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Enquadramento 
• A Câmara Municipal de Évora, o Departamento de Sociologia da 

Universidade de Évora e a União de Freguesias de Évora (São 

Mamede, Sé e São Pedro, Santo Antão), subscreveram em 2 de 

Fevereiro de 2016 uma “Declaração de Intenções” através da 

qual se comprometem a participar numa plataforma de 

cooperação visando o desenvolvimento do projeto “Mais Próximo 

de Todos”.

Fase I: Referenciação 

Modelo de Análise

Declaração de Intenções

Metodologia

Calendarização e Intervenientes

Resultados Esperados
Para a Universidade:

 Fortalecimento da ligação à 

comunidade envolvente;

 Integração de estudantes de 1.º 

ciclo em atividades de 

investigação científica; 

 Divulgação de competências 

trabalhadas ao nível da formação 

de 1.º ciclo de estudos em 

Sociologia na UÉvora;

 (Re)conhecimento  do curso de 

Sociologia oferecido pela UÉvora

junto da comunidade.

Para a Comunidade:

 Fortalecimento da ligação 

à Universidade;

 Sinalização de idosos em 

situação de isolamento social;

 Prevenção de situações de 

isolamento social através da 

dinamização de atividades de 

formação e animação;

 Valorização e promoção da 

qualidade de vida da população 

idosa no concelho.

Referenciação Monitorização Integração

• Estudo piloto

• Objetivo: identificação e 
caracterização dos idosos em 
situação de isolamento social

• Antiga Freguesia de São 
Mamede (CHE)

Zona intra-muros de Évora (compreende o 
espaço que vai sensivelmente da Rua José 
Elias Garcia/ Rua Cândido dos Reis até à 
Rampa do Seminário e Rua do Menino 
Jesus)

0,23 km² de área | 1.724 habitantes (2011)

[Freguesia extinta em 2013 no âmbito de 
uma reforma administrativa nacional. Em 
conjunto com as freguesias da Sé e São 
Pedro e Santo Antão formou uma nova 
freguesia denominada União das Freguesias 
de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e 
Santo Antão)]
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Reunião preparatória, brainstorming e início dos trabalhos 

Elaboração do inquérito por questionário [CME/DSOC]

Pré-teste do inquérito por questionário [CME/DSOC]

Sensibilização da população residente para a fase de 

recolha de dados [UFE]

Recolha de dados 

[DSOC/gabS]

Tratamento e análise de dados 

[CME/DSOC/gabS]

Assinatura da ‘Declaração de Intenções’ [CME/DSOC/UFE]

Apresentação e discussão de resultados 

[CME/DSOC/UFE/gabS]  r

Isolamento 
Social 

(Idosos CHE)

Caracterização 
sociodemográfica

Caracterização 
socioeconómica

Composição 
do agregado 

familiar

Composição 
da rede 
social

• gabS - Gabinete Sociológico de 

Apoio à Comunidade

O gabS foi constituído em 2015 na Universidade 

de Évora no âmbito das atividades da 

Embaixadora GARIS  (Grupo de Apoio a 

Recém-Ingressados/as em Sociologia, 

dinamizado pela Associação Portuguesa Juvenil 

de Sociologia), com o apoio do Departamento 

de Sociologia e da Escola de Ciências Sociais. 

[O gabS agrega atuais e antigos alunos(as) de 

Sociologia que se disponibilizam para colaborar 

em diversas atividades no domínio da 

investigação e extensão universitárias em áreas 

afins]

• Tipo de estudo: estudo descritivo, transversal;

• Unidade de análise: indivíduos com 65 ou mais anos, residentes no 

Centro Histórico de Évora, freguesia de São Mamede; 

• N=568 (INE, 2011);

• Recrutamento: direto (porta a porta) e em bola de neve (snow-ball) a 

partir da indicação de outros residentes na freguesia; 

• Instrumento de recolha de dados: inquérito por questionário, de 

administração direta, hetero-administrado por estudantes inscritos no 

gabS – Gabinete Sociológico de Apoio à Comunidade (Universidade de 

Évora);

• Registo dos dados: anotação em suporte papel;

• Procedimentos de análise de dados: análise estatística e qualitativa de 

conteúdo com recurso a software específico.

gabS

Câmara 

Municipal de 

Évora (CME)

População 

Residente na 

antiga JF São 

Mamede 

(65+ anos)
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• Missão do Projeto “Mais Próximo de Todos”: contribuir para a 

referenciação, monitorização e integração de idosos socialmente isolados 

no Centro Histórico de Évora (CHE).
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