
 
 

Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e 

Intergeracionalidade” 
 

 
Incorporando os objetivos do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 

entre as Gerações e assumindo a necessidade de enfrentar os desafios e problemas 

associados ao envelhecimento demográfico do Concelho, a presente proposta parte do 

reconhecimento da importante e frutuosa experiência de trabalho em parceria que se tem 

vindo a desenvolver desde 2008 em torno do Plano Interinstitucional de Promoção do 

Envelhecimento Ativo, que mobiliza e faz convergir ao nível do planeamento e da 

implementação de ações as várias Instituições locais que disponibilizam serviços e apoio 

social às pessoas idosas, em prol da prevenção e combate às situações de isolamento social 

e da promoção do envelhecimento ativo e saudável. A presente proposta leva ainda em 

conta o contexto atual de crise que o país atravessa e as suas consequências nefastas para 

as famílias em geral e para os idosos em particular, salientando-se, nomeadamente a maior 

exposição dos idosos a situações de isolamento resultantes do provável aumento dos fluxos 

de emigração a partir do Concelho. A formalização no âmbito do Conselho Local de Ação 

Social (CLAS) do Grupo de Trabalho para as questões da pessoa idosa e do 

envelhecimento visa potenciar as condições para a consolidação e o aprofundamento da 

experiência de trabalho em parceria decorrente do Plano Interinstitucional, ao nível da 

concertação entre pares, da troca de informação, da planificação conjunta, da articulação 

de estratégias, da dinamização de iniciativas e, fundamentalmente, da promoção dos 

direitos da pessoa idosa. 

 

 

No que diz respeito à composição do grupo de trabalho, propõe-se que integre as seguintes 

entidades locais: 

• Acompanha; 

• Associação para Centro de Dia de Serra D´El Rei; 

• Associação “Mão Amiga”; 

• Associação de Solidariedade Social de Ferrel; 

• Câmara Municipal de Peniche;  

• Casa de Repouso da Barragem; 

• Centro de Convívio de São Leonardo de Atouguia da Baleia; 

• Centro Distrital de Segurança Social de Leiria – Serviço de Peniche; 

• Centro Paroquial Bem-estar Social de Atouguia da Baleia; 

• Centro Social da Bufarda; 

• Centro Solidariedade e Cultura de Peniche; 

• Escola Secundária de Peniche; 

• Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche; 

• GNR - Guarda Nacional Republicana; 

• Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; 

• Junta de Freguesia da Ajuda; 

• Junta de Freguesia da Conceição; 

• Junta de Freguesia de Ferrel; 

• Junta de Freguesia de São Pedro; 



 
 

• Junta de Freguesia de Serra D´El Rei; 

• Lar Familiar Nossa Senhora da Esperança; 

• PSP - Polícia de Segurança Pública; 

• Santa Casa da Misericórdia de Peniche; 

• Unidade de Cuidados na Comunidade de Peniche do ACES/ON; 

• Universidade Sénior de Peniche. 

 

 

Missão: 

O Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas e Envelhecimento” tem por missão desenvolver 

condições para uma intervenção interinstitucional concertada que seja orientada para a 

promoção do envelhecimento ativo e saudável e promoção dos direitos da pessoa idosa.  

 

 

População alvo: 
População idosa residente no Concelho de Peniche. 

 

 

Objetivos: 

São objetivos do Grupo de Trabalho: 

 

• 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; 

 

• Constituir um observatório para a monitorização do fenómeno local do 

envelhecimento populacional; 

 

• Constituir-se como um fórum de discussão e reflexão sobre as questões da 

população idosa e do envelhecimento; 

 

• Conceber, implementar e avaliar anualmente, em articulação interinstitucional, o 

Plano Interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior; 

 

• Promover a participação das pessoas idosas na conceção, implementação e 

avaliação do Plano Interinstitucional; 

 

• Promover a dinamização de parcerias ativas entre pares; 

 

• Colaborar com as entidades competentes no despiste e na sinalização de situações 

graves de isolamento, de risco ou de exclusão social a afetar pessoas idosas; 

 

• Colaborar com outros grupos de trabalho do CLAS ou com outras parcerias 

institucionais; 

 

• Desenvolver ações tendentes à prevenção e atenuação das situações de exclusão e 

de isolamento social e físico a que estão expostas pessoas idosas; 



 
 

 

• Colaborar com as entidades competentes na formulação e ativação de medidas de 

inclusão para situações de risco ou emergência; 

 

• Promover a participação social das pessoas idosas; 

 

• Incentivar iniciativas de voluntariado na vertente da área social dos idosos; 

 

• Divulgar junto do CLAS os instrumentos de planeamento e as iniciativas do grupo 

de trabalho, assim como quaisquer elementos informativos considerados relevantes.  

 

 

 

Proposta aprovada pelo Conselho Local de Ação Social na reunião plenária de 26 de 

Janeiro de 2012 e revista na reunião plenária de 21 de Março de 2012  
 


