular e
fraca iluminação)
RISCO DA SUA PERMANÊNCIA
. Não existir uma instituição sediada no bairro a desenvolver
trabalho para a população residente
. Inexistência de um programa continuado para garantir a
sustentabilidade dos projetos e atividades

Tabela nº 4 – Pontos fortes e a melhorar no Bairro Dr. Alfredo Bensaúde
Verifica-se que o Grupo Comunitário é unanime em considerar que, através de encontros mensais,
consegue-se reunir representantes de várias áreas, que direcionam mais a sua intervenção para as
famílias e as crianças, desenvolvendo um trabalho sobre as competências escolares desta população. De
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facto, por um lado, esta população jovem é aberta a iniciativas, constituindo um aspeto positivo, por outro
lado, o facto de habitarem no mesmo espaço diferentes comunidades (estando estas a conhecerem-se ao
nível de tradições e costumes desde o realojamento), tal dificulta a convivência, que em alguns casos é
tida como praticamente inexistente e baixa, aspeto que não abona a favor da mudança de atitudes que
incentivem à boa apropriação do espaço. É consensual a necessidade de melhorias ao nível da envolvente
(arcadas, estacionamento e iluminação), sendo uma vantagem o bairro encontrar-se bem localizado em
termos de área geográfica.

Na opinião de alguma população auscultada existe uma apropriação deficiente do espaço envolvente,
sendo frequente algum clima de tensão entre as comunidades residentes do bairro. Não obstante,
predomina uma vontade em modificar o espaço comum e melhorar o bairro, em prol do bem-estar e da
melhoria das condições de vida de todos, quer por parte das entidades quer dos residentes.

Neste sentido é consensual a vantagem de atrair apoios a projetos/programas e financiamento para
investir em ações de proximidade com a população, tendo presente o trabalho até então desenvolvido
(pela experiência adquirida), através das iniciativas discutidas e avaliadas em sede de Grupo Comunitário
do Bairro Dr. Alfredo Bensaúde.

Na sequência dos resultados do diagnóstico, a JF de Olivais tem vindo a reforçar a sua intervenção, com
uma aposta numa presença mais assídua no bairro, procurando, através da valorização do trabalho social
já realizado (alfabetização, apoio escolar e atividades de dinamização comunitária), atrair novos projetos
e garantir a continuidade dos já existentes, sendo de destacar:
a) Desde a sua integração no Grupo Comunitário, o apoio na elaboração de candidaturas para
obtenção de financiamento de modo a garantir a continuidade das atividades desenvolvidas, com
introdução de nova estratégia de atuação no bairro;
b) A realização de protocolo da JFO com a Associação Jorge Pina, com vista à prática semanal de
boxe junto das crianças/adolescentes do Bairro Dr. Alfredo Bensaúde;
c) O pedido de cedência à Câmara Municipal de Lisboa das lojas B3 e B4 do Bairro Dr. Alfredo
Bensaúde, com o objetivo de liderar a continuidade do desenvolvimento de programas e projetos
de intervenção neste território;
d) A aposta na realização de obras essenciais no campo de futebol, para que possam desenvolverse maior número de atividades para as várias comunidades e recuperação do parque infantil;
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e) O Apoio logístico a passeios e outras iniciativas, que incluam crianças e jovens deste bairro (por
exemplo, passeio à Vila Natal de Óbidos e Museu da Eletricidade);
f)

O reforço da continuidade às ações de sensibilização ambiental e de recolha do lixo, com o
envolvimento de cantoneiros de limpeza da JF de Olivais, e disponibilização de materiais (pás,
vassouras, sacos do lixo e luvas), de instituições locais e voluntários, por exemplo escuteiros;

g) A garantia do acompanhamento/investigação de Universidade na supervisão, monitorização e
avaliação das ações desenvolvidas no bairro, através do VITRUVIUS FABLAB, Laboratório de
Fabricação Digital. Este laboratório tem um objetivo social, na medida em que pretende capacitar,
por meio de interesses comuns e de novas tecnologias, da construção participada de soluções e
de imagens do bairro;
h) O incentivo à participação dos moradores do Bairro Bensaúde, em feiras e outros eventos, com o
objetivo de promover a sua inclusão, através da atividade comercial;
i)

O alargamento do percurso do transporte porta a porta, de modo a servir os residentes do bairro;

j)

Um maior acompanhamento às famílias e contribuição para o aumento da sua qualidade de vida,
através de:
- Apoios sociais (Fundo de Emergência Social e Loja Social - vestuário, brinquedos, calçado e bens
alimentares);
- Acompanhamento psicológico a um maior número de crianças residentes no Bairro Dr. Alfredo
Bensaúde, através do Projeto Desafios desta junta;
- Encaminhamento de crianças e jovens deste bairro para o “Programa Olivais em Férias”, projeto
musical ReciclaOrquestra e prática desportiva.

No Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, a Junta de Freguesia de Olivais, dentro de uma lógica comunitária e
abordagem integrada, pretende continuar a apoiar e a promover atividades lúdicas, artísticas, formativas
e desportivas, bem como ações de empregabilidade e de formação profissional, no bairro ou fora deste –
planeadas e avaliadas em sede de grupo comunitário, de forma a os residentes serem mais participativos
na criação das suas soluções empreendedoras e de cariz associativo, que se venham a alicerçar num ciclo
de sustentabilidade.

As ações e os projetos têm sido desenvolvidos na vertente da educação, do ambiente, do desporto e da
arte (como estratégias de inclusão), concretizados com o apoio dos elementos do grupo comunitário, que
atualmente representam 14 entidades, já que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo
Lisboa - Oriental e o ISCTE-IUL são parceiros recentes, para além dos já referidos anteriormente
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(Associação Famílias Diferentes, Elo Social, Escola EB1 JI Santa Maria dos Olivais, Escola EB2, 3 Piscinas
dos Olivais, Instituto de Apoio à Criança (Projeto Rua), Junta de Freguesia de Olivais, Polícia de Segurança
Pública, Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano – K´Cidade (Fundação Aga Khan), Projeto
ABS + Vida, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da
Pastoral dos Ciganos.

De facto, a estratégia da JFO iniciou-se com uma aposta no desporto, como ferramenta de capacitação,
sensibilização e interação comunitária, nomeadamente junto da população jovem. O trabalho de
proximidade, que tem sido desenvolvido com esta população, em dinâmicas coletivas associadas ao
desporto, tem promovido a sua integração, desenvolvimento e espírito comunitário, contribuindo na
redução de fenómenos de exclusão, abandono escolar e marginalização identificados neste bairro. Com
o desenvolvimento de atividades desportivas, a relação de proximidade entre as famílias enquanto
promotores da participação dos seus filhos e netos, é um valor que se pretende continuar a estimular,
visando também a sua interação, partilha e coesão sociocultural.

Notas conclusivas
O diagnóstico teve início no Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, cujos resultados estamos convictos que possam
servir de base à programação de futuras ações e estratégias de atuação para este território. Na prática,
“o importante não é só identificar e conhecer os problemas: o verdadeiro sentido do diagnóstico é
compreender a fundo os problemas para poder atuar com eficácia sobre os mesmos. Para ter essa
compreensão profunda é imprescindível determinar os fatores mais relevantes (positivos e negativos) que
afetam cada situação concreta, identificar os meios e as possibilidades de intervenção e estabelecer
prioridades e estratégias” (cit. p. 28, Aguilar & Ander - Egg, 2008).

Sendo o Bairro Dr. Alfredo Bensaúde um espaço considerado como de intervenção prioritária pela Junta
de Freguesia de Olivais – em razão dos problemas sociais que apresenta, do ponto de vista da exclusão
social, a análise dos dados do diagnóstico reforça a necessidade de continuar-se com uma maior
intervenção conjunta integrada e articulada, porque as problemáticas são de diversa natureza e
complexas, sendo a insegurança e o vandalismo as mais apontadas, pelas entidades e alguma população
aí sediadas e residente.

Esta intervenção implica naturalmente mudanças, que sabendo-se que são graduais e levam o seu tempo,
exigem investimento em programas sustentáveis e que perdurem no tempo. Sob a orientação da Junta
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de Freguesia de Olivais, nas instalações do Lote B3/B4 – designado “Espaço Comunitário Bensaúde”
pretende-se manter a intervenção comunitária no território, com a fixação de parceria em maior
permanência de instituições, bem como alargá-las a outros contextos. Importa mobilizar as pessoas mais
participativas da comunidade, numa lógica de capacitação para uma progressiva autonomização baseada
no associativismo, desenvolvendo-se um maior sentido de pertença ao bairro. Este, por sua vez, pode
constituir uma via interessante na promoção de ações de proximidade, que ajudem também a contrariar
preconceitos e a prevenir futuros comportamentos de risco na família, grupo de pares e comunidade.

De um modo geral, a realização deste diagnóstico permitiu mapear o Bairro Dr. Alfredo Bensaúde e
conhecer mais profundamente a intervenção aí realizada, identificando-se as problemáticas do território
e suas potencialidades. O que permitirá ajustar a intervenção aos reais problemas identificados, tendo-se
em conta que o planeamento estratégico deste território, como de outros, assenta na crescente
complexidade dos processos urbanos e na diversidade dos agentes que intervêm no desenvolvimento
urbano (Guerra, 2000).
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