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Indicadores bairros saudáveis – 26.08.2020 

Instruções gerais 

Objetivos dos indicadores: 

• Diretamente relacionados com os objetivos do programa: 

o Identificar territórios com potencial de candidatura, onde faça sentido investir 

na divulgação/capacitação/mobilização de parceiros 

o Dispor de uma base de conhecimento que facilite a confirmação da 

elegibilidade, prevista no art. 9º do projecto de Regulamento do Programa 

• Indiretamente relacionados com os objetivos do programa: 

o Visibilizar os territórios sujeitos a maior vulnerabilidade, a partir da compilação 

de informações disponíveis mas espalhadas por várias fontes 

o Promover a investigação e a ação sobre estes territórios, tornando esta 

informação pública e de livre acesso a um público alargado e variado. 

Nota: os territórios não sinalizados pelos indicadores poderão ser elegíveis na mesma, desde 

que possa ser verificada a ocorrência de pelo menos três dos 7 critérios de elegibilidade 

referidos no artigo 8.º do projecto de regulamento: 

Critérios de elegibilidade 

1. Condições de habitabilidade deficientes ou precárias 

2. Número significativo de moradores com rendimentos baixos ou muito baixos 

3. Número significativo de pessoas de risco em caso de COVID-19 

4. Número significativo de pessoas com constrangimentos de acesso a cuidados de saúde 

5. Taxa de cobertura vacinal do Programa Nacional de Vacinação, atualizado para a idade, 

inferior a 95 %. 

6. Número significativo de crianças e jovens em idade escolar a não frequentar a escola ou 

com elevada percentagem de insucesso 

7. Número significativo de pessoas em situação de exclusão social, isolamento ou abandono 

 

Construção dos indicadores

1. Modo de elaboração 

A metodologia de construção dos indicadores já foi validada previamente pela Entidade 

Responsável e, quanto aos indicadores de saúde, com o apoio da Escola Nacional de Saúde 

Pública. A elaboração será realizada de maneira progressiva, começando pelos dados públicos 

já disponíveis e complementando ou substituindo com outros mais recentes, finos e 

específicos, à medida que forem chegando.  

Cada critério de elegibilidade estará integrado por vários indicadores. Para cada indicador será 

definido um ponto de corte a partir do qual será atribuído um “1” (quando se verifique 
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vulnerabilidade) ou um “0” (quando não se verifique). A vulnerabilidade total, para cada 

critério, resultará do somatório destes valores. O valor de corte só será fechado no fim.  

A unidade de análise será a subseção estatística, à qual serão acrescentadas informações de 

outras delimitações territoriais (por exemplo freguesia, CPCJ, ACES, etc.). A sobreposição será 

realizada espacialmente (em SIG) e poderá vir acompanhada de algum tipo de ponderação ou 

de nota explicativa, para evitar comparar escalas demasiado diferenciadas.  

Nota: Este trabalho será complementado com a identificação dos territórios realizado tanto 

pelas equipas regionais (a partir do seu conhecimento e da mobilização das redes locais) como 

pelos cidadãos que participem na consulta pública, que será acompanhada de um questionário 

específico sobre identificação de territórios.  

2. Trabalho já realizado 

Envia-se, em anexo, o ficheiro “200826_recolha indicadores.xls”. A tabela contém, para cada 

um dos sete critérios de elegibilidade, um conjunto de filas que descrevem os indicadores que, 

progressivamente, iremos construindo/descartando, durante a fase inicial do programa. 

A tabela funciona da seguinte maneira: 

• Nas filas preenchidas e pintadas a verde, são referidos os indicadores que já estão 

completamente construídos. 

• Nas filas preenchidas sem pintar a verde, são referidos aqueles indicadores para os 

quais faltam dados. Os dados em falta estão referidos na coluna “critério de 

construção” e estão sinalizados a vermelho. 

• As filas que não estão preenchidas indicam ausência de dados e indicadores. 

 

3. Trabalho a realizar 

• Pede-se que cada elemento identifique os indicadores em falta que julgue mais 

apropriados para os critérios de elegibilidade acerca dos quais disponha de 

conhecimento ou informações. Neste sentido, solicita-se: 

o Fornecer um número de indicadores razoável (não mais de 7-10 indicadores)  

o Desde que relevantes, priorizar sempre as informações mais finas e recentes. 

• Uma vez identificados os indicadores, solicita-se o preenchimento da tabela, 

atendendo aos seguintes dados: 

o Indicador: descrever brevemente o nome do indicador proposto 

o Critério de construção: se o indicador estiver completamente construído, 

descrever o modo como foi elaborado. Se ainda não o estiver, descrever os 

dados enviados e os dados que é preciso obter. Nesta segunda opção, escrever 

o texto a vermelho. 

o Ponto de corte: descrever o valor a partir do qual o indicador assinala 

vulnerabilidade (nesta primeira fase será orientativo: a afinação dos pontos de 

corte será realizada na fase final) 

o Fonte: indicar a origem dos dados 

o Escala: âmbito territorial a que se referem os dados fornecidos. Este é um 

dado importante porque permite colocar as informações sobre o mapa e 

permite cruzar informações de várias escalas. Pede-se indicar qual o âmbito 

territorial, tendo em mente que há duas possibilidades: 



4ª Reunião ECN+ECR 
1.9.2020 

Doc 3 
 

3 
 

▪ Caso de ser subseção estatística, seção estatística, freguesia ou 

município: é a situação mais fácil. Pede-se apenas que os dados 

venham acompanhados do código que permite fazer a ligação entre a 

tabela de excel e as shapefiles do SIG. 

▪ Caso de responder a outra delimitação territorial: exige um passo 

intermédio. Exemplos destes casos são os dados que se referem a 

CPCJ, ACES, etc (podem corresponder a um município inteiro ou a 

várias freguesias). Neste caso há duas opções: 

• Fornecer a shapefile que delimita o território em questão 

• Descrever a delimitação territorial para construirmos nós a 

shapefile (ex: ACES Porto Oriental = Bonfim + 

Campanhã+Paranhos) 

o Período de referência dos dados: indicar o período de referência. 

• Completado o preenchimento da tabela, solicita-se o envio da mesma e das 

informações nela descritas, preferencialmente antes da reunião de dia 1 de setembro. 

 

4. Últimas considerações 

• A proposta não está fechada. Os pontos de corte serão determinados mais à frente, e 

os indicadores propostos podem ser substituídos por outros apresentados pelas 

equipas, desde que sejam mais relevantes. Podem sugerir já estas alterações. 

• Não se pretende ter uma descrição ideal do território. Um dos resultados do programa 

pode ser o reconhecimento da falta de dados que permitam monitorizar este tipo de 

situações. Também não preocupa a heterogeneidade dos dados: existem formas de 

contextualizar os saltos temporais e de escala. 

• Esta parte do trabalho deverá decorrer até ao final da consulta pública (setembro 

2020). Como explicado na reunião de 26.08.2020, o tratamento dos dados é moroso, o 

que recomenda entregar os dados atempadamente. 

 


