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Envelhecer é um processo diário que necessita de saberes, de 
experimentações, de partilhas, de reconhecimentos e que ao 
processar-se ao longo da vida vai necessitando de “alimento” 
como capacitação para um envelhecimento bem sucedido. 
Os pontos de partida e os caminhos fazem-se ou são feitos, 
escolhem-se ou são escolhidos, mas à medida que caminhamos 
na vida a condução pode ser autónoma ou podemos manter 
sempre o “instrutor de condução”. Viver é um ciclo de 
aprendizagem em que cada um faz o seu próprio registo! Saber 
de onde vimos e para onde vamos ajuda na compreensão do 
presente e a projetar o futuro, como uma consistência e 
afirmação promissora de uma atitude empreendedora. 
 
    

   Clara Abrantes 
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1. ENQUADRAMENTO 

 

Tendo em conta os objetivos do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 

entre Gerações e reconhecendo a experiência de trabalho em parceria desenvolvida desde 

2008, em torno do Plano Interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior, foi aprovada, a 

26 de janeiro de 2012, pelo Conselho Local de Ação Social, a constituição do Grupo de 

Trabalho para as questões da Pessoa Idosa, do Envelhecimento e da Intergeracionalidade com 

a missão de 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.  

Partindo da missão e dos objetivos estabelecidos para o Grupo de trabalho, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos operacionais: 

 

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. 

1.1 - Divulgar junto da Comunidade o Plano de Ação e as iniciativas do grupo de 

trabalho, assim como quaisquer elementos informativos considerados relevantes; 

1.2 - Incentivar iniciativas de voluntariado na vertente da área social dos idosos. 

 

2 - Constituir-se como um Fórum de discussão e reflexão sobre as questões da população idosa 

e do envelhecimento. 

2.1 - Constituir um observatório para a monitorização do fenómeno local do 

envelhecimento populacional; 

2.2 - Refletir periodicamente sobre os dados recolhidos para a formulação e ativação 

de medidas de inclusão, no combate às situações de risco ou emergência. 

 

3 - Promover a dinamização de parcerias ativas entre pares. 

3.1 - Dinamizar o Grupo de Trabalho na sua organização e funcionamento; 

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; 
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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; 

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. 

 

2. COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO 
 

O Grupo de trabalho é composto por 25 entidades, abarcando diferentes áreas de intervenção, 

nomeadamente: autarquias, saúde, ensino, forças de segurança, instituições de apoio e 

serviços a idosos.   

Entidade Representante 
 

Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, 
C.R.L. 
 

Madalena Malheiros 

Associação para Centro de Dia de Serra D´El Rei Sónia Marisa 

Associação "Mão Amiga" Nuno Manuel Melícias Correia 

Associação de Solidariedade Social de Ferrel Mafalda Chaves 

Câmara Municipal de Peniche 
Clara Abrantes 
Hélia Domingos 

Victor Ramos 

Casa de Repouso da Barragem Isabel Jerónimo 

Centro de Convívio de São Leonardo - Atouguia da 
Baleia 

Mariete Correia 

Centro Distrital de Segurança Social de Leiria - Serviço 
de Peniche 

Filipa Jacinto 
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Entidade(cont.) Representante(cont.) 

Centro Paroquial de Bem Estar Social de Atouguia da 
Baleia 

Alexandra Frazão 

Centro Social da Bufarda João Luís Veríssimo 

Centro Solidariedade e Cultura de Peniche Fátima Marreiros 

Escola Secundária de Peniche Irene Escada 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar Maria Paula Sebastião 

GNR - Guarda Nacional Republicana - Posto de Peniche Luis Reis 

Junta de Freguesia de Ajuda Henrique Bértino 

Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia António Salvador 

Junta de Freguesia da Conceição Raúl Santos 

Junta de Freguesia de Ferrel Silvino João 

Junta de Freguesia de São Pedro Floriano Sabino 

Junta de freguesia de Serra D´El Rei António  

Lar Familiar Nossa Senhora da Esperança A aguardar contacto 

PSP - Polícia de Segurança Pública de Peniche - 
Esquadra de Peniche 

Jorge Martins 
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Entidade(cont.) Representante(cont.) 

Santa Casa da Misericórdia de Peniche Sílvia Engenheiro 

UCC de Peniche do ACES/ON - Unidade de Cuidados 
Continuados de Peniche do Agrupamento de Centros 
de Saúde do Oeste Norte 

Cristina Costa 

Universidade Sénior de Peniche 
Dinah Calado  

Susete Laranjeira  

Nota:  
A composição institucional do Grupo de Trabalho está conforme a deliberação do CLAS tomada na 
reunião de 26/01/2012. 
 

3. REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO 
 

 Foram efetuadas 3 reuniões do Grupo de Trabalho, designadamente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. REUNIÕES DOS SUBGRUPOS DE TRABALHO 
 
Na relação de parceria com o IPL, e na articulação com a coordenação do Mestrado em 

Intervenção para um Envelhecimento Ativo, lecionado na Escola Superior de Saúde de 

Leiria, surgiu o propósito de realização do Estudo em torno dos: “Determinantes de 

Envelhecimento Ativo entre Idosos com maiores de 65 anos no concelho de Peniche”. 

Data Local Ordem de Trabalhos 

24/02/2012 
Câmara 

Municipal de 
Peniche 

Informações; 
Aprovação do Plano de Ação para 
2012; 
Organização e funcionamento do 
grupo de trabalho. 

28/03/2012 
Câmara 

Municipal de 
Peniche 

Informações; 
Aprovação da ata da reunião 
anterior; 
Informações; 
Plano de Ação  do grupo de 
trabalho. 

27/09/2012 
Câmara 

Municipal de 
Peniche 

Informações;  
Aprovação da ata da reunião 
anterior; 
Ponto de situação do Plano de Ação 
do Grupo de Trabalho; 
Semana Sénior 2012; 
Diagnóstico Social. 
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Neste sentido, houve a necessidade de reunir o subgrupo de trabalho composto pelas 

seguintes entidades: PSP, GNR, Universidade Sénior e Escola Secundária de Peniche, IPL – 

ESTM e ESSL, UCC Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, por forma a operacionalizar e levar 

a efeito o estudo, nomeadamente a aplicação de inquéritos por questionário à população com 

65 e mais anos residentes no concelho de Peniche. Para o efeito, foram realizadas 7 reuniões 

intercalares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por forma a dar cumprimento ao terceiro objetivo do Grupo de Trabalho - Promover a 

dinamização de parcerias ativas entre pares, mais concretamente, ao ponto 3.2 - 

Desenvolver ações tendentes à promoção de cidadania e à prevenção e atenuação das 

Data Local Ordem de Trabalhos 

22/03/2012 
Escola Superior 
de Educação de 

Leiria 

Apresentação do Grupo de 
Trabalho; 
Articulação entre pares para a 
colaboração na dinamização de 
ações direcionadas para a 
população idosa. 

03/04/2012 

Escola Superior 
de Arte e Design 

de Caldas da 
Rainha 

Apresentação do Grupo de 
Trabalho; 
Articulação entre pares para a 
elaboração de documentário sobre 
“Histórias de Vida”. 

24/04/2012 

Escola Superior 
de Turismo e 
Tecnologia do 

Mar de Peniche 

Informações;  
Criação de indicadores para a 
monotorização do fenómeno do 
envelhecimento; 
Outros assuntos. 

7/05/2012 
Escola 

Secundária de 
Peniche 

Informações;  
Análise do inquérito por 
questionário a ser aplicado à 
população idosa residente no 
concelho de Peniche; 
Outros assuntos. 

24/05/2012 
Centro de 

Convívio do 
Município 

Pré-teste do inquérito por 
questionário. 

04/07/2012 
Centro de 

Convívio do 
Município 

Análise do inquérito por 
questionário e pequenos ajustes 
decorrentes do pré-teste.  

11/07/2012 
Centro de 

Convívio do 
Município 

Ponto de situação da aplicação dos 
inquéritos por questionário à 
população idosa. 
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situações de exclusão e de isolamento social e físico a que estão expostas as pessoas idosas, 

foram realizadas 13 reuniões intercalares do subgrupo de trabalho, a fim de operacionalizar o 

Plano de Atividades Interinstitucional. Este subgrupo de trabalho é composto pelas seguintes 

entidades: 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 

Paroquial Bem-estar Social de Atouguia da Baleia, Centro Social da Bufarda, Centro 

Solidariedade e Cultura de Peniche, Santa Casa da Misericórdia de Peniche, Unidade de 

Cuidados na Comunidade de Peniche do ACES/ON e Universidade Sénior de Peniche. 

 

5. OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 

Candidaturas: 
No âmbito do Ano Europeu para o Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações - 

efetuada Candidatura aos prémios: “Empreendedores Sociais” e “Para a construção de 

ambientes favoráveis aos idosos”. 

 
Estágios: 
Parceria com a Escola Secundária de Peniche, sendo o Município de Peniche entidade 

acolhedora de estágios curriculares do Curso de Técnico de Apoio Psicossocial, tendo para o 

efeito decorrido reuniões com a coordenadora do curso, nos dias 5/03/2012, 15/05/2012, 

30/08/2012, 28/11/2012, 5/12/2012, tendo sido efetuado o acompanhamento de 2 estágios 

curriculares. 

 

6. PLANO DE AÇÃO - OBJETIVOS CONCRETIZADOS 
 

 Divulgação junto da Comunidade do Plano de ação e das iniciativas do Grupo de 

Trabalho, assim como de elementos informativos considerados relevantes; 

 Constituição de um observatório para a monotorização do fenómeno local do 

envelhecimento populacional – através do Estudo: “Determinantes de 

Envelhecimento Ativo entre Idosos com maiores de 65 anos no concelho de 

Peniche”; 

 Reflexão periódica sobre os dados recolhidos para a formulação e ativação de 

medidas de inclusão, no combate às situações de risco de emergência; 

 Dinamização do Grupo de Trabalho na sua organização e funcionamento; 
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 Desenvolvimento de 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 as pessoas idosas; 

 Colaboração 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; 

 Colaboração com outros grupos de trabalho do CLAS ou com outras parcerias 

institucionais, estabelecendo formas de cooperação com vista à promoção e 

proteção do idoso. 

 
 

 OBSERVATÓRIO PARA A MONOTORIZAÇÃO DO FENÓMENO LOCAL DO 
ENVELHECIMENTO POPULACIONAL  
 

Realização do estudo: “Determinantes de Envelhecimento Ativo entre Idosos com 

maiores de 65 anos no concelho de Peniche”, com a colaboração da Escola Superior de 

Saúde de Leiria, para o efeito foram aplicados 284 inquéritos por questionários à 

população com 65 e mais anos, residentes no conselho de Peniche. 

Esta aplicação de inquéritos, decorreu em duas fases: uma primeira entre os dias 9 e 27 de 

julho e uma segunda fase entre os dias 20 e 21 de setembro de 2013, correspondendo ao 

seguinte registo:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freguesia 
Questionários 
Aplicados % 

 Serra D’El-Rei 10,2 

Atouguia da 
Baleia 

 
26,5 

Ferrel 9,5 

São Pedro 16,3 

Conceição 12,4 

Ajuda 25,1 

Total 100,0 
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 EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES INTERINSTITUCIONAL 
 

No âmbito do Plano de atividades interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior, as 

ações/atividades levadas a cabo foram dinamizadas tendo em conta a promoção da saúde e 

bem-estar da população idosa do concelho e tiveram em conta os seguintes eixos de ação: 

 

“Histórias de Vida & Memórias”: 

 Foram entrevistados 10 idosos e efetuado o levantamento para a realização de um 

documentário; 

 Apresentação do primeiro documentário: “Berlengas – Marcas do Tempo”, com a 

colaboração do aluno da Escola de Artes e Design de Caldas da Rainha. 

 
Intergeracionalidade: 

 No âmbito da VII edição da Semana da Juventude Peniche JovFest exposição itinerante 

“Solidariedade entre Gerações”, exposta nas várias escolas do concelho entre abril e 

junho, tendo sido elaborado o estudo “Solidariedade entre gerações: o que os Jovens 

de Peniche nos dizem – uma experiência”; 

 Colaboração no Projeto CoN’viver, promovido pela CERCIPENICHE, dedicado à temática 

do envelhecimento ativo e teve como público-alvo:  crianças - Jardim de Infância, 

alunos do 1º CEB,  idosos que frequentem Centros de Dia, Centros de Convívio  e 

 Lares. 

 
Comemoração de Dias Festivos: 

 Carnaval Sénior - organização e coordenação da atividade, que decorreu na Discoteca 

Casa do Cais, com a presença de 100 utentes das instituições de apoio e serviços a 

idosos; 

 Dia Internacional da Mulher - organização e coordenação da atividade no dia 8 de 

março, com a participação de 100 idosos; 

 Dia da Primavera - organização e coordenação da atividade, que decorreu na Discoteca 

Casa do Cais, no dia 21 de março, com a participação de 110 idosos; 

 Dia Internacional do Bombeiro - organização e coordenação da atividade, que decorreu 

no quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche, com visita guiada, no dia 28 de 

maio, com a participação de 80 idosos; 
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 Dia do pescador - organização e coordenação da atividade, que decorreu nas 

instalações da lota de Peniche, com a colaboração da DOCAPESCA, com visita guiada, 

no dia 31 de maio, com a participação de 80 idosos; 

 Dia de Portugal - organização da atividade em conjunto com a Escola Secundária de 

Peniche – Curso Técnico de Apoio Psicossocial, que decorreu na Escola Secundária de 

Peniche, com a participação de 120 idosos; 

 Santos Populares - organização e coordenação da atividade que decorreu no Jardim 

Publico da cidade, com a presença de 150 idosos; 

 Dia da Amizade - organização da atividade em colaboração com a Associação de 

Solidariedade Social de Ferrel, que decorreu na Associação de Solidariedade Social de 

Ferrel, com a participação de 100 idosos; 

 Dia dos Avós - organização e coordenação da atividade, que decorreu no Pinhal de 

Ferrel, com a presença de 350 participantes; 

 Magusto Sénior”- organização e coordenação da atividade que decorreu na Cantina da 

Câmara Municipal, com a presença de 90 idosos; 

 Natal Sénior 2012 - organização e coordenação da atividade que decorreu no dia 19 de 

dezembro, no Sporting Clube da Estrada, com a presença de 450 idosos. 

 

Promoção da Saúde: 

 Dia Mundial da Hipertensão - colaboração na organização do evento promovido pela 

Sociedade Portuguesa de Hipertensão, no dia 17 de maio, nomeadamente, preparação 

logística, exposição sénior e divulgação/mobilização de 200 munícipes seniores; 

 Tarde da Atividade Física & Saúde - organização e coordenação da atividade, com a 

colaboração da UCC de Peniche do ACES ON, com a participação de 130 idosos; 

 Dia Internacional da Dança - organização e coordenação da atividade, no dia 30 de 

abril, na Escola Secundária de Peniche, Dinamizado pela Professora de Dança da 

Universidade Sénior, com a participação de 140 idosos. 

 

Ação de Sensibilização: 

 Organização em conjunto com as forças de segurança – PSP e GNR de uma Ação de 

Sensibilização sobre Segurança, que decorreu na ESTM, com a presença de 100 

participantes. 
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Arte e Cultura: 

 Dia Internacional dos Museus - organização e coordenação da atividade em 

colaboração com o pelouro da cultura, no dia 18 de maio, com visita ao CIAB, com a 

participação de 50 idosos; 

 Workshops de Artes Decorativas: 

o Organização e coordenação do Workshop, nos dias 10/05/2012 e 12/07/2012, 

no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche, com a 

participação de 60 idosos; 

o Organização em conjunto com a AMA (Associação Mão Amiga) do Workshop, 

no dia 30/11/2012, no Sporting Clube da Estrada, com a participação de 60 

idosos. 

 Exposição “Arte Sénior” - organização em conjunto com as Instituições de Apoio e 

Serviços a Idosos, da, que decorreu na sala de exposições do Edifício Cultural da 

Câmara Municipal, com a presença de 100 idosos, 23 de outubro; 

 Sessão “Recordar é Viver” - organização e coordenação da - Avaliação do Plano Local 

de Promoção de Cidadania Sénior, que decorreu no Auditório do Edifício Cultural da 

Câmara Municipal, com a presença de 100 idosos;  

 Tarde Dançante - organização em conjunto com a Associação para Centro de Dia de 

Serra D’El-Rei da, que decorreu na Associação A Serrana, com a participação de 300 

idosos; 

 Sessão: “Aula Aberta”- organização em conjunto com o Curso Técnico de Apoio 

Psicossocial da Escola Secundária de Peniche, da, com dinamização da professora 

Laura Diniz, que decorreu no Auditório da Escola Secundária de Peniche, com a 

participação de 100 idosos; 

 Exposição: “Raízes de Terra e Mar” - organização em conjunto com o Curso Técnico de 

Apoio Psicossocial da Escola Secundária de Peniche e da ESTM, que decorreu na 

Biblioteca da Escola Secundária de Peniche, com 100 participantes.  

 Tertúlia: “Raízes de Terra e Mar” - organização em conjunto com o Curso Técnico de 

Apoio Psicossocial da Escola Secundária de Peniche e da ESTM, que decorreu no 

Auditório da Escola Secundária de Peniche, com 100 participantes. 

 

Torneios: 
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 Torneio de Loto (18/04/2012), no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal 

de Peniche, com a participação de 60 idosos; 

 Torneio de paulitinho (22/05/2012), no Centro Social da Bufarda, com a participação 

de 65 idosos; 

 Torneio de Dominó (4/07/2012), na Associação para Centro de Dia de Serra D’El-Rei, 

com a participação de 50 idosos. 

 
I Jornadas Sénior/Peniche – 22 outubro a 3 novembro 
Enquadradas no Ano Europeu para o Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações 

– organização das Primeiras Jornadas Sénior/Peniche. 

 
Teatro e Música: 

 Sessão de Fados  - organização em conjunto com a Associação para Centro de Dia 

de Serra D’El-Rei da, que decorreu no Auditório do Stella Maris, com a participação 

de 200 idosos, 22 de outubro; 

 Musical “Até Sempre, Padre Bastos!”- mobilização e acompanhamento da 

população idosa para o auditório do Stella Maris, com a participação de 200 

idosos. 

 
Documentário: 

 “Berlenga-Ilha do Farol” - organização em conjunto com a Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar, do documentário: que decorreu no Auditório da 

ESTM, com 120 participantes. 

 
Seminário: 

 “Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações” - organização e 

coordenação do Seminário que decorreu no Auditório do Edifício Cultural da 

Câmara Municipal, com a presença de 120 participantes, desde idosos, estudantes, 

voluntários, técnicos e comunidade em geral. No período da manhã, foi 

apresentado, pelo Sociólogo do Município Victor Ramos, o Plano de Ação, para 

2012, do Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e 

Intergeracionalidade”, foi feito o ponto de situação, pelo Professor Baltazar 

Monteiro, coordenador do Mestrado Intervenção para um Envelhecimento Ativo 

da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria. No âmbito da 

recolha de “Histórias de Vida & Memórias“, foi apresentado por Samuel Marques, 
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aluno da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, um primeiro 

documentário “Berlengas-Marcas do Tempo”. 

O período da tarde, foi dedicado à temática “Solidariedade entre gerações”, foi 

moderado pelas professoras Luísa Pimentel e Célia Sousa da Escola Superior de 

Educação e Ciências Sociais de Leiria e iniciou com a apresentação do Estudo 

“Solidariedade entre gerações: o que os Jovens de Peniche nos dizem – uma 

experiência”, pela Psicóloga Joana Coutinho e pela Técnica Superior de 

Gerontologia Hélia Domingos, e contou, também, com um encontro de grupos de 

voluntariado com intervenção na população idosa, em que estiveram presentes a 

“Missão Servir” – da Escola Secundária de Peniche, a Bolsa de Voluntariado “Vinde 

e Vede” do Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, o Grupo de Voluntariado 

da Santa Casa da Misericórdia de Peniche e os Bombeiros Voluntários de Peniche. 

 
Fórum: 

 “ Cuidadores…Saber e partilhar para melhor cuidar…” - organização e coordenação 

do fórum, que decorreu no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal, 

com a participação de 70 cuidadores que formal ou informalmente se dedicam ao 

cuidado de idosos. Num primeiro momento, contou com a apresentação de 

formações direcionadas para as áreas da geriatria e gerontologia: formações 

modulares promovidas pela ADEPE, Cercip e ACISCP e CET’s (cursos de 

especialização tecnológica) promovidos pelo IPL, e o programa Leonardo D’Avinci. 

Num segundo momento foi efetuada uma dinâmica de grupo, em que os 

participantes foram mobilizados para expressarem os sentimentos/emoções que 

experimentam  ao cuidar do outro. A sessão terminou com a partilha, efetuada 

pela Enfermeira Fernanda Viola,  das estratégias de promoção do autocuidado, 

que permitem a promoção da saúde e saúde mental. 

 
2º Workshop: 

 “Eu e o outro…” - organização e coordenação do 2º Workshop, que decorreu no 

Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal, tendo contado com 40 

participantes, desde animadores, voluntários, estudantes e técnicos da área social, 

com o objetivo de aprenderem novas técnicas para aplica-las no desenvolvimento 

das atividades com os idosos. 
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Eventos 
Entidade Promotora/ 

Parceria 

Destinatários 

Idosos 
Técnicos/ 

Cuidadores 
Crianças/ 

Jovens 

“Histórias de Vida & 
Memórias” 

CMP 
IPL – ESAD 

Instituições de Apoio e Serviços a 
Idosos 

10 8 - 

Intergeracionalidade 

CMP 

Agrupamentos de Escolas do 

Concelho 

Escola Secundária 

ESTM  
CERCIPENICHE 
Instituições de Apoio e Serviços a 
Idosos 

260 120 

Toda a 
Comunidade 

escolar Formandos 
da CERCIP 

Comemoração de Dias 
Festivos 

CMP 
Discoteca Casa do Cais 
Instituições de Apoio e Serviços a 
Idosos 
Bombeiros Voluntários de 
Peniche 
DOCAPESCA 
Escola Secundária 
Sporting Clube da Estrada 

1640 100 ATL Arco Íris 

Promoção da Saúde 

CMP 
Instituições de Apoio e Serviços a 
Idosos 
UCC de Peniche do ACES ON 
 

470 60 - 

Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão 
Universidade Sénior 
Escola Secundária de Peniche 

  
Alunos do Curso 
Técnico de Apoio 

Psicossocial 

Ação de Sensibilização 

CMP 
PSP 
GNR 
Instituições de Apoio e Serviços a 
Idosos 
ESTM 

100 10 
Comunidade 

escolar da ESTM 

Arte e Cultura 

CMP 
Instituições de Apoio e Serviços a 
Idosos 
AMA 
Sporting Clube da Estrada 
Associação “A Serrana” 
Escola Secundária 

870 40 

Alunos do Curso 
Técnico de Apoio 
Psicossocial e do 

Curso Profissional 
Técnico de Auxiliar 

de Saúde 
Comunidade 
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ESTM escolar da Escola 
Secundária 

Torneios 
CMP 
Instituições de Apoio e Serviços a 
Idosos 

175 10 - 

I Jornadas 
Sénior/Peniche 

CMP 
Instituições de Apoio e Serviços a 
Idosos 
IPL - Escola Superior de Educação 
e Ciências Sociais de Leiria; 
ESTM; ESSL 
Stella Maris 
ESTM 
Escola Secundária 
Bombeiros Voluntários 
ADEPE 
Cercip 
ACISCP  
Programa Leonardo  
UCC de Peniche do ACES ON 

900 250 

Alunos do Curso 
Técnico de Apoio 
Psicossocial e do 

Curso Profissional 
Técnico de Auxiliar 

de Saúde 
Comunidade 

escolar da Escola 
Secundária 

Total 4425 598 - 

 
 

7. PLANO DE AÇÃO - OBJETIVOS NÃO CONCRETIZADOS 
 

 O objetivo: “Incentivar iniciativas de voluntariado na vertente da área social dos 

idosos” não foi concretizado na sua plenitude, embora, tenha sido trabalhado nas 

Jornadas Sénior / Peniche 2012, bem como no Estudo: “Determinantes de 

Envelhecimento Ativo entre Idosos com maiores de 65 anos no concelho de 

Peniche”.  
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J F M A M J J A S O N D

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

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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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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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/Colectivid

ades

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
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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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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As políticas municipais direcionadas para o envelhecimento, têm sido desenvolvidas 
numa perspetiva multissectorial, multinstitucional, privilegiando uma intervenção 
sistémica numa lógica de desenvolvimento e autonomização da pessoa idosa, 
estimulando uma aprendizagem constante e uma partilha dos seus saberes e 
experiências a título intergeracional. Neste sentido e tendo em conta o Plano 
Interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior, o qual assenta no 
desenvolvimento de atividades que abrangem 5 eixos de ação: saúde, lazer, cultura, 
desporto e artes, desenvolvido de forma participada com envolvimento dos parceiros 
e da população alvo, os idosos, durante o ano de 2012, foram abrangidos pelo 
conjunto das atividades 4425 idosos, para além de técnicos, estudantes e voluntários. 
 
A forma proactiva com que se desenvolvem todas as ações e o trabalho em rede tem 
proporcionado momentos de interação entre os idosos das diversas instituições, 
dando lugar à sua participação social em vários palcos, quer através do processo de 
planeamento das medidas que lhes dizem respeito, quer na participação ativa nos 
espaços de informação e sensibilização que lhes são proporcionados. 
 
Importa salientar o trabalho em rede entre os diversos atores, na medida em que, a 
interação entre os profissionais (técnicos e cuidadores) que trabalham com os idosos, 
permite agilizar a comunicação entre eles, bem como conhecer de forma mais 
aprofundada as suas necessidades e capacidades, a troca de saberes e experiência e, a 
relação de proximidade existente, tem favorecido o trabalho em parceria. Esta relação 
de proximidade e a consciencialização de uma intervenção em rede tem, igualmente, 
contribuído para a formação contínua dos profissionais e cuidadores. 
 
A parceria entre as diferentes organizações que intervêm junto da população idosa, 
tem permitido a articulação, no sentido da concertação de objetivos, convergência de 
recursos e complementaridade na ação, de forma a contribuir para a promoção da 
eficácia da intervenção social junto dos idosos. 
 
É visível que o município está consciente da evolução demográfica da população, a 
qual apresenta um envelhecimento acentuado, vindo a desenvolver uma política que 
defenda os direitos dos idosos e que promova um envelhecimento ativo e saudável. 
No sentido da continuidade torna-se pertinente a existência de um instrumento 
estratégico que comprometa a comunidade perspetivando, neste sentido, para 2013, a 
apresentação e aprovação de um plano gerontológico para o concelho de Peniche. 


