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Dinamização de sessões públicas de 

informação sobre o  Plano de Ação e as 

iniciativas do grupo de trabalho, assim como 

quaisquer elementos informativos 

considerados relevantes

Casa de Repouso da 

Barragem e Câmara 

Municipal de Peniche

Publicitação nos meios de comunicação social 

ao dispor: sites de todas as entidades 

envolvidas no grupo de trabalho, jornais, etc.

Casa de Repouso da 

Barragem e Câmara 

Municipal de Peniche

Divulgação sistemática de medidas de 

proteção e recursos existentes

PSP, GNR Universidade 

Senior, ESTM, escola 

Secundária, Segurança 

Social  e UCC

PSP

Levantamento e caracterização das bolsas de 

voluntariado existentes no concelho, 

direcionados para os idosos

Segurança Social, Santa 

casa da Misericórdia, 

UCC Escola Secundária, 

ESTM e Centro de 

Solidariedade e Cultura

ESTM

Partilha e concertação das respostas ao nível 

do voluntariado na vertente dos idosos

Segurança Social, Santa 

casa da Misericórdia, 

UCC Escola Secundária, 

ESTM e Centro de 

Solidariedade e Cultura

ESTM

Divulgação junto da comunidade dos grupos 

de voluntário e das iniciativas levadas  a cabo
Grupo de Trabalho ESTM

Levantamento das necessidades de 

voluntariado na vertente dos idosos 

Segurança Social, Santa 

casa da Misericórdia, 

UCC Escola Secundária, 

ESTM

ESTM

Criação de novas respostas de voluntariado 

de acordo com as necessidades identificadas

Segurança Social, Santa 

casa da Misericórdia, 

UCC Escola Secundária, 

ESTM, CMP

ESTM

Ações

1.1 - Divulgar junto da Comunidade o Plano de Ação 

e as iniciativas do grupo de trabalho, assim como 

quaisquer elementos informativos considerados 

relevantes

GRUPO DE TRABALHO "PESSOAS IDOSAS, ENVELHECIMENTO E INTERGERACIONALIDADE"

Missão

Desenvolver condições para uma intervenção interinstitucional concertada que seja orientada para a promoção do envelhecimento ativo e dos direitos da pessoa idosa

Objetivos Gerais Objectivos Específicos
Entidade 

Coordenadora
Entidades envolvidas

Calendarização

1 -Sensibilizar a 

comunidade em geral e as 

famílias em particular para 

a importância do papel e do 

lugar das pessoas idosas 

no atual contexto social e 

para os problemas que os 

afetam

1.2 - Incentivar iniciativas de voluntariado na 

vertente da área social dos idosos
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Ações

GRUPO DE TRABALHO "PESSOAS IDOSAS, ENVELHECIMENTO E INTERGERACIONALIDADE"

Missão

Desenvolver condições para uma intervenção interinstitucional concertada que seja orientada para a promoção do envelhecimento ativo e dos direitos da pessoa idosa

Objetivos Gerais Objectivos Específicos
Entidade 

Coordenadora
Entidades envolvidas

Calendarização

Criação de uma bateria de indicadores para a 

monitorização do fenómeno do 

envelhecimento

PSP, GNR, 

Universidade Senior e 

Escola Secundária de 

Peniche, ESTM, UCC 

Câmara Municipal, 

Juntas de Freguesia

Escola Secundária e 

ESTM

Recolha periódica de informação com base 

nos indicadores

PSP, GNR, 

Universidade Senior e 

Escola Secundária de 

Peniche, ESTM, UCC, 

Câmara Municipal, 

Juntas de Freguesia

Escola Secundária e 

ESTM

Levantamento periódico das medidas de 

proteção e recursos de apoio aos idosos 

Segurança Social, UCC, 

CMP
UCC

Sistematização da informação através da 

construção de uma base de dados
CMP

Atualização periódica da base de dados CMP

Divulgação dos resultados obtidos junto do 

Grupo de Trabalho, CLAS e Comunidade em 

geral

Grupo de Trabalho

Dinamização de sessões de trabalho para 

análise e reflexão dos dados obtidos pelo 

observatório

CMP

Elaboração de propostas  de medidas de ação 

direcionadas para a população idosa como 

contributos para a (re)definição de políticas 

sociais

Grupo de Trabalho

2 - Constituir-se como um 

Forúm de discussão e 

reflexão sobre as questões 

da população idosa e do 

envelhecimento

2.2 - Refletir periodicamente sobre os dados 

recolhidos para a formulação e activação de 

medidas de inclusão, no combate às situações de 

risco ou emergência 

2. 1 - Constituir um observatório para a 

monitorização do fenómeno local do envelhecimento 

populacional
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Ações

GRUPO DE TRABALHO "PESSOAS IDOSAS, ENVELHECIMENTO E INTERGERACIONALIDADE"

Missão

Desenvolver condições para uma intervenção interinstitucional concertada que seja orientada para a promoção do envelhecimento ativo e dos direitos da pessoa idosa

Objetivos Gerais Objectivos Específicos
Entidade 

Coordenadora
Entidades envolvidas

Calendarização

Elaboração do plano de ação do grupo de 

trabalho
Grupo de Trabalho CMP

Elaboração do relatório de atividades das 

ações desenvolvidads pelo grupo de trabalho
Grupo de Trabalho CMP

Convocação, organização e orientação das 

reuniões do Grupo de Trabalho

Câmara Municipal de 

Peniche
CMP

Divulgação junto do CLAS o Plano de Ação 

relatório de atividades das ações 

desenvolvidads pelo grupo de trabalho, assim 

como quaisquer elementos informativos 

considerados relevantes

Grupo de Trabalho CMP

Conceção, em articulação interinstitucional, do 

Plano Interinstitucional de Promoção da 

Cidadania Sénior

CMP, IPSS, Instituições 

privadas, Universidade 

Sénior,ESTM

Implementação, em articulação 

interinstitucional, do Plano Interinstitucional de 

Promoção da Cidadania Sénior

CMP, IPSS, Instituições 

privadas, Universidade 

Sénior,ESTM, Forças 

Segurança, Escola 

Secundária, UCC 

Avaliação anual, em articulação 

interinstitucional,do Plano Interinstitucional de 

Promoção da Cidadania Sénior

CMP, IPSS, Instituições 

privadas, Universidade 

Sénior,ESTM

Promoção da participação das pessoas idosas 

na conceção, implementação e avaliação do 

Plano Interinstitucional de Promoção da 

Cidadania Sénior

CMP, IPSS, Instituições 

privadas, Universidade 

Sénior,ESTM

Implementação de uma rede de centros de 

convívio

CMP, ESTM, Escola 

Secundária, Juntas de 

Freguesia, 

Associações/Colectivida

des

CMP

3 - Promover a 

dinamização de parcerias 

ativas entre pares

3.2 - Desenvolver ações tendentes à promoção de 

cidadania e à prevenção e atenuação das situações 

de exclusão e de isolamento social e físico a que 

estão expostas pessoas idosas

3.1 - Dinamizar o Grupo de Trabalho na sua 

organização e funcionamento

Página 3 de 4



J F M A M J J A S O N D

Ações

GRUPO DE TRABALHO "PESSOAS IDOSAS, ENVELHECIMENTO E INTERGERACIONALIDADE"

Missão

Desenvolver condições para uma intervenção interinstitucional concertada que seja orientada para a promoção do envelhecimento ativo e dos direitos da pessoa idosa

Objetivos Gerais Objectivos Específicos
Entidade 

Coordenadora
Entidades envolvidas

Calendarização

Vigilância ativa e de proximidade para 

identificação e sinalização das situações de 

isolamento, de risco (saúde, segurança, 

desenvolvimento), de exclusão social, de 

maus tratos que afetem pessoas idosas

Forças de Segurança, 

Juntas de Freguesia, 

IPSS, Instituições 

privadas, UCC, CMP, 

Segurança Social

Intervenção nas situações de isolamento, de 

risco (saúde,segurança,desenvolvimento), de 

exclusão social, de maus tratos que afetem 

pessoas idosas

Segurança Social, CMP, 

UCC e Forças de 

Segurança

Encaminhamento para as entidades 

competentes das situações de isolamento, de 

risco (saúde, segurança, desenvolvimento), de 

exclusão social, de maus tratos que afetem 

pessoas idosas

Forças de Segurança, 

Juntas de Freguesia, 

IPSS, Instituições 

privadas, UCC, CMP, 

Segurança Social

Dinamização de ações de 

informação/formação destinadas a cuidadores 

formais/informais de idosos.

UCC, Segurança Social, 

ESTM, Escola 

Secundária, CMP

Articulação com o grupo de Trabalho de "Bens 

de 1ª necessidade"
CMP

3.4  - Colaborar com outros grupos de trabalho do 

CLAS ou com outras parcerias institucionais, 

estabelecendo formas de cooperação com vista à 

promoção e proteção do idoso

3 - Promover a 

dinamização de parcerias 

ativas entre pares

3.3 - Colaborar com as entidades competentes no 

despiste e na sinalização de situações graves de 

isolamento, de risco, de exclusão social, de maus 

tratos a afetar pessoas idosas
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