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Divisão de Ação Social Voluntariado e Saúde 

1 – Introdução 
 

A população mundial está a envelhecer rapidamente. O número de pessoas 

com 60 anos ou mais duplicará proporcionalmente, passando de 11%, em 

2006, para 22%, em 2050. Assim, pela primeira vez na história da humanidade 

haverá mais idosos que crianças (com idade 0 – 14 anos) na população.  

O envelhecimento populacional decorrente dos últimos anos conduz a uma 

clara necessidade do desenvolvimento de políticas e respostas específicas 

para a população sénior e para os idosos. 

O Plano Integrado Municipal para o Envelhecimento (PIME) pretende constituir 

um instrumento de planeamento estratégico dirigido à população sénior e 

idosa, onde é definida a estratégia de intervenção a desenvolver numa lógica 

de promoção de uma cidadania plena e de uma sociedade inclusiva que se 

preocupa com a qualidade de vida e bem-estar dos seus seniores.  

O PIME pretende estruturar um conjunto de intervenções estratégicas 

integradas, mobilizando o conjunto de parceiros integrados na Rede Social, 

com intervenção direcionada ou potencialmente promotora do envelhecimento 

ativo, saudável e feliz, no Concelho de Vila Nova de Gaia. 

Com o PIME, o Concelho de Vila Nova de Gaia fica dotado de um instrumento 

de ação que permite responder às diferentes dimensões da problemática do 

envelhecimento que é múltipla e complexa e se traduz em diferentes 

necessidades e oportunidades de intervenção desde os seniores ativos para 

quem o envelhecimento ativo é uma etapa privilegiada de afirmação e 

realização pessoal e social até aos idosos que necessitam de respostas sociais 

altamente especializadas e inovadoras. 
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2 – Enquadramento 
 

De acordo com os dados demográficos mais recentes, disponíveis no Plano de 

Desenvolvimento Social de V.N. de Gaia, o Índice de Envelhecimento no 

Concelho sofreu um acréscimo de 2011 para 2015, passando de 97,2% para 

120,3%, tal como se registou em Portugal e na AMP. 

Contudo, em 2015 o Índice de Envelhecimento em Vila Nova de Gaia (120.3%) 

é inferior à média da AMP (131,7%) e de Portugal (143,9%) (ver ilustração 1), 

situando-se assim a meio da tabela dos municípios da AMP, uma vez que há 

nove municípios que apresentam valores superiores e sete com valores 

inferiores. 

Os dados disponíveis sobre o envelhecimento demográfico no Concelho de 

Gaia demonstram a premência de uma intervenção estruturada e integrada de 

modo a preparar o território para a nova realidade sócio demográfica que se 

avizinha. 

 

Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última atualização: 2016-06-16 

PDS Vila Nova de Gaia 2017-2021 

Ilustração 1 - Índice de Envelhecimento em Portugal e nos Municípios da AMP 
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Índice de Dependência de Idosos: 

Tal como no Índice de Envelhecimento, também no Índice de Dependência, 

Vila Nova de Gaia com 25,4%, apresenta um valor inferior à média de Portugal 

(31,4%) e da AMP (27,3%). Dentro dos municípios da AMP, Gaia encontra-se a 

meio da tabela. 

Como se sucedeu com o Índice anterior também no de Dependência de Idosos 

de 2011 para 2015, registou-se um acréscimo de 3,6%, tendo passado de 

21,8% para 25,4% (ver ilustração 2). 

 
Fontes de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente INE - Estimativas Anuais da 

População Residente Fonte: PORDATA Última atualização: 2016-06-16 
PDS Vila Nova de Gaia 2017-2021 

Do ponto de vista da distribuição territorial e de acordo com os censos de 2011, 

e da georreferenciação (ver ilustração 3) dos indivíduos com 65 ou mais anos, 

para o Concelho de Vila Nova de Gaia permite-nos concluir que não existe um 

processo de envelhecimento com um padrão territorial claramente identificável 

em toda a área deste Concelho. 

 

Ilustração 2 - Índice de Dependência de Idosos em Portugal e nos Municípios da AMP 
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Ilustração 3 - Georreferenciação dos indivíduos com 65 anos e mais em Vila Nova de Gaia por 
subsecção estatística, em 2011 

 

Fonte: Elaboração própria com base no recenseamento geral da população (Censos, 2011) 

Diagnóstico Gerontológico de Vila Nova de Gaia 2017 - ISSSP 

Através da plataforma do Gaia+Inclusiva pretende-se realizar um diagnóstico 

de necessidades dos idosos isolados, mediante os dados que resultem do 

atendimento social e outros, que os serviços de atendimento social, e outros, 

designadamente, segurança social, saúde, etc., estão a reunir evidências de 

múltiplas situações de idosos nestas circunstâncias e que as estatísticas do 

apoio social nas medidas da segurança social têm vindo a confirmar.  

As problemáticas e necessidades sociais predominantes na referenciação pelo 

programa são as seguintes: carência material ou insuficiência de recursos 

básicos para a sobrevivência e estabilidade funcional; dificuldade no acesso à 
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saúde por carências financeiras ou de mobilidade; persistência de situações de 

reduzida autonomia e isolamento social agravado pela ausência de retaguarda 

familiar de apoio ou de cuidadores. 

Neste enquadramento e de acordo com a intervenção a decorrer nos serviços 

da autarquia e pelas organizações da sociedade civil com intervenção na área 

do envelhecimento surge o Plano Integrado Municipal para o Envelhecimento 

que pretende colmatar de forma inovadora muitas das vulnerabilidades sociais 

do envelhecimento detetadas no referido diagnóstico. 

 

3 – Plano Integrado Municipal para o 
Envelhecimento. 
 

O objetivo estratégico da implementação deste Plano passa por garantir o 

direito a um envelhecimento digno através da promoção da qualidade dos 

serviços a diversidade de programas e projetos adaptados às necessidades 

sentidas e de uma participação ativa de todos os envolvidos. 

De forma a estruturar o documento e caracterizar diferentes possíveis estádios 

da situação dos seniores, optou-se por criar três eixos específicos, que 

integram a dinâmica interna do envelhecimento, da cidadania e participação 

cívica, e da dinâmica institucionais das respostas e serviços vocacionados para 

esta temática. 
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Ilustração 4 - Quadro síntese 

 

 

 

3.1 - Eixo 1 Gaia Sénior – Política Municipal Envelhecimento 

Ativo (PMEA) 2018 

 

3.1.1 - Enquadramento e Síntese 

 

O grupo alvo deste eixo são os seniores com elevada mobilidade e autonomia 

pessoal, em boa condição física e mental, com expetativas de realização social 

e individual, com possibilidade de participação na sociedade e desempenho 

ativo e reconhecido na comunidade. 

Pretende-se a disponibilização de serviços para a qualificação do 

envelhecimento ativo com um conjunto de propostas culturais, recreativas e 

desportivas que complementem a rede de oferta já existente, nomeadamente 

nas Universidades e Academias Seniores. 

 

Plano Integrado 
Municipal para o 
Envelhecimento 
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bem-estar e 
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Ativos 

 Inovação e 
qualificação das 
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Fruto da crescente longevidade e das alterações rápidas da sociedade 

moderna, o ciclo do envelhecimento humano é cada vez mais extenso, 

diversificando-se nas suas etapas e necessidades vitais e sociais. 

Com o adiamento das reformas e prolongamento da vida ativa para além de 

patamares racionais, reformas aos 67 anos em profissões de risco e desgaste 

rápido com o pretexto de garantir equilíbrio entre pensões e tempo de atividade 

contributiva (período de descontos), gerou-se um novo desafio para a 

sociedade.  

Tornam-se prementes ajustamentos nas políticas nacionais e, sobretudo, nas 

políticas locais, centradas nos espaços de vida natural desta população. 

Para além do envelhecimento ativo ainda em período de vida profissional ativa, 

acresce exponencialmente o número de pessoas já na situação de reforma, na 

posse da plenitude das suas capacidades físicas, mentais e emocionais. Para 

esta população o envelhecimento está associado à expectativa de uma vida 

ativa, com o que implica de equilíbrio emocional, de realização pessoal, de 

capacidade social de interação / sociabilização e de inclusão no espaço social 

coletivo. 

Adotamos aqui a designação de seniores ativos, para esta etapa da vida, de 

modo a reconhecer a sua identidade social e a realidade humana muito própria 

deste grupo etário, com a personalidade coletiva ainda em definição, algures 

na transição entre a vida ativa e a fase em que se poderão considerar idosos. 

Neste contexto, o envelhecimento ativo deverá ser enquadrado num processo 

social e cultural em que as idades se vão diferenciando e com elas os padrões 

de necessidades e expetativas. 

A sociedade portuguesa e o Concelho de Vila Nova de Gaia em particular 

ainda não têm as ferramentas adequadas para lidar com esta realidade sócio 

demográfica emergente e muito significativa em termos demográficos. 

A realidade do envelhecimento ativo remete para questões de manutenção de 

capacidades funcionais e estrutura pessoal equilibrada, ou seja, de estilo de 

vida, preservação da saúde e do bem-estar em condições de ocupação 
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contínua, com estabilidade de rendimento ou de equilíbrio relacional e de 

inclusão social. 

Assistimos ao aparecimento de uma “geração charneira” com a experiência do 

envelhecimento, baseado na longevidade saudável e ativa: pessoas com mais 

de 65 anos às quais ainda não podemos atribuir as problemáticas da “velhice”, 

a população efetivamente idosa pela baixa autonomia ou algum grau de 

dependência, a chamada “4ª idade”. 

Os seniores constituem uma nova geração em transição, socialmente 

disponível e ativa, em boa condição física e psicológica, com elevadas 

expectativas de realização pessoal e com recursos financeiros disponíveis.  

Quando se encontram na situação de reforma da vida profissional, rapidamente 

podem sentir uma perda de identidade e do sentido de “utilidade” social.  

Na sociedade atual a identidade individual e coletiva está intrinsecamente 

associada ao papel desempenhado na economia produtiva. O afastamento 

desta por motivos de reforma é um processo doloroso que implica a 

capacidade de refazer novas oportunidades de sociabilização, novos interesses 

e legitimidade para a intervenção pública e familiar. 

Em síntese, o rápido envelhecimento demográfico gerado pelas condições 

ímpares do estado de proteção social, saúde e educação extensivas, implicam 

um esforço igualmente rápido e transversal de aprendizagem sobre o 

significado e a natureza do fenómeno do envelhecimento ativo. 

Esta aprendizagem é especialmente crítica na fase em que o controlo do 

processo de envelhecimento é mais premente e tem maiores resultados 

preventivos, exatamente a fase etária dos “seniores ativos”. 

A problemática social dos seniores ativos caracteriza-se pelo risco de 

isolamento, questões de saúde mental como o estado depressivo, em parte 

originado pela perda de referências da vida ativa, défice de ocupação e 

identidade social definida, isolamento e exclusão de oportunidades de 

sociabilização, anonimato social sem visibilidade pública das suas aspirações e 
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expectativas e ausência de reconhecimento, na comunidade, das suas 

capacidades como contributo de “valor” social. 

Impõem-se novas políticas nacionais e locais, de gestão coletiva da sociedade, 

de design de espaços e equipamentos urbanos, de criação de oportunidades 

diferenciadas de desenvolvimento pessoal, adequadas e de referência para 

esta geração de seniores ativos. 

 

3.1.2 – Princípios Prioritários de Inclusão Social para o 

“Envelhecimento Activo” Saudável e Realmente Reconhecido 

Como Valor na Sociedade 

 

 Autonomia pessoal e coletiva: 

Núcleo central das políticas de envelhecimento ativo com vista a 

manter o controlo pessoal sobre os aspetos da autodeterminação 

das pessoas seniores garantindo a dignidade, integridade e 

liberdade de escolha. 

 Reconhecimento social e económico do potencial de saber 

acumulado: 

Mecanismos de valorização económica dos contributos da 

atividade dos Seniores. 

 Vida Socialmente Útil: 

Funções sociais, familiares, económicas e culturais que se 

traduzam em valor para a sociedade, asseguradas pelos seniores 

ativos. 

 Representação e participação ativa: 

Mecanismos de exercício ativo da cidadania, social e 

politicamente reconhecidos e integrados que valorizem o 
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contributo cívico dos seniores e assegurem a representação dos 

seus interesses na definição das políticas. 

 Estilo de vida saudável e bem-estar psicoafectivo: 

Mecanismos de qualificação dos espaços, oportunidades de vida 

saudável e ativa e criação de focos de interesses e motivação 

para os Seniores. 

Neste sentido, prosseguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, 

nas recomendações para a implementação de políticas de envelhecimento 

saudável, definem-se as seguintes orientações para políticas orientadas para 

os Seniores Ativos. 

 

Ilustração 5 - Políticas Orientadas para os Seniores Ativos 

 

Fontes/Entidades: INE,PORDATA, última atualização: 2016-06-16 

 

 

"PLANEAMENTO INTEGRADO E DESENHO URBANÍSTICO, DO 

LAZER, ACESSIBILIDADES E VIVÊNCIAS SOCIAIS 

INTEGRADORAS" 

"POLÍTICAS SOCIALMENTE INCLUSIVAS NOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS" 
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3.1.3 - Fundamentação 

 

A operacionalização da Política Municipal Envelhecimento Ativo (PMEA) – 

“Gaia Sénior” – 2018/2019 demonstra a capacidade de inovação social do 

Concelho, na resposta às novas necessidades e configurações sociais, 

tornando-o pioneiro a nível nacional na implementação de uma Política 

Municipal estruturada neste âmbito. 

O Diagnóstico Social de Vila Nova de Gaia (PDS 2017-2021) confirma a 

tendência global para o progressivo envelhecimento demográfico da população 

do Concelho, com o aumento do índice de dependência dos idosos e do índice 

de envelhecimento. 

A dinâmica demográfica do Concelho valida e reforça a pertinência desta 

opção de política social local. 

Segundo os dados do Diagnóstico Social, em 2001 o grupo etário dos 25 aos 

29 anos (8,74%) predominava, mas, em 2015, já é dominante o grupo dos 40 

aos 44 anos representando (8.33%) do total de habitantes.  

Relativamente às variações por grupo etário, constata-se que entre 2001 e 

2015, no grupo etário dos 0 aos 4 anos há uma diminuição de 1,91%; mas em 

2015 existe um crescimento no grupo etário dos 60 aos 64, do mesmo valor 

(1,91%). A registar um outro dado relevante que é o aumento de 5,36% da 

população com mais de 65 anos, entre 2001 e 2015. 

 

3.1.4- Estratégia 

 

O município de Vila Nova de Gaia tem vindo a afirmar uma política social 

focalizada em necessidades e vulnerabilidades sociais identificadas como 

prioritárias, através do programa Gaia+Inclusiva e de outros instrumentos de 

política social local. 



 
 

Pág. 12 
 

  
Divisão de Ação Social Voluntariado e Saúde 

A intervenção na problemática dos seniores representa para o município, a 

oportunidade de complementar a resposta já existente nos referidos programas 

de resposta a carências e necessidades sociais, com uma política de 

desenvolvimento social, promotora de oportunidades de bem-estar, 

desenvolvimento de capacidades e competências, disseminadas no grupo 

etário dos seniores. 

A criação de uma oferta pública estruturada de serviços e respostas à escala 

Municipal, dirigida para os seniores do Concelho, permitirá ao município de Vila 

Nova de Gaia colocar-se num patamar de pioneirismo no reconhecimento pelos 

serviços da administração local da necessidade de cumprir a missão do serviço 

público para com este grupo etário. 

A Política Sénior do município pretende complementar e aprofundar o esforço 

da sociedade civil/terceiro setor, com intervenção reconhecida nas 

Universidades Seniores, prestadora de serviços de qualidade com recursos 

captados na comunidade, nos participantes ou com apoios da própria 

autarquia. 

A Política Municipal, agora assumida pelo município, disponibilizará um 

conjunto de serviços qualificados com cobertura de todo o território e de acesso 

universal que permitirá aos seniores deles usufruírem independentemente da 

rede de respostas da sociedade civil que lhes estão acessíveis ou dos recursos 

próprios. 

Estes serviços estarão disponíveis aos munícipes através do estabelecimento 

de parcerias mobilizadoras de entidades de mérito cultural, artístico e 

desportivo, presentes no Concelho, em estreita articulação com as respostas já 

no terreno como as Universidades Seniores e outras. 

Com estes serviços pretende-se criar oportunidades de qualificação e 

capacitação dos seniores, com experiências formativas e de desenvolvimento 

pessoal de mérito reconhecido, facilitando e promovendo a sua participação 

nas respostas da comunidade. 
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3.1.5 - Princípios Orientadores da Política Municipal 

Envelhecimento Ativo PMEA 

 

 

Tabela 1 - Princípios Orientadores da Política Municipal Envelhecimento Ativo PMEA 

 

3.1.6 - Conceito Envelhecimento Saudável no âmbito da PMEA 

 

A PMEA de Vila Nova de Gaia propõe como conceito inovador de 

envelhecimento saudável para os seniores, a experiência plena da vida nas 

circunstâncias e contexto etário e social em que ela se pode exercer. 

O Concelho de Vila Nova de Gaia assume uma visão do envelhecimento 

saudável baseado nos pressupostos seguintes: 

 

 

Alargamento da oferta dos serviços da 
autarquia criando modalidades específicas 
para os seniores, integradas na oferta já 

disponível 

 

Mobilização das parcerias locais para a 
disponibilização dos serviços especializados 

para os seniores 

Complementaridade e articulação entre as 
propostas de atividade e serviços da 

autarquia e os projetos e respostas para 
seniores já no terreno (Universidades 

Seniores, atividades das juntas de freguesia, 
IPSS’S e outras) 

Qualidade e profissionalismo na oferta a 
disponibilizar aos seniores no âmbito da 

PMEA   

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA 
PMEA 
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 Envelhecimento como experiência de descoberta e realização pessoal 

de capacidades e competências; 

 Oportunidade de aprendizagem ao longo da vida; 

 Segunda oportunidade de realização de expetativas pessoais; 

 Continuidade de percursos de aprendizagem e de atividades da vida 

ativa; 

 Reprodução, nas atividades propostas para os seniores, das regras e 

normas de qualidade técnica profissional em vigor nas atividades de vida 

diária, suscetíveis de reconhecimento e valorização social; 

 Alargamento ao território e universalização das atividades com um 

princípio de “desenho universal” das atividades sem diferenciação para 

os seniores, nem criação de guetos etários socialmente menorizados. 

 

3.1.7 - Objetivos Estratégicos da PMEA 

 

O grande objetivo da estratégia de intervenção na população sénior de Vila 

Nova de Gaia é o da promoção da “Esperança de vida saudável”. Esta 

relaciona-se com o prolongamento da vida ativa e plena, com sentido de 

utilidade social, mantendo a autonomia e o acesso a oportunidades de 

realização pessoal. 

Para o território concelhio, a PMEA tem como objetivo estratégico o 

reconhecimento de Vila Nova de Gaia como um Concelho socialmente 

inclusivo para os seniores, baseado nas oportunidades criadas pelo acesso aos 

serviços e respostas de qualidade, tecnicamente reconhecida. 

 

3.1.8 - Destinatários 

 

A PMEA destina-se a toda a população do Concelho de Vila Nova de Gaia, 

com idade igual ou superior a 65 anos.  
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3.1.9 – Operacionalização do projeto envelhecimento ativo 

sénior 

 

Promotores Área Temática Breve apresentação da ação a desenvolver 

C.M. de Gaia 
Departamento de 
Desporto Cultura 
e Juventude 
 

 

4.1. Atividade física 

e desportiva 

Jogos lúdico-desportivos: 

• Circuitos de destreza motora 

• Iniciação ao golfe 

• Malha redonda 

• Caminhadas sem supervisão 

C.M. de Gaia 
Departamento de 
Turismo 

 

4.2. Atividades 

culturais 

 

Programa de Caminhada Sénior 

Caminhadas culturais com acompanhamento e supervisão de 

professores de educação física e técnico superior de turismo 

Programa 1- Zona Litoral 

Programa 2 - Arte Urbana- Centro Histórico 

Programa 3 - Zona interior 

(ver programa detalhado em anexo) 

Grupo Musical da 

Mocidade 

Perosinhense 

(GMMP) 

4.3. Música na 

comunidade 

Prática performativa 
(apresentações e 
espetáculos 
públicos) 

Prática musical e projeto: 

Aprendizagem de um instrumento 

Prática musical e projeto – sessão com o objetivo de envolver os 

alunos em atividades de exploração e desenvolvimento de 

competências musicais básicas (cantar, audição ativa, 

percussão corporal, movimento, coordenação motora, etc.). 

 

Agrupamento de 

Escolas de 

Canelas 

4.4. Projeto de 

ensino de Música 

de tradição oral 
Curso de Gaita-de-foles 

Kale: Companhia 

de dança - 

Ginasiano 

4.5. Dança 

Política de 

Envelhecimento 

Saudável 

 

Cidade que Dança: Oficina PES: 

Oficina de Danças Históricas e Tradicionais Portuguesas 

Câmara de Vila 

Nova de Gaia e 

Prof. Doutora 

Susana Póvoas 

4.6. Atividade física 

e desportiva regular 

de recreação  

Andebol em mulheres pós-menopáusicas e homens com 

mais de 55 anos  

(ver anexo 1) 

Tabela 2 - Quadro Síntese de Ações por área Temática 



 
 

Pág. 16 
 

  
Divisão de Ação Social Voluntariado e Saúde 

3.1.10 - Entidades Promotoras da PMEA: 

 

Promotores Breve apresentação institucional 

Departamento de 
Desporto Cultura e 

Juventude 
Departamento de 

Turismo 

C.M. de Gaia 

Grupo Musical da 

Mocidade 

Perosinhense (GMMP) 

Para o GMMP e para a EMP o projeto de cooperação e colaboração no âmbito 

de um programa ligado ao envelhecimento ativo está perfeitamente alinhado 

com o historial e valores da instituição. No entanto, essa colaboração só faz 

sentido se for realmente assumida como um projeto em que a instituição se 

envolve de forma relevante, por exemplo através da cooperação com outros 

grupos internos da instituição (Coro da Tuna ou EMP). Por essa razão, e 

acreditando que podemos fazer uma proposta de intervenção que vá de 

encontro aos interesses da C. M. de Gaia e, simultaneamente, que possa 

proporcionar experiências relacionais e artísticas significativas para os 

participantes neste projeto 

Agrupamento de 

Escolas de Canelas 

A nossa cidade poderá ser a primeira a abraçar um projeto de ensino de música 

de tradição oral. Será o mais vanguardista projeto de Gaita-de-foles alguma vez 

desenvolvido em Portugal. 

Apesar de pequenos contributos parcelares promovidos por tantos agentes 

culturais ao longo do Séc. XX, este projeto é sem dúvida o mais importante 

passo concertado, dado no sentido de resgatarmos a nossa identidade imaterial. 

Na vizinha Galiza – Vigo – a música tradicional e a gaita-de-foles é ensinada no 

conservatório, e constitui grau superior em música. 

Com este projeto estamos hoje a dar um passo importantíssimo para o ensino 

de música em Portugal. 

Ginasiano / Kale: 

Companhia de dança 

 

Com a sede em Vila Nova de Gaia, o GINASIANO Escola de Dança é uma 

instituição privada com estatuto de utilidade pública, dedicada ao Ensino 

Artístico Especializado da Dança, reconhecida pelo Ministério da Educação 

desde 1987, com autonomia pedagógica. Para além dos Cursos Artísticos 

Especializados no domínio da Dança, de nível básico (2º e 3º Ciclo) e 

Secundário, em regime articulado com o Ministério da Educação, o Ginasiano 

oferece ainda aprendizagem ao nível da iniciação à dança, para o Infantil e 1º 

ciclo. 

Como COMUNIDADE EDUCATIVA, visa participar ativamente no processo 

sociocultural da Comunidade onde se insere – Grande Porto - através do 

binómio Artes-Educação, que acreditamos ser de maior importância para o 

desenvolvimento global do ser humano e das sociedades. Com esta premissa, 

desenvolve uma intervenção educativa ao nível curricular e extracurricular, onde 

interagem as componentes físicas, lúdica e cultural 

Tabela 3 - Entidades Promotoras da PMEA (Breve Apresentação) 
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3.2 - Eixo 2 – Promoção da cidadania sénior 

 

3.2.1 - Enquadramento 

 

O Plano Integrado Municipal de Envelhecimento (PIME) pretende, através dos 

recursos para a Cidadania Ativa Sénior, dotar o Concelho com oportunidades 

qualificadas de vivência social plena para os seniores.  

O grupo alvo deste eixo são os seniores e idosos com algum grau de 

vulnerabilidade que pretendem prolongar a permanência no domicílio com 

qualidade de vida e segurança ou que aspiram a alternativas inovadoras à 

institucionalização. 

São também os seniores que se encontram em situação de isolamento, cuja 

principal vulnerabilidade é a inclusão em grupos de sociabilidade geracional e 

intergeracional. 

O isolamento agrava e acentua situações de precariedade e fragilidade no 

acesso a recursos básicos e cuidados necessários que muitas vezes estão 

associados aos baixos rendimentos e reformas ou pensões. 

Mas o isolamento social é sobretudo gerador da invisibilidade social dos 

seniores, da sua dificuldade em manter ou reconstituir redes de sociabilidade e 

da sua expressão ou interação positiva e ativa na comunidade. As 

consequências que daí advêm manifestam-se em situações depressivas, de 

apatia social e de auto desvalorização com baixa autoestima e autoconceito. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Social de Vila Nova de Gaia, e 

com base nos censos de 2011 do INE, verifica-se que em Vila Nova de Gaia o 

nº de famílias unipessoais com mais de 65 anos passou de 5486 para 8225. 

Este dado manifesta a grande dimensão, no Concelho e na generalidade do 

país, da problemática do isolamento sénior e dos idosos. 
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Neste sentido, o plano elege como prioridades para o Concelho de Gaia, a 

promoção da cidadania ativa e da presença no espaço público dos seniores e a 

sua participação com o reconhecimento devido na comunidade. 

Para estas necessidades sociais são propostos instrumentos e medidas para 

uma cidadania ativa e uma vida apoiada com qualidade e bem-estar pessoal e 

social. São também propostas medidas específicas para aumentar o acesso 

dos seniores ao usufruto de oportunidades de apoio e fruição da vida em 

comunidade. 

 

3.2.2 – Promoção da cidadania sénior 

Deverão ser criados mecanismos e espaços institucionais que permitam a 

participação ativa dos seniores e da sua representatividade nos fóruns de 

debate e o seu reflexo nas instâncias de decisão política e institucional. 

O reforço do cariz inclusivo do Concelho de Vila Nova de Gaia pode 

concretizar-se na integração destes mecanismos de democracia participativa a 

partir da necessidade dos seniores se expressarem nos canais institucionais, 

tornarem públicas a suas aspirações e expetativas tal como os seus contributos 

para as soluções a encontrar. 

A par disto, também deverá haver uma melhoria das condições físicas do 

espaço público e edificado, assim como requalificar, inovar e diversificar a rede 

de equipamentos e serviços que promovam a autonomia e retardem a 

institucionalização. 
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3.2.3 – Conselho Municipal Sénior: 

Apostar na criação de um Conselho Municipal Sénior, dado que está 

cientificamente comprovado que a participação e validação dos seniores é uma 

mais-valia na implementação de políticas sociais para o envelhecimento  

Será um Conselho Municipal Sénior com funções consultivas, que se configure 

como uma voz ativa de cidadãos desta faixa etária. 

Os consultores serão convidados pelo Município e representativos de 

diferentes áreas de intervenção estratégica, num misto de conhecimento 

científico e intervenção cívica, cultural e desportiva. 

 

Conselho Municipal Sénior 

Ficha de Ação – Conselho Municipal Sénior Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Promover a participação 

dos seniores na definição 

das políticas sociais do 

Concelho que a eles se 

referem; 

 Valorizar o conhecimento e 

a perspetiva dos seniores 

nas decisões sobre a 

gestão urbana. 

Criar um 

painel de 

consultores 

seniores 

municipal. 

 

Auscultação 

anual do 

Conselho 

Municipal 

Sénior na 

preparação 

do plano 

ação das 

instituições 

chave do 

Concelho. 

 

Objetivos Específicos 

 Criar um mecanismo de 

auscultação e consulta que 

participe como “parceiro 

social local” na vida política 

democrática do Concelho; 

 Valorizar o papel dos 

seniores nos mecanismos 

de decisão informal do 

Concelho. 

Entidade Responsável: Município Vila Nova de Gaia, Rede Social 

Tabela 4 - Ficha de Ação – Conselho Municipal Sénior 
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3.2.4 – Cartão Gaia Todo o Mundo Sénior: 

 

Ficha de Ação Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Disponibilizar aos 

Munícipes com +55 anos 

um serviço Municipal que 

lhes permita beneficiar de 

variados apoios, 

nomeadamente de índole 

social, cultural, desportiva e 

de saúde; 

 

Acesso 

disponível a 

100% dos 

cidadãos 

maiores de 

55 anos do 

Concelho, de 

acordo com 

os requisitos 

definidos no 

Regulamento 

Municipal. 

Acesso 

progressivo 

de 30% anual 

dos cidadãos 

maiores de 

65 anos do 

Concelho de 

V. N. de 

Gaia. 

 Objetivos Específicos 

 A atribuição do cartão será 

efetuada aos Munícipes 

com +55 anos, com 

residência permanente em 

Vila Nova de Gaia há pelo 

menos 1 ano. 

Entidade Responsável: Município Vila Nova de Gaia, Rede Social 

Tabela 5 - Ficha de Ação – Cartão Valor Sénior 
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3.2.5 - Participação na comunidade e reconhecimento social 

dos seniores 

 

Para além dos espaços institucionais e do espaço público formal, a 

participação dos seniores na vida da comunidade realiza-se na dinâmica social 

desta e nos eventos públicos de partilha e interação. Nesse sentido, são 

propostos projetos e ações que permitirão que os seniores participem com os 

seus talentos e iniciativas nos momentos da vida comunitária e nas ações que 

são destinadas à visibilidade e reconhecimento social. 

As propostas do plano incluem os seguintes projetos: 

 “Projeto de Adaptação do Espaço Público – Meu bairro, Minha Rua” 

que prevê a adaptação dos espaços públicos para que respondam ás 

necessidades de pessoas em situação de dificuldade ou risco 

relacionado com mobilidade; 

 “Projeto – Pergunta aos Avós” que prevê a dinamização de eventos 

em que os seniores são os protagonistas; 

  “Projeto - @Sénior: projeto de Inclusão digital contra a infoexclusão; 

 “Projeto A Mim não Enganas Tu”: consiste na tomada de consciência 

de alguns riscos de segurança e das precauções a tomar; 

 “Projeto Costura Solidária - Dress a Girl around the world”: consiste 

numa atividade de cooperação voluntária para o desenvolvimento em 

países africanos; 

 “Guia de recursos - Roteiro Sénior”: destina-se a informar de todas 

as oportunidades e recursos que estão disponíveis para os seniores de 

Vila Nova de Gaia. 
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Projeto de Adaptação do Espaço Público – Projeto Meu Bairro, 

Minha Rua: 

 

Ficha de Ação – Projeto de Adaptação do Espaço Público – 

Projeto Meu bairro, Minha Rua 
Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Funcionalização/adaptação dos 

espaços públicos para que 

respondam às necessidades de 

pessoas em situação de 

dificuldade ou risco relacionado 

com a mobilidade; Produção da 

cartografia 

das 

necessidades 

de 

intervenção 

para a 

mobilidade 

adaptada. 

A identificar 

no estudo. 

Objetivos Específicos 

 Realização de um estudo 

desenvolvido para avaliação 

das condições de segurança e 

funcionalidade e das 

necessidades de intervenção 

no espaço público; 

 Adaptação de equipamento 

para as necessidades 

específicas dos seniores, de 

espaços públicos (jardins, 

praças e zonas abertas) como 

pólos de fruição urbana e ponto 

de encontro intergeracional. 

Entidade Responsável:   

Município Vila Nova de Gaia em parceria com Instituições Académicas. 

Tabela 6 - Ficha de Ação – Projeto de Adaptação do Espaço Público – Projeto Meu bairro, Minha 
Rua 
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Projeto – Pergunta aos Avós: 

 

Ficha de Ação – Projeto-Pergunta aos Avós Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Promoção da participação 

dos idosos em eventos 

sociais contribuindo para a 

sua autoestima, assim 

como, ao seu 

reconhecimento por parte 

da comunidade, (inclusão 

amigável do idoso); 

 Valorização social dos 

conhecimentos 

profissionais que 

exerceram, falando da sua 

história de vida. 

A definir 

pelas 

instituições 

nos seus 

planos de 

ação. 

A identificar 

no estudo. 

 

Objetivos Específicos 

 Recriação de práticas 

sociais em palestras nas 

escolas e instituições do 

Concelho; 

 Criação de registos da 

história de vida e 

conhecimento dos seniores 

e idosos do Concelho. 

Entidade Responsável: IPSS - Rede Social 

Tabela 7 - Ficha de Ação – Projeto-Pergunta aos Avós 
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Projeto – @Sénior: 

 

Ficha de Ação – Projeto @Sénior Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Criar competências aos 

Seniores para a inclusão 

digital potenciadora da 

inclusão familiar; 

 Promover a participação e 

a adaptação de idosos às 

mudanças tecnológicas na 

comunidade. 

Um ponto de 

contacto 

com as 

novas 

tecnologias 

em cada 

freguesia, 

promovido 

por 

diferentes 

instituições 

 

 

Objetivos Específicos 

 Capacitação dos seniores 

para a infoinclusão; 

 Sessões e eventos de 

introdução à informática 

para seniores, com 

disponibilização de 

equipamento, capacitando-

os para a utilização de 

funções importantes do 

telemóvel de forma a 

obterem mais proveito do 

telemóvel. 

Entidade Responsável: IPSS’s -Rede Social, Juntas de Freguesia, Associações culturais e 

desportivas. 

Tabela 8 - Ficha de Ação – Projeto @Sénior 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pág. 25 
 

  
Divisão de Ação Social Voluntariado e Saúde 

Projeto – A mim não Enganas Tu: 

 

Ficha de Ação – Projeto - A mim não Enganas Tu Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Promover a perceção de 

segurança nos seniores e 

idosos; 

 Criar rotinas de segurança 

e autoproteção nos 

seniores e idosos. Promoção 

do Projeto 

em todas as 

freguesias 

de Gaia. 

 

Cinco 

sessões 

anuais. 

Objetivos Específicos 

 Informar os idosos contra 

fraudes contra 

consumidores e outras 

práticas dolosas; 

 Criar programas de 

informação para prevenir 

os idosos de fraude contra 

os consumidores e outras 

práticas que visam ludibriá-

los. 

Entidade Responsável: IPSS’s - Rede Social em parceria com o CIAC. 

Tabela 9 - Ficha de Ação – Projeto - A mim não Enganas Tu 
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Projeto – Costura Solidária: Dress a Girl around the world: 

 

Ficha de Ação – Projeto - Costura Solidária: Dress a Girl around 

the world 
Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Criar oficinas solidárias de 

costura, no âmbito de 

projetos internacionais 

existentes, que aceitam a 

participação de instituições 

que tem como objetivo 

vestir meninas em países 

com graves carências 

como forma de proteção e 

valorização da promoção 

do convívio saudável 

identidades e cultura das 

crianças, e das diferentes 

gerações envolvidas, 

trabalhando em equipa 

para a causa do diálogo e 

partilha cultural. 

Número de 

crianças a 

definir. 

 

A definir. 

Objetivos Específicos 

 Disponibilização dos 

recursos básicos para o 

vestuário confecionando ou 

adaptando-o nas Oficinas 

Solidárias. 

Entidade Responsável:  Município Vila Nova de Gaia, Gaiurb, EM, IPSS- Rede Social em pareceria 

com Dress a Girl - Portugal. 

Tabela 10 - Ficha de Ação – Projeto - Costura Solidária: Dress a Girl around the world 
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Guia de recursos – Roteiro Sénior: 

 

Ficha de Ação – Guia de recursos – Roteiro Sénior Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Constituir um meio de 

informação e consulta para 

que os Seniores do 

Concelho de Gaia possam 

ter conhecimento e acesso 

a todos os recursos que 

lhes estão disponíveis. 

Distribuição 

a 100% dos 

cidadãos 

maiores de 

65 anos do 

Concelho de 

Vila Nova de 

Gaia. 

Distribuição 

em todas as 

freguesias do 

Concelho. 

 

Objetivos Específicos 

 Mapeamento de todos os 

serviços, recursos, 

atividades e eventos que 

possam ser utilizáveis 

pelos seniores; 

 Criação da Agenda de 

Eventos Culturais e Sociais 

do Concelho, acessíveis 

aos seniores. 

Entidade Responsável: Município Vila Nova de Gaia, Rede Social 

Tabela 11 - Ficha de Ação – Guia de recursos – Roteiro Sénior 
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3.3 - Eixo 3 – Inovação e qualificação das respostas sociais 

para o Envelhecimento 

 

3.3.1 – Enquadramento 

 

O alvo deste eixo são os idosos com limitações de autonomia (graus diversos 

de dependência) e necessidade de apoio institucional e social ou a apoiados 

por algum tipo de resposta social cujas necessidades específicas ainda não 

estão cobertas pelas respostas existentes. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Social do Município 2017-2021, a 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e o Serviço de Apoio 

Domiciliário constituem as principais respostas sociais destinadas ao apoio à 

população idosa. Estas respostas visam a promoção da inclusão social efetiva 

a idosos em situação de desvantagem e vulnerabilidade social. 

Neste sentido o Plano Integrado Municipal de Envelhecimento procura 

responder de modo autónomo e inovador, à medida das necessidades 

identificadas nestes grupos alvo. 

O contínuo e substancial aumento da esperança média de vida da população 

do Concelho de Gaia, em linha com a realidade nacional e internacional, criou 

uma nova realidade no fenómeno de envelhecimento do Concelho. Esta 

realidade traduz-se na existência de idosos em idades com um valor médio 

muito avançado, de acordo com o aumento contínuo da esperança de vida. 

Nesta etapa avançada da vida manifestam-se necessidades de cuidado 

pessoal, de proteção social e de apoio médico/clínico cada vez mais 

especializado que permita responder às restrições à autonomia e mobilidade e 

à perda de capacidades psico sociais. Verifica-se também um elevado índice 

de sintomas de declínio cognitivo que, por sua vez, está associado ao acentuar 

das demências e doenças neurodegenerativas. 

Neste eixo do plano, o enfoque da intervenção deverá centrar-se, na 

otimização da rede de respostas sociais já existentes, propondo um processo 
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de requalificação que torne a sua gestão mais eficiente e adequada, com base 

em processos e práticas de referência na sua governação.  

A rede de respostas sociais para o envelhecimento no Concelho de Gaia 

deverá ser planeada numa visão global do território assegurando a coerência e 

coesão na sua distribuição, a acessibilidade da sua localização, por critérios de 

equidade e a inovação na resposta à nova realidade social do envelhecimento. 

O plano para o Envelhecimento Integrado pretende responder às necessidades 

já identificadas na área do envelhecimento com incentivo à inovação, 

reconversão e requalificação das respostas sociais que permita o 

desenvolvimento de uma rede institucional mais especializada, em 

problemáticas específicas, como as demências e doenças neurodegenerativas, 

mais qualificada nas necessidades clínicas e terapêuticas decorrentes da 

longevidade, mais qualificada na gestão da dinâmica interna dos recursos 

técnicos que permita proporcionar aos idosos do Concelho de Gaia a dignidade 

humana que nesta fase da vida se traduz no bem-estar social, afetivo, 

emocional e na especialização técnica dos cuidados assegurados. 

A longevidade decorrente da redução da mortalidade e do prolongamento da 

vida dos idosos requer novas políticas de “Vida Apoiada para os Idosos” para 

que esta etapa do ciclo biológico seja vivida com especial dignidade no 

Concelho de Vila Nova de Gaia. 
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Ilustração 6 - Índice de Longevidade em Portugal e nos Municípios da AMP 

 

Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última atualização: 2016-06-16 

 

Conforme se vislumbra na ilustração 6, o índice de longevidade do Concelho 

apresenta valores médios comparativos na AMP mas o seu valor é, ainda, 

ligeiramente inferior à média nacional, sendo expectável o seu aumento em 

termos absolutos. Mas a dinâmica demográfica de envelhecimento é 

exponencial e o planeamento atempado é vital para orientar recursos e 

capacidades de modo a responder adequadamente às necessidades atuais e 

emergentes. 
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3.3.2 – Novas respostas para novas necessidades sociais 

 

As prioridades de inovação e reconversão para resposta às novas 

problemáticas são as seguintes: 

 

3.3.2.1 – Isolamento social 

A precariedade habitacional, aliada ao envelhecimento da população e aos 

parcos recursos financeiros, levam-nos a repensar os paradigmas associados 

ao envelhecimento e à habitação. Por outro lado, o aumento exponencial de 

pedidos de habitação de famílias unipessoais, aliado à inexistência de 

habitações de tipologia 1 em número suficiente, é uma realidade à qual o 

Município de Gaia não pode ser indiferente. 

Neste sentido, surge a proposta de uma nova modalidade de realojamento: 

Residências Partilhadas para Pessoas Idosas. Trata-se de uma resposta social 

que permite combater a precariedade habitacional e o isolamento social desta 

faixa da população, proporcionando, ao mesmo tempo uma partilha de 

recursos e das despesas, bem como das responsabilidades inerentes à sua 

gestão. 

Há muitas explicações sobre, porque é que os idosos que vivem isolados têm 

dificuldade em se associar com outros e participar na sua comunidade. Os 

seus contactos sociais desapareceram gradativamente, após a morte do 

cônjuge e de outros membros da família e amigos. A saúde pode estar em 

declínio, o que limita a sua capacidade de participar. A visita a idosos isolados, 

que vivam nas suas casas, pode proporcionar uma conexão social e é uma 

forma indireta de os estimular à participação. 

Tornam-se cada vez mais prementes as ações de qualificação e inovação nas 

respostas sociais de vida apoiada existentes, para se adequarem a esta nova 

realidade social do envelhecimento, em que as necessidades são cada vez 

mais especializadas e complexas. 
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Ficha de Ação – Residências partilhadas para seniores Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Contribuir para a 

estimulação de um 

processo de 

envelhecimento 

autónomo; 

 Potenciar a integração 

social. 

Projeto 

piloto no 

Concelho de 

Gaia. 

 

Apartamento do 

Empreendimento 

de Vilar de 

Andorinho T4. 

Objetivos Específicos 

 Criar condições que 

permitam preservar e 

incentivar a relação 

intrafamiliar; 

 Combater o isolamento, 

melhorando as condições 

habitacionais. 

 

Entidade Responsável: Município Vila Nova de Gaia/Gaiurb, EM, Junta de Freguesia e IPSS local 

Tabela 12 - Ficha de Ação – Residência partilhadas para seniores 
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3.3.2.2 – Demências e Doenças Neurodegenerativas 

 

No domínio do envelhecimento, é especialmente importante e urgente a 

intervenção coordenada nas doenças neurodegenerativas, nas demências e na 

saúde mental dos idosos. Requalificar as instituições e as competências 

técnicas, atualizando-as e especializando-as, deverá constituir uma das 

grandes prioridades de intervenção do plano.  

As instituições com respostas sociais para idosos no Concelho de Gaia, tal 

como as de todos os Concelhos do país, são confrontadas com uma 

percentagem crescente e muito significativa de utentes que apresentam algum 

tipo de sintoma de demência, doença mental ou doença neurodegenerativa. 

Estas patologias são extremamente exigentes em termos técnicos, logísticos e 

de organização do espaço e das rotinas de segurança e cuidados básicos da 

vida diária. As atuais ERPIS não foram preparadas para esta realidade, nem ao 

nível infra estrutural dos edifícios, nem nas competências técnicas do seu 

quadro de pessoal. 

É estratégico preparar a transição dos equipamentos sociais para esta nova 

realidade dos utentes que será, muito provavelmente, a realidade dominante 

nestas respostas sociais, num futuro muito próximo. 
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Ficha de Ação – Programa de Capacitação Técnica e 

Funcional para as Demências e Doenças 

Neurodegenerativas 

Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Capacitar as Respostas 

Sociais do Concelho de 

Gaia para novas 

metodologias de 

intervenção no cuidado 

de utentes com 

demências e doenças 

neurodegenerativas; 

 Potenciar a 

funcionalidade dos 

recursos físicos 

existentes (espaços 

interiores e exteriores das 

ERPIS). 

Projeto de 

formação/ 

ação no 

Concelho de 

Gaia. 

 

Creditação técnica 

dos profissionais 

das respostas 

sociais na resposta 

às demências e 

doenças 

neurodegenerativas. 

 

Objetivos Específicos 

 Formação técnica 

especializada para os 

técnicos das respostas 

sociais do Concelho de 

Gaia; 

 Reconversão funcional 

dos equipamentos sociais 

para os idosos na 

resposta às demências e 

doenças neuro 

degenerativas. 

Entidade Responsável: Município Vila Nova de Gaia/ Universidade e IPSS’s com respostas sociais 

para idosos 

Tabela 13 - Ficha de Ação – Programa de Capacitação Técnica e Funcional para as Demências e 
doenças Neurodegenerativas 
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3.3.3 – Qualificação das respostas sociais 

 

O Plano Integrado Municipal para o Envelhecimento propõe que se qualifiquem 

respostas tipificadas como o Apoio Domiciliário e os Centros de Dia. Estas são 

respostas essenciais na primeira linha de proximidade e cuidado direto dos 

utentes idosos do Concelho. A sua qualificação deverá constituir-se, 

primeiramente, como suporte ao trabalho já realizado pelas instituições, em 

condições difíceis na maioria dos casos, dada a solicitação e complexidade 

crescente da vida diária dos utentes apoiados. Simultaneamente, deverá ser 

apoiada a abrangência e especialização destes serviços. No caso do apoio 

domiciliário, é essencial o alargamento do período horário de prestação do 

serviço. A experiência tem demonstrado que muitas das necessidades de 

cuidado dos utentes estão a descoberto após o horário de funcionamento da 

instituição que proporciona a resposta social. 

No caso dos Centros de Dia, verifica-se um fenómeno de crescente procura por 

parte de utentes com autonomia reduzida, em situação de saúde física e 

mental debilitada e com pouca disponibilidade para cumprir a missão desta 

resposta social que foi concebida como oportunidade de oferecer alternativa ao 

isolamento e exclusão social, de muitos idosos sem rede de suporte social e 

familiar. A presença elevada em termos percentuais, nos Centros de Dia, de 

utentes com algum grau de dependência e baixa mobilidade e autonomia, ou 

mesmo com demências e doenças neurodegenerativas cria um quadro de 

baixa efetividade na capacidade de se constituir como resposta para a inclusão 

ativa para os utentes idosos ou incapacitados. 

No sentido de responder a estes constrangimentos dos Centros de Dia, é 

proposta a sua especialização funcional, de acordo com modelos e boas 

práticas já testadas a nível nacional, em que, nalguns casos são diferenciadas 

as facetas de apoio mais terapêutico e de estimulação bio física ou cognitiva de 

um outro em que se pretende a inclusão na sociedade com iniciativas e ações 

de integração intergeracional. Pretende-se, assim, diferenciar modelos 

funcionais nos Centros de Dia de modo a responder a estas necessidades 

diferenciadas. 
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3.3.3.1– Apoio Domiciliário Integrado 

 

Ficha de Ação – Apoio Domiciliário Integrado Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Complementar a rede de 

respostas de Apoio 

Domiciliário Integrado 

(ADI); 

 Reforçar a resposta de ADI 

que se desenvolve através 

de um conjunto de ações e 

cuidados pluridisciplinares, 

flexíveis, abrangentes, 

acessíveis e articulados, de 

apoio social e de saúde, a 

prestar no domicílio. 

Assegurar a 

cobertura do 

serviço a 

60% da 

população 

idosa do 

Concelho. 

Prestação 

dos serviços 

de Apoio 

Domiciliário 

Integrado em 

60% do 

Concelho 

entre as 18h 

e as 22h e ao 

fim de 

semana. 

 
Objetivos Específicos 

 Assegurar o apoio das 

pessoas idosas no período 

entre as 18h e as 22h, bem 

como ao fim de semana; 

 Articular recursos para 

técnicos e institucionais 

para o reforço do ADI. 

Entidade Responsável: Município Vila Nova de Gaia/ IPSS’s – Rede Social  

Tabela 14 - Ficha de Ação – Apoio Domiciliário Integrado 
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3.3.3.2 – Reforço da capacidade funcional dos Centros de Dia 

Ficha de Ação – Reforço da capacidade funcional dos Centros 

de Dia 
Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Especialização da 

capacidade intergeracional 

dos Centros de Dia; 

 Especialização dos 

Centros de Dia na sua 

vertente de Apoio à 

Autonomia e Estimulação 

terapêutica e funcional dos 

utentes. 

Envolver 5 

Centros de 

Dia / ano. 

 

Criação de 

cinco espaços 

intergeracionais 

nos Centros de 

Dia. 

Objetivos Específicos 

 Trabalhar em parceria com 

as IPSS do Concelho, 

criando e/ou potenciando 

espaços intergeracionais, 

abertos à comunidade em 

geral; 

 Capacitação dos diferentes 

profissionais dos Centros 

de Dia com 

disponibilização de um 

leque variado de atividades 

que decorrendo nas 

instituições e nos espaços 

públicos, possam ser 

participados por todos os 

cidadãos; 

 Formação e apoio técnico 

dos profissionais dos 

Centros de Dia para a 

prestação de apoio 

terapêutico especializado 

em atividades de 

manutenção da autonomia, 

estimulação cognitiva, 

terapia ocupacional e 

funcional, apoio às 

intervenções terapêuticas, 

vigilância e orientação para 

a saúde. 

Entidade Responsável: Município Vila Nova de Gaia/ Universidade, IPSS’s – Rede Social 

Tabela 15 - Ficha de Ação – Reforço da capacidade funcional dos Centros de Dia 
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Nota: As atividades a desenvolver nos Espaços Intergeracionais, entre outras,  

poderão incluir sessões de contos e histórias de vida com os testemunhos 

vivos dos seniores, ateliês e oficinas de reconstituição de brinquedos e jogos 

tradicionais, oficinas teatrais de reconstituição da época.  

Dos mais novos para os mais velhos e em conjunto, poderão ser desenvolvidas 

atividades de criação de laços afetivos, partilha das novas histórias infantis 

(contos dos mais novos), mostras de desenhos e brinquedos construídos em 

comum. 

 

3.3.4 - Vida Apoiada na Comunidade 

 

A vida apoiada na comunidade é um conceito com afirmação nacional e 

internacional que corresponde às expetativas dos idosos. Todos os estudos 

internacionais apontam para percentagens acima dos 90% dos idosos que 

afirmam preferir envelhecer em casa própria. Uma das razões que 

maioritariamente apontam, é a proximidade da comunidade de familiares, 

vizinhos e amigos, ou simplesmente a proximidade intergeracional às pessoas 

que residem e trabalham na sua proximidade. 

Este conceito implica que a comunidade assuma a responsabilidade de 

favorecer a escolha de bem-estar destes idosos fornecendo-lhes serviços e 

apoios diversos que tornem a sua presença mais amigável e gratificante. 

Os serviços a prestar aos idosos na comunidade poderão ter um cariz mais 

formal ou informal mas têm sempre um sentido inclusivo e socialmente 

integrador, com vantagens óbvias em relação à institucionalização mas sem 

significar a perda de cuidados especializados. 
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As respostas e serviços formais que são propostos no sentido de possibilitar a 

Vida Apoiada na Comunidade são essencialmente o Apoio aos Cuidadores 

Informais, a Teleassistência, o Banco de Produtos de Apoio e o Programa de 

apoio a pequenas Obras. 

Com o objetivo de garantir condições de habitabilidade qualificadas e suporte 

social para os idosos que permanecem nas suas habitações, são propostos 

dois serviços de base comunitária: o Apoio para obras (Programa Repara) e o 

programa de voluntariado “Apoia-te em Mim”. 

 

3.3.4.1 - Serviço de Apoio ao Cuidador – “Cuidar de quem Cuida” 

Ficha de Ação – Serviço de Apoio ao cuidado – Cuidar de 

Quem cuida 
Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Capacitar os cuidadores 

informais para uma melhor 

prestação de cuidados; 

 Prevenir o risco de stress e 

sobrecarga dos cuidadores 

informais. 

Assegurar a 

cobertura do 

serviço a 

50% dos 

cuidadores 

informais do 

Concelho. 

Organizar 5 

programas/ano 

para 

cuidadores. 

 

Objetivos Específicos 

 Garantir a supervisão 

técnica e clínica dos 

cuidadores informais de 

modo a corrigir práticas e 

atos de cuidado; 

 Articulação entre os 

serviços de saúde ao 

domicílio e os cuidadores 

no orientação e supervisão 

dos cuidados a prestar 

pelos cuidadores; 

 Garantir uma retaguarda 

de suporte e descanso ao 

cuidador com espaços de 

recuperação da fadiga e 

lazer: Programa Férias de 

Quem Cuida. 

Entidade Responsável: Município Vila Nova de Gaia, Área Metropolitana do Porto, Inatel, ARS Norte 

Tabela 16 - Ficha de Ação – Serviço de Apoio ao cuidado – Cuidar de Quem cuida 
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3.3.4.2 - Serviço de teleassistência 

 

Ficha de Ação – Serviço de teleassistência Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Disponibilizar o serviço de 

teleassistência domiciliária 

à população 65+, assim 

como a todas as pessoas 

em situação de 

dependência e/ou 

incapacidade; 

 Garantir a vigilância e o 

alerta em situação de 

necessidade ou perigo 

para os idosos. 

Serviço 

disponibilizado 

a 500 idosos 

em 3 anos. 

 

Disponibilização 

anual do 

serviço a 33 

idosos. 

Objetivos Específicos 

 Criar a infraestrutura 

técnica de apoio; 

 Garantir a cobertura da 

rede e a manutenção do 

serviço de apoio aos 

idosos. 

Entidade Responsável: Município Vila Nova de Gaia em parceria com a Santa Casa da Misericórdia do 

Porto 

Tabela 17 - Ficha de Ação – Serviço de teleassistência 
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3.3.4.3 – Banco de produtos de apoio 

 

Ficha de Ação – Banco dos Produtos de Apoio Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Criar um serviço em rede 

entre as IPSS que integram 

a Rede Social, para efeitos 

de cedência temporária dos 

Produtos de Apoio; 

 Possibilitar a gestão e o 

controlo da segurança na 

atribuição desses produtos 

a todas as pessoas 

portadoras de deficiência 

ou incapacidade, 

decorrente do processo de 

envelhecimento, 

permanente ou temporária.  

Envolver 

todas as 

IPSS do 

Concelho 

com bancos 

de recursos 

disponíveis. 

 

 

Criação da 

base de 

dados dos 

Produtos de 

Apoio e a sua 

gestão 

técnica 

partilhada. 

Objetivos Específicos 

 Garantir a Gestão 

partilhada entre as IPSS’s 

dos produtos de Apoio que 

constam do respetivo 

Banco; 

 Garantir a reutilização e 

manutenção dos Produtos 

de Apoio. 

Entidade Responsável: Município de Vila Nova de Gaia em parceria com CRPG, IPSS’s - Rede Social 

Tabela 18 - Ficha de Ação – Banco dos Produtos de Apoio 
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3.3.4.4 – Programa de Apoio para Obras 

 

Ficha de Ação – Programa de Apoio para Obras Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Implementar o programa 

“Repara” regulamentado 

pelo Programa Municipal 

de Ação Social 

Gaia+Inclusiva; 

 Criar ou melhorar as 

condições de habitabilidade 

dos seniores, eliminar 

barreiras arquitetónicas e 

outras obras que 

contribuam para a 

permanência com conforto 

dos idosos na sua 

habitação, adiando a 

procura de outras 

respostas. 

Nº de obras 

de acordo 

com o 

orçamento 

Municipal 

aprovado. 

 

De acordo 

com as metas 

anuais a 

definir. 

Objetivos Específicos 

 Garantir condições de 

habitabilidade, 

acessibilidade e 

salubridade em situações 

de carência e/ou défice nas 

habitações de idosos. 

Entidade Responsável: Município Vila Nova de Gaia/ Gaiurb, EM 

Tabela 19 - Ficha de Ação – Programa de Apoio para Obras 
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3.3.4.5 - Apoia-te em MIM 

 

Objetivo: Apoio de jovens voluntários a idosos isolados com visitas regulares e 

que visam fazer companhia e ajudar nas tarefas do dia-a-dia. O trabalho 

voluntário é uma contribuição muito importante e pode ser realizado de 

diversas maneiras (existe um projeto-piloto que já funciona em Vila D’Este), 

através do acompanhamento a consultas médicas, facilitar na aquisição de 

bens alimentares, medicação, vestuário, etc., acompanhamento em atividades 

de lazer (cinema, teatro, dança, atividades físicas, cabeleireiro, etc), visitas 

domiciliárias para combater a solidão, apoio digital, acesso ao portal das 

finanças, apoio nas funções do telemóvel. 
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Ficha de Ação – Projeto apoia-te em Mim Meta Execução 

Objetivos Estratégicos 

 Apoio de jovens 

voluntários a idosos 

isolados com visitas 

regulares e que visam 

fazer companhia e ajudar 

nas tarefas do dia-a-dia; 

 Aumento da Inclusão 

social de idosos isolados 

e do seu bem-estar 

emocional e afetivo. 

Idosos isolados, 

referenciados no 

Concelho (Gaiurb 

e DASV) com 

necessidades 

específicas de 

apoio afetivo, 

vigilância e 

acompanhamento. 

 

Estimativa 

anual de 20 

idosos 

apoiados 

pelos 

voluntários. 

Objetivos Específicos 

 Trabalho voluntário de 

acompanhamento a 

consultas médicas, 

orientação na aquisição 

de bens alimentares, 

medicação, vestuário, 

acompanhamento em 

atividades de lazer 

(cinema, teatro, dança, 

atividades físicas, 

cabeleireiro, etc.), visitas 

domiciliárias para 

combater a solidão; 

 Apoiar a inclusão digital 

dos idosos através do 

acesso ao portal das 

finanças e apoio nas 

funções do telemóvel; 

 Disseminação do projeto-

piloto que funciona em 

Vila D‘Este. 

Entidade Responsável: Município Vila Nova de Gaia/Gaiurb, EM. 

Tabela 20 - Ficha de Ação – Projeto apoia-te em Mim 
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4 – Gestão e Operacionalização do Plano 

A abordagem institucional inovadora à problemática do envelhecimento ativo, 

proposta pelo PIME, mobiliza novos atores e recursos para a realização de 

atividades a recriar ou direcionar para esta área.  

O papel de coordenação, liderança e mobilização institucional que a autarquia 

assume neste modelo de intervenção, implica numa primeira fase que a 

generalidade dos serviços da autarquia disponibilizados aos munícipes 

respondem ao desafio da acessibilidade aos seniores e idosos. 

À autarquia cabe o papel de, numa segunda fase, contratualizar com as 

instituições do concelho a sua integração nos pressupostos do PIME e da 

participação no seu plano de atividades. 

Numa terceira fase, será importante que o PIME exerça um efeito aglutinador 

nos projetos e iniciativas em curso no concelho de modo a integrá-las no plano 

de atividades global, dando-lhes simultaneamente abrangência concelhia. O 

Concelho de Vila Nova de Gaia disponibiliza neste formato um conjunto 

alargado de oportunidades para os seniores e idosos que nem sempre 

apresentam as condições ideais de acessibilidade. 

Numa quarta fase, será necessário o envolvimento das instituições que 

disponibilizam respostas sociais tipificadas para os seniores e idosos do 

concelho (IPSS’s e outras ONG’s) que, de modo coordenado em rede, poderão 

responder ao desafio de inovação nas respostas sociais despoletado pelo 

PIME. 

A implementação do PIME requer um modelo de governação baseado em três 

pressupostos: 

1. Coordenação interna inter serviços da autarquia de modo a planear a 

oferta de atividades num conjunto coerente e qualificado. Seria 

desejável a reunião periódica da equipa integrada de serviços da 

autarquia que participam na oferta de serviços do PIME e que poderão, 

desse modo, planear e coordenar internamente a futura oferta de 

atividades. 
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2. Contratualização anual da oferta de atividades a incluir no PIME 

procurando alargar o leque de atividades a disponibilizar no município. 

Este alargamento deverá ser orientado pela procura de atividades 

inovadoras não convencionais, no que respeita aos seniores e idosos, 

marcantes para a identidade do concelho no que respeita à capacidade 

de inovação e diferenciação da abordagem à problemática do 

envelhecimento. 

 

3. Criação de uma plataforma interinstitucional, semiformal, que reúna 

periodicamente as instituições participantes no plano de atividades do 

PIME, com o reconhecimento da rede social, que funcione como Grupo 

Temático do Envelhecimento Ativo. 

 

4. Seria desejável o envolvimento de peritos e instituições académicas com 

participação, ocasionalmente ou periódica, neste grupo temático, tal 

como participam e se envolveram em projetos para os seniores do 

concelho. A proximidade às instituições académicas poderia qualificar e 

apoiar a transferência de conhecimento e inovação neste domínio. 

 

A possibilidade de realização da avaliação de impacto do PIME será uma 

condição essencial para o seu sucesso. Esta avaliação constitui a oportunidade 

de fundamentar o alcance do PIME na concretização da Política de 

Envelhecimento Ativo de Gaia e de sustentar o posicionamento estratégico do 

concelho como Município de Envelhecimento Ativo e Saudável, inovador e 

concretizador. 

A avaliação de impacto do PIME centrar-se-á em três grandes dimensões de 

impacto: físico/emocional/psicológico, social e institucional. 

A existência de indicadores bem-estar físico, emocional e psicológico será uma 

das áreas chave nesta avaliação, tal como recomenda a Organização Mundial 

da Saúde, como expressão da saúde global do ser humano. A atividade física 

realizada em grupo em condições adequadas de esforço e exigência, permite a 
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melhoria da condição física global da auto-estima e auto conceito, tal como a 

sociabilização percebida como vivência social. 

O impacto social do PIME deverá concretizar-se na oportunidade de 

reconhecimento pela comunidade, das competências e saber, da utilidade e do 

valor social dos seniores. A lógica de incentivo à participação dos seniores na 

vida política local como conselheiros e “advisers” em propostas e projetos para 

os seniores e idosos do concelho, assim como a concretização dos espaços 

próprios de exercício da cidadania que são propostos no PIME, reforçam a 

pertença e o reconhecimento dos seniores reduzindo a sua invisibilidade social 

e promovendo o município de Gaia como Concelho participativo. 

O impacto institucional do PIME no concelho de gaia será verificável no grau de 

inovação e reestruturação das respostas sociais na área do envelhecimento 

face às novas necessidades e problemáticas sociais, identificadas nos seniores 

e idosos de Gaia. 

A acompanhar as mudanças sociais deverão as instituições ser inovadoras e 

ousadas na criação de novas respostas e na adequação e melhoria das que já 

existem. 

Finalmente, e sem se prescindir será de realçar que da capacidade de todos os 

agentes sociais, culturais, desportivos e outros do concelho de Gaia para 

entender e abraçar os novos desafios que o envelhecimento ativo e saudável 

atualmente coloca ao conjunto da sociedade, dependerá O SUCESSO 

COLETIVO DO PIME DE VILA NOVA DE GAIA! 
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ANEXO 1 

Projeto “Escola Desporto Sénior” 

 
Responsável pelo projeto 

Prof. Doutora Susana Póvoas 

 
Fundamentação do projeto 

 

Dado que a população sénior evidencia maior prevalência de doenças 

relacionadas com um estilo de vida inativo, várias limitações e uma diminuição 

da qualidade de vida, pretende-se proporcionar‐lhe acesso a uma prática 

regular de exercício físico, como medida preventiva e terapêutica desse 

quadro, e simultaneamente, rentabilizar a utilização dos espaços desportivos 

da Câmara Municipal de Gaia, propondo para tal o projeto “Escola Desporto 

Sénior”. 

Este projeto está alinhado com as preocupações desta autarquia em “criar 

acesso à cultura, arte, lazer e desporto”. 

A prática recreativa de várias modalidades desportivas coletivas revelou‐se 

eficaz na consecução destes objetivos. Assim, pretende‐se a médio e longo, 

prazo, proporcionar a prática recreativa de várias modalidades, em vários 

formatos, a várias populações, estendendo‐se no futuro a outros locais. Este 

projeto integra‐se num trabalho conjunto de vários países.  

A primeira iniciativa centrou‐se sobre o andebol e em mulheres pós-

menopáusicas, dado a prática recreativa desta modalidade ter mostrado 

características que, no passado ano, evidenciaram ter um impacto positivo na 

saúde e bem-estar desta população, que se caracteriza por uma diminuição da 

atividade física diária, um aumento da massa gorda e uma diminuição da 

massa muscular e óssea, com aumento do risco de quedas e fraturas. 

Assim, numa segunda iniciativa pretende-se abrir esta oportunidade à 

população masculina da mesma faixa etária e dar continuidade ao programa 

iniciado com as mulheres, cujos resultados preliminares evidenciaram 
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melhorias na saúde, bem-estar e aptidão física após a prática recreativa de 

andebol. 

Nos homens acima dos 55 anos acrescenta-se o maior risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares relativamente às mulheres, pelo 

que atenção especial deve ser dada a esta população. 

Adicionalmente, estas iniciativas inserem-se num projeto internacional 

designado Handball4Health, que decorre em vários países europeus. 

Como tal, poderá continuar a contar com várias parcerias nacionais e 

internacionais que asseguraram a maior parte dos custos e necessidades 

relacionados com a execução do programa, nomeadamente, o Instituto 

Universitário da Maia, as Faculdades de Desporto, Psicologia e Medicina da 

Universidade do Porto, a Universidade de Odense, os Centros de Investigação: 

CIDESD, CIAFEL e CIFI2D, o Centro de Medicina Desportiva do Porto, a 

Federação de Andebol de Portugal, a Federação Europeia de Andebol e a 

Kempa, entre outros. Assim, e no sentido de poder contar com estes apoios, 

paralelamente à execução deste projeto decorrerá um estudo científico que 

visa averiguar o impacto da prática regular de uma modalidade desportiva 

coletiva na saúde e bem‐estar dos praticantes.  

Os investigadores principais do estudo, Prof. Doutora Susana Póvoas e Prof. 

Doutor Peter Krustrup, detêm a propriedade dos dados, sendo responsáveis 

pela recolha, armazenamento, utilização, tratamento, e divulgação em 

relatórios, comunicações e publicações científicas da informação e pela 

proteção dos dados, assegurando as questões éticas a esta associadas. 
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Objetivos 

 

1- Proporcionar condições para a implementação e manutenção de longo 

termo de um estilo de vida ativo na população sénior masculina e 

feminina, através da prática desportiva regular de recreação; 

2- Avaliar a eficácia e segurança desta atividade a vários níveis, 

nomeadamente, na saúde e aptidão física de curto e longo termo; 

3- Fomentar e disseminar o desporto na população sénior masculina e 

feminina. 

Destinatários 

 

Após um primeiro projeto dedicado a mulheres, este projeto é agora alargado a 

homens acima dos 55 anos, embora se pretenda também dar continuidade ao 

grupo das mulheres. 

O número total de participantes será limitado à disponibilidade dos recursos 

humanos e materiais. 

Prevê‐se um número máximo de 40/45 mulheres e 20 homens, mais 20 que 

constituirão o grupo controlo (grupo de espera).   

Antes do início do programa os recursos humanos envolvidos receberão 

formação específica no âmbito da atividade a desenvolver. A atividade será 

monitorizada com recurso a tecnologias de monitorização da atividade física e 

avaliações serão realizadas em vários momentos no sentido de averiguar a 

eficácia do programa. 

Pretende-se que os grupos realizem a atividade nos pavilhões da Câmara 

Municipal de Gaia (centro da cidade) durante o período da manhã e o fim da 

tarde da Semana e a manhã do sábado. 

 

 


