
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Eixo Envelhecimento 

No Eixo_Envelhecimento, foram desenvolvidas, ao longo dos primeiros seis meses de implementação, 

sete sessões de trabalho, com uma taxa média de participação de 72,5% . 

 

1.ª semestre 

Data das 
reuniões 

30-01-2014 05-02-2014 28-02-2014 4-04-2014 6-05-2014 30-05-2014 19-06-2014 
Média de 
participação 

Percentagem 
participantes  

75% 88% 69% 94% 63% 63% 55,5% 72,5% 

 

No segundo semestre observou-se uma diminuição da taxa de participação de 5,9%, apesar das 

dinâmicas de trabalho no grupo se manterem.  

Não obstante, a média de participação neste ano foi de 69,5%. 

 

2.º semestre  

Data das 
reuniões 

04-09-2014  25-09-2014 23-10-2014 02-12-2014 Média de participação 

Percentagem 
participantes  

72,2% 55,5% 88,8% 50% 66,6% 

 

As entidades que constituíram o grupo no ano de 2014 foram: (1) Adesco; (2)Associação de 

Solidariedade Social “O Bem Estar”; (3) Associação Humanitária de Santiago; (4) Câmara Municipal de 

Amarante; (5) Casa do Povo de Telões; (6) Centro de Saúde de Amarante; (7) Centro Social de Jazente; 

(8) Centro Social de Real; (9) Centro Social Vale Santa Natália; (10) Cercimarante; (11) CLAP; (12) 

Colégio de S. Gonçalo; (13) Patronato da Sagrada Família de Telões; (14) Progredir; (15) Santa Casa da 

Misericórdia; (16) Associação Emília Conceição Babo, (17) TEIA+ (CLDS+) e a (18) Universidade Sénior.  

 

Todas as atividades iniciaram o seu processo de implementação em 2014, não obstante algumas 

transitaram para 2015, pela sua complexidade na conceção e implementação, como foi o caso da 

Plataforma Digital e do Cartão Sénior.  

Para a materialização das ações e atividades foram encetadas reuniões com outros parceiros do CLAS, 

designadamente a GNR, o Centro Cultural de Amarante e com entidades externas (operadoras de 

teleassistência).  

É importante salientar, como uma potencialidade para o território, a partilha de recursos quer materiais 

quer humanos para a concretização das atividades.  



 

 

 

O grupo concebeu uma Agenda Cultural Sénior para o ano de 2014 que visou o desenvolvimento de uma 

atividade interinstitucional mensal.  

Todas as atividades da Agenda Cultural Sénior foram concretizadas, com exceção do Arraial de S. João, 

que foi cancelada devido às condições climatéricas. 

Cada uma das atividades foi avaliada individualmente, compreendendo os seguintes indicadores de 

avaliação: horário de realização; programa/tema da atividade; N.º de participantes; acessibilidades; 

condições físicas e ambientais das instalações e funcionalidades das instalações. 

Em termos de avaliação global das atividades da Agenda foram identificados alguns constrangimentos e 

potencialidades. 

No tocante aos obstáculos à implementação das atividades ressaltam-se os horários condicionados, os 

constrangimentos internos das instituições ao nível dos transportes e a necessidade de dar resposta a 

outros serviços.  

As entidades que não puderam participar nas atividades identificaram particularmente dois 

constrangimentos: a falta de recursos humanos, fundamental para a organização logística e a falta de 

motivação dos idosos em aderir a este tipo de iniciativa.  

Relativamente às atividades desenvolvidas, salientaram a dificuldade em haver uma maior 

implicação/interação de alguns utentes, a acessibilidade a alguns espaços onde se realizaram os eventos 

e a dificuldade de visibilidade das atuações, uma vez que a disposição dos lugares era menos funcional. 

No que concerne às potencialidades, a maioria das entidades considerou, de forma global, muito 

satisfatória e satisfatória a concretização das atividades da Agenda Cultural Sénior.  

Realçaram como pontes fortes a diversidade de atividades, a implicação e identificação dos idosos com 

os temas e atividades empreendidas, a adequação das atividades (na sua forma e conteúdo) aos 

destinatários e ao nível dos temas valorizaram a conciliação das atividades nas áreas do lazer, saúde e 

bem-estar. 

 

No que diz respeito às atividades desportivas intergeracionais foi desenvolvido um programa teórico-

prático de desporto sénior, dinamizado e monitorizado pelo representante da Universidade Sénior e 

técnico superior de desporto da autarquia.  

O grupo considerou importante haver uma resposta estruturante nesta área para apoiar as IPSS, por 

forma a responder à motricidade dos idosos.  

 



Relativamente à atividade que visava estudar as condições de implementação da teleassistência 

ou serviço similar no concelho foram efetuadas reuniões de trabalho específicas para seleção da 

operadora de teleassistência que oferecia as melhores condições qualidade/preço.  

A operadora selecionada, Helpphone, enquanto projeto-piloto facultou quatro meses do serviço 

gratuito a três clientes de cada IPSS. 

As Instituições que em 2014 solicitaram o Serviço de Teleassistência foram: O Bem Estar (um 

equipamento), a Associação Progredir (um equipamento) e o Centro Social Vale Santa Natália, 

com a aquisição de um equipamento (três equipamentos). 

Para além destas Instituições, apenas a Associação Emília Conceição Babo efetuou o projeto 

piloto de Teleassistência Domiciliária com dois clientes, não optando pela continuidade do 

mesmo.  

A utilização do Serviço de Teleassistência foi efetuada por Seniores isolados de género feminino 

acima dos 70, onde a utilização do Serviço Voz Amiga atinge uma média superior a 80%. 

O número de clientes ficou abaixo das previsões visionadas pelo grupo do Envelhecimento e 

pela Helpphone. Houve uma efetiva resistência por parte dos clientes das IPSS na utilização 

deste serviço, pelos custos associados. 

Nesse sentido, cabe projetar-se e estudar-se formas mais eficazes de implementação do Serviço 

de Teleassistência, para que os objetivos possam ser concretizados.  

Uma das estratégias poderá passar pela divulgação do serviço juntos dos clientes das 

instituições do concelho, aos familiares diretos e a própria divulgação a toda a comunidade. 

De igual forma, a criação e divulgação de um projeto concreto com um nome a definir pelas 

instituições seria uma mais-valia na implementação do serviço. 

A sensibilização junto dos responsáveis pelas instituições do concelho é fator essencial para o 

crescimento do serviço de Teleassistência Domiciliária. 

 

1.1 Auto-avaliação do Grupo Eixo Envelhecimento 

 

Adequação das atividades desenvolvidas face aos objetivos delineados nos documentos 

estratégicos (PDS 2014-2016 e PA 2014) 

 

O grupo considerou-se satisfeito, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados. 

As entidades deram especial ênfase à Agenda Cultural Sénior, uma vez que foram concretizadas 

atividades sociais reconhecidas e úteis aos idosos do concelho. 



Não obstante, face aos objetivos propostos apenas o da promoção do envelhecimento ativo foi 

alcançado, havendo ainda pouco impacto no território relativamente às outras ações. Importa 

pois implementar objetivamente outras ações previstas no plano. 

 

 

Adequação dos objetivos às expetativas/necessidades da instituição 

No que concerne a este indicador de avaliação, apesar da relevância das ações e atividades 

planeadas, as entidades depararam-se com constrangimentos internos à organização, 

nomeadamente ao nível dos recursos humanos (por défice e dificuldade de gestão), ao nível dos 

recursos materiais, principalmente no que concerne aos transportes, essencial para a mobilidade 

dos clientes. 

As entidades do grupo sublinharam a importância de se definirem atividades adaptadas às 

características dos clientes, principalmente os mais dependentes e com dificuldade de 

mobilidade, promovendo a inclusão ativa. 

Reforçaram a importância da atividade física adaptada aos clientes, que ainda constitui uma 

necessidade social para este grupo vulnerável, e cujas entidades não conseguem prover por 

falta de financiamento.  

 

Efeitos diretos e indiretos do trabalho desenvolvido na instituição 

As atividades desenvolvidas permitem um intercâmbio entre os utentes das diversas instituições. 

Em termos institucionais a programação de determinadas atividades dificultou um pouco a 

normalidade dos serviços diários, quer pelo horário e distância, quer pelo facto dos idosos serem 

na sua maioria do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), o que implica o esforço de efetuar esse 

circuito de transporte ao domicílio.  

Não obstante, o balanço é positivo e os/as colaboradores/as das instituições foram uma mais 

valia para a realização deste serviço adicional. 

As entidades consideraram que integrar-se neste plano de ação alargou a sua capacidade de 

intervenção, principalmente na ótica das atividades lúdicas para com os utentes. Permitiu a 

partilha e troca de experiências, geradoras, por sua vez, de novas competências. 

Todavia, houve quem considerasse que as ações previstas no plano não se configuraram uma 

melhoria efetiva no trabalho e nos resultados da instituição. 

 

Adequação dos objetivos às expetativas/necessidades dos beneficiários 



De uma forma geral, os idosos revelaram alguma resistência aos serviços e atividades 

propostos. 

Não obstante, apesar não serem muito participativos nem fáceis de mobilizar, revelaram estar 

satisfeitos com as atividades desenvolvidas. 

Efetivamente puderam presenciar e desfrutar de experiências positivas, promovendo novas 

sociabilidades e obstar algum isolamento. 

Contudo, algumas entidades consideraram que deve haver um enfoque maior noutras atividades 

e serviços que permitam a efetiva melhoria da qualidade de vida dos idosos, uma vez que este 

plano de ação se centrou na Agenda Cultural Sénior. 

 

N.º de participantes envolvidos nas atividades 

Apesar dos constrangimentos institucionais para o desenvolvimento das atividades (transporte, 

recursos humanos, gestão), houve uma forte adesão das instituições e dos idosos. 

Os idosos mais autónomos mostraram-se bastante satisfeitos nas atividades de lazer, 

especialmente as que implicaram convívio e refeição. 

Ressalta-se, todavia, que foi fundamentalmente nas atividades culturais e recreativas que se 

verificou uma adesão positiva dos idosos, havendo resistência na proposta de outros serviços, 

como foi o caso do serviço de teleassistência.  

 

Adesão institucional às sessões de trabalho desenvolvidas 

As instituições, com maior ou menor dificuldade, conseguiram estar em sintonia e procuraram 

respeitar a dinâmica de cada organização para a prossecução do previsto no plano de ação. 

 

Relacionamento interinstitucional 

Sobre este ponto as opiniões foram divergentes. 

Efetivamente, para algumas entidades este foi um ponto forte e crucial para o desenvolvimento e 

para o sucesso deste plano de ação. 

As instituições empenharam-se, na sua maioria, na programação e execução das atividades, 

mas nem sempre se conseguiu organizar o término das atividades (limpezas, arrumação de 

material e afins). 

 

Outras, por sua vez, consideraram ainda haver instituições que continuam a desenvolver as suas 

atividades de forma isolada, existindo uma grande resistência ao trabalho interinstitucional. 

 



Obstáculos 

Atendendo à multiplicidade de funções inerentes a cada instituição, foram identificados 

obstáculos que limitaram a concretização das atividades, nomeadamente a falta de transporte 

para a deslocação dos idosos por parte de instituições, os horários reduzidos, os espaços para a 

realização das atividades (acessos, nomeadamente às casas de banho, parque de 

estacionamento), o que dificultou a mobilidade dos idosos e a dinâmica da atividade. 

Dificuldade na gestão dos recursos humanos para atender aos habituais serviços da instituição e 

às atividades externas promovidas na Agenda Cultural Sénior. 

Dificuldade na gestão de horários internos à organização, tendo havido incumprimento de 

horários por parte de algumas entidades, gerando dificuldade no desenvolvimento das 

atividades.  

A incompatibilidade das atividades face à mobilidade dos idosos, sendo por isso necessário 

adequá-las às características dos idosos.  

A necessidade de responder de forma mais eficaz e estruturante a alguns problemas 

relacionados com o envelhecimento. 

 

Potencialidades 

A concretização do plano de ação de 2014 permitiu promover um trabalho multidisciplinar em 

torno da problemática do envelhecimento e do planeamento de respostas integradas. 

Fomentou a partilha de recursos, de experiências, de saberes e boas práticas.  

Para além disso, permitiu o convívio e a partilha interinstitucional, obstando o trabalho isolado. 

As atividades promovidas permitiram combater algum isolamento dos idosos e promover alguma 

qualidade de vida e bem-estar à população idosa. 

 

Oportunidades de melhoria 

O grupo considerou como oportunidades de melhoria a possibilidade de haver maior cedência e 

partilha de recursos entre as instituições. 

Haver uma maior participação dos idosos nas atividades (por exemplo, cada instituição ficar 

responsável por levar uma apresentação, teatro, dança ou outros, numa determinada atividade, 

e na atividade seguinte ser outra instituição), proporcionando assim maior conhecimento entre os 

idosos das diferentes instituições. 

Adequar as atividades ao número e as características dos participantes. 

Alargar a rede de parceiros, envolvendo entidades de diferentes modalidades (Associações 

desportivas, culturais e recreativas/Turismo e lazer). 



Criação de uma equipa multidisciplinar para atuar junto das pessoas idosas isoladas prestando-

lhe o apoio de acordo com as suas necessidades.  

Promover os laços intergeracionais e combater o isolamento das pessoas idosas.  

Possibilitar aos idosos frequentar academias de arte, teatro, dança, música. 

Criar algum tipo de dinâmica com os utentes utilizando as piscinas municipais. 

 

Uma ação que possa ser considerada como uma boa prática no grupo 

O grupo do Envelhecimento destacou o trabalho em parceria como uma boa prática. 

Agenda Cultural Sénior foi a ação que mais se destacou e a atividade que mais agradou os 

idosos foi a Comemoração do Dia do Idoso, salientando a união de esforços levada a cabo por 

todas as entidades presentes bem como também o facto de esta ser já uma atividade com 10 

anos de existência. 



 

1.1.2 Quadro Síntese das atividades_Eixo Envelhecimento  

Atividade 
Entidade 
Promotora 

Parceiros Destinatários 
Em 
execução 

Executado 
Não 
executado 

Avaliação  

Levantamento dos idosos em possível 
situação de abandono e/ou 
isolamento social 

CMA_DDCS; 
CMA_Universidade 
Sénior 

(1)Adesco;  
(2) Associação 

Humanitária de 
Santiago;  

(3)  Associação de 
Solidariedade Social “O 

Bem-Estar”; (4) 
Câmara Municipal de 

Amarante;  
(5) Casa do Povo de 

Telões; (6) Centro de 
Saúde de Amarante; 

 (7) Centro Social Vale 
Sta Natália; (8) Centro 

Social de Jazente;  
(9) Centro Social de 

Real;  
(10) Cercimarante; (11) 

CLAP; CSF Freixo de 
Cima e de Baixo;  

(12) Infantário Creche 
“O Miúdo”; (13) 

Patronato da Sagrada 
Família de Telões;  

Instituições 
com valência 
na Terceira 
Idade 

  X   

Foi efetuada articulação 
com a GNR, 
designadamente com o 
seu programa “Operação 
Censos Sénior”; 
Foi fornecida alguma 
informação sobre a 
situação dos idosos a 
viver sozinhos e/ou 
isolados; 
Sinalização em rede das 
situações às entidades 
competentes. 

Plataforma com informação das 
instituições e valências/respostas para 
a terceira idade 

CMA 
Instituições e 
comunidade 

X     

O grupo do 
Eixo_Envelhecimento 
definiu os conteúdos que 
considera pertinentes  
integrarem a plataforma 
de informação partilhada. 
Plataforma Social 
apresentada ao CLAS. 

Cartão Sénior CMA 
Idosos 
aderentes 

X     

Foi efetuada proposta de 
regulamento que se 
encontra em análise no 
departamento jurídico da 
autarquia. 



 

Atividade 
Entidade 
Promotora 

Parceiros Destinatários 
Em 
execução 

Executado 
Não 
executado 

Avaliação  

Estudar as condições de 
implementação da teleassistência ou 
serviço similar no concelho 

CMA 

(14) Progredir; (15) Sta 
Casa da Misericórdia 
de Amarante; 
(16) TEIA+ (CLDS);  
(17) Universidade 
Sénior; 
(18) CCA; 
(19)GNR 

IPSS com 
valência na 
terceira 
idade e 
comunidade 

  X   

Foram selecionadas duas 
operadoras para 
apresentarem os serviços 
por forma a definir uma 
proposta coletiva para o 
território. 
Foi selecionada uma 
operadora de 
teleassistência e 
efetuado um projeto 
piloto. 

Atividades desportivas 
intergeracionais 

CMA_DEJD 
Idosos do 
Concelho 

  X   

Foi efetuada uma 
formação teórico-prática  
em desporto Sénior. 
Foram oferecidos dois 
livros da autoria do 
professor de desporto. 

Agenda Cultural /Atividades Culturais 
e Recreativas 

CMA_Univeridade 
Sénior 

Idosos do 
Concelho 

  X   

O grupo concebeu uma 
Agenda Cultural Sénior 
para o ano de 2014 que 
visa, mensalmente, o 
desenvolvimento de uma 
atividade 
interinstitucional.  
Todas as atividades 
foram concretizadas, à 
exceção do Arraial de S. 
João, previsto para o mês 
de junho, devido às 



condições 
meteorológicas.  

 


