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Sumário Executivo 
 

O projeto "Actively aGing European Seniors" (AGES) é uma iniciativa da Ação-Chave 2 financiada 

pelo programa Erasmus+ e que visa promover ambientes favoráveis à idade e ao 

envelhecimento ativo e saudável no seio das sociedades europeias. Através do desenvolvimento 

de uma série de atividades, ferramentas e análises de investigação, o projeto procura ter um 

impacto positivo na vida dos cidadãos idosos, motivando-os a aumentar a sua qualidade de vida 

durante o processo de envelhecimento, juntamente com a promoção de ambientes favoráveis 

à idade entre os responsáveis políticos e de tomada de decisões das comunidades. 

Iniciado em 2021 e com o período de implementação de dois anos, o projeto foi realizado 

através de uma rede de cooperação de seis parceiros, liderada pelo Governo de Çanakkale 

(Turquia) e em colaboração com a Universidade do Porto (Portugal), Magenta Consultoria 

(Espanha), E-Seniors Association (França), Lidi Smart (Holanda) e Fundacja Parasol (Polónia).  

Este documento é a primeira Produção Intelectual a ser produzida durante esta iniciativa, e 

centra-se numa revisão abrangente de Cidades e Comunidades Amigas do Idoso (AFCC) e da 

respetiva Rede Global da OMS para Cidades e Comunidades Amigas do Idoso, bem como numa 

apresentação de iniciativas bem-sucedidas que têm sido implementadas nos últimos anos. A 

elaboração do guia foi realizada através da revisão e análise da literatura, recolha e compilação 

de boas práticas amigas do idoso desenvolvidas por comunidades no contexto europeu e 

mundial nos oito domínios de intervenção, juntamente com uma coleção de entrevistas de 

estudo com membros de municípios localizados nos seis países dos parceiros. Além disso, o 

tremendo impacto gerado pela pandemia de Covid-19, mereceu também a atenção do trabalho 

de investigação, especificamente sobre o seu efeito nos municípios em termos de atendimento 

à sua população sénior numa época de emergência sanitária e social. 

Assim, este relatório explora o conceito de um ambiente favorável à idade, introduzindo os 

critérios, os passos orientadores e os desafios enfrentados para desenvolver tal ecossistema 

numa comunidade, descrevendo mais tarde exemplos comprovados de boas práticas favoráveis 

à idade. 
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Introdução Geral 

 

Considerações gerais 

O aumento gradual da esperança de vida e do número de idosos na sociedade contemporânea 

levou a uma importância acrescida da velhice como uma fase da vida em qualquer país e 

comunidade em todo o mundo. Em alguns continentes como a Europa, a mudança demográfica 

é ainda mais evidente, estando a acontecer a um ritmo mais acelerado. Olhando para o relatório 

do Eurostat “Population structure and Ageing” (“Estrutura populacional e Envelhecimento”) [1] 

podemos ver que em 2020, mais de um quinto (20,6 %) da população da União Europeia (UE) 

tinha 65 anos ou mais, representando um aumento de 3 pontos percentuais em relação a 2010. 

Por exemplo, entre os parceiros do projeto, localizados em seis países diferentes da Europa, 

podemos confirmar que a taxa de cidadãos na população local das suas cidades que tem mais 

de 60 anos está de acordo com a média da UE, verificando-se uma taxa igual ou superior a 20% 

em todos eles. Em Çanakkale há cerca de 542 000 residentes, dos quais 21,32% têm 60 ou mais 

anos de idade. Em Paris, com uma população de 2 220 445 pessoas, há 20,8% dos habitantes 

com 60 ou mais anos, e uma taxa semelhante encontra-se entre os habitantes de Haia, onde dos 

525 000 residentes, 20% têm mais de 60 anos. Uma proporção mais elevada de idosos encontra-

se em Poznań, com uma taxa de 25,92% entre os 541 896 habitantes. Curiosamente, o pico das 

taxas de idosos entre estes seis países encontra-se na Península Ibérica, com o município do 

Porto a ter uma proporção de idosos de 30% dos seus 237 591 habitantes, juntamente com Gijón 

que com uma população de 276 298 pessoas tem 32% dos seus cidadãos com mais de 60 anos.1 

Nas Figura 1 e Figura 2, podemos observar a evolução da percentagem dos grupos etários de 

idosos nos Estados-Membros da UE entre 2005 e 2020, e as projeções atuais para o ano de 2100 

com base nos dados atuais relativos à esperança de vida e taxas de natalidade. Já se pode notar 

um aumento acentuado nos últimos 15 anos da percentagem da população nas faixas etárias 

mais velhas (65-79 anos e mais de 80 anos) verificando-se uma diminuição simultânea do 

segmento dos grupos mais jovens, com idades entre os 15 e 45 anos.   

 
1 Números estatísticos dos municípios obtidos a partir de dados disponíveis no sítio web oficial do 
GNAFCC da OMS: https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/
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Figura 1 – Pirâmides demográficas na UE em 2005 e 2020 (% da população total) 

 

Fonte: Publicação do Eurostat “Population structure and ageing - Statistics explained” [1] 

 

Figura 2 - Pirâmides demográficas na UE em 2020 e as projeções atuais para 2100 (% da população total) 

 

Fonte: Publicação do Eurostat “Population structure and ageing - Statistics explained” [1] 

Ao mesmo tempo, as previsões mostram uma mudança mais profunda nas pirâmides 

populacionais europeias, enfatizando uma diminuição geral em todas as faixas etárias até aos 

65 anos de idade, combinada com um aumento da percentagem de população com mais de 70 

e 85 anos de idade. Num outro relatório publicado pelo Eurostat sobre a análise estatística 

relativa ao envelhecimento - "Ageing Europe": Looking at the lives of Older People in the EU – 

2020 edition" (“Envelhecer a Europa": Olhando para a vida dos Idosos na UE - edição 2020") [2] 

- é destacado o envelhecimento progressivo das pessoas do grupo etário "muito idoso" (pessoas 

com mais de 85 anos), uma vez que muitas delas viverão provavelmente até aos 100 anos ou 

mais, criando assim outro subgrupo de idade, os centenários. As projeções para 2050 dos 

centenários que vivem na UE mostram um acentuado aumento para 484 000 pessoas, em 



10 
 

comparação com as 96 600 pessoas que têm atualmente mais de 100 anos de idade (valores 

referentes ao ano de 2019).  

Olhando também para o “World Population Prospects 2019 - Data Booklet” (“Perspetivas 

Populacionais Mundiais de 2019 - Boletim de Dados”) [3] e utilizando os dados estatísticos a 

nível mundial, é também sublinhado no relatório a proporção consideravelmente mais elevada 

de população envelhecida nos países europeus juntamente com o Japão, quando comparada 

com outras regiões do globo. Conforme ilustrado na Figura 3, a disparidade do envelhecimento 

demográfico é evidente, sendo a percentagem de pessoas com mais de 65 anos inferior a 9% da 

população mundial, mas ascendendo a 20% se considerarmos apenas a população europeia (UE 

a 27 Estados-Membros). 

Como tal, há uma grande relevância e urgência em incluir as áreas de Envelhecimento Ativo e 

Saudável, e Ambientes Favoráveis ao Envelhecimento como prioridades-chave para a 

elaboração de políticas e planos de ação comunitários. 

 

Figura 3 – Comparação da percentagem de pessoas com mais de 65 anos de idade, por classe etária, entre os países 
da UE e o resto do mundo 

 

Fonte:  Publicação do Eurostat “Ageing Europe: Looking at the lives of Older People in the EU - 2020 edition” [2] 

Considerando estas mudanças evidentes na demografia atual e a sua esperada continuação nos 

próximos anos, uma comunidade para o futuro é, portanto, uma comunidade que contempla os 

seus idosos como um grupo particular de cidadãos que requer medidas específicas para apoiar 

a sua vida quotidiana. Uma prova da importância do Envelhecimento Ativo e das Comunidades 

Amigas do Idoso, é o facto de as Nações Unidas (ONU) terem designado a presente década 

(2021-2030) como a Década do Envelhecimento Saudável2. Isto foi estabelecido através da 

"Estratégia global e plano de ação sobre o envelhecimento e saúde 2016-2030" da OMS [4] com 

 
2https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing 
Plataforma online dedicada à partilha de conhecimentos:  https://www.decadeofhealthyageing.org/  

https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
https://www.decadeofhealthyageing.org/
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o objetivo de promover o envolvimento e a ação de todos os agentes envolvidos nas seguintes 

áreas: 

• Ambientes favoráveis à idade3 

• Combate ao Envelhecimento 

• Cuidados Integrados 

• Cuidados a longo prazo 

A descrição dos princípios orientadores, linhas de ação e abordagens a utilizar encontram-se 

bem delineadas no respetivo documento de planeamento [5].  

 

Contexto do projeto 

O projeto "Actively aGing European Seniors" (AGES) é uma iniciativa da Ação-Chave 2 financiada 

pelo programa Erasmus+ e coordenada pelo Governador de Çanakkale da Turquia, em parceria 

com os cinco seguintes parceiros: Universidade do Porto, de Portugal, Magenta Consultoria, de 

Espanha, Associação E-Seniors, de França, Lidi Smart, dos Países Baixos e Fundacja Parasol, da 

Polónia.  

Os principais objetivos do projeto são desenvolver um conjunto de atividades e ferramentas 

(produções intelectuais) para apoiar a capacitação dos cidadãos idosos com conhecimentos, 

estratégias e ferramentas que os ajudem a melhorar a sua qualidade de vida e a ter um processo 

de envelhecimento ativo, alegre, saudável e bem-sucedido. O projeto visa também melhorar a 

comunicação intergeracional, promovendo uma troca de experiências e informação entre 

gerações, bem como apoiar ambientes mais favoráveis ao envelhecimento, explorando as boas 

práticas e os desenvolvimentos alcançados por Cidades e Comunidades Amigas do Idoso nos 

países dos parceiros. 

No conjunto, o projeto AGES visa criar materiais de orientação relativamente à implementação 

de ambientes favoráveis à idade que possam servir de benefício para os responsáveis políticos 

e decisores, principalmente nas cidades europeias, mas também em todo o mundo. 

 

Objetivo do guia 

O presente guia é, portanto, o primeiro das três produções intelectuais definidas no projeto e 

cujo objetivo é ser um manual sobre Cidades e Comunidades Amigas do Idoso e a Rede Global 

de Cidades e Comunidades Amigas do Idoso, liderada pela OMS. A ênfase deste documento está 

na revisão do conceito de cidade amiga do idoso e na recolha e compilação de algumas das 

melhores práticas e desafios enfrentados durante a conceção e desenvolvimento de tal 

estratégia. Além disso, tendo em conta o contexto temporal da pandemia de Covid-19 em que 

o projeto está a ser desenvolvido, haverá também um destaque sobre a forma como as cidades 

se adaptaram e responderam aos desafios causados pela atual crise de Covid-19 relativamente 

ao apoio prestado à população idosa. 

 

 
3 https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-
ageing/age-friendly-environments  

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/age-friendly-environments
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/age-friendly-environments
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Estrutura do guia 
 

O guia está estruturado em cinco capítulos, começando com uma introdução ao conceito de 

cidade/comunidade/ambiente favorável ao envelhecimento, e uma visão geral da Rede Global 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) para Cidades e Comunidades Amigas do Idoso 

(GNAFCC). Segue-se no capítulo dois uma explicação das características que definem uma cidade 

e comunidade amigas do idoso, juntamente com os critérios para a adesão à GNAFCC. Como 

continuação do capítulo anterior, há no terceiro capítulo uma descrição detalhada da 

documentação de orientação que existe (listas de verificação, indicadores, programa de 

orientação), bem como dicas sobre como tornar uma comunidade mais amiga do idoso.  

No capítulo quatro há uma revisão, baseada na documentação existente, de boas práticas de 

cidades e comunidades passíveis de servir de inspiração para os decisores políticos de outras 

comunidades. Finalmente, no capítulo cinco, há uma apresentação de testemunhos e iniciativas 

recolhidos em cidades e regiões dos seis países onde os parceiros estão estabelecidos, sobre 

iniciativas que a administração local implementou especificamente no contexto da Covid-19, a 

fim de lidar com os impactos da pandemia nos idosos. 
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1. Introdução à Cidade Amiga do Idoso e à Rede Global da OMS para 

Cidades e Comunidades Amigas do Idoso (GNAFCC) 

As primeiras discussões e ênfase sobre uma abordagem de cidade amiga do idoso remontam a 

1991, quando os Estados Membros das Nações Unidas (ONU) adotaram a Resolução 

A/RES/46/91 [6] para a criação dos "Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas". 

Contudo, foi apenas na década seguinte, que foram dados novos passos com o lançamento de 

um documento para elaboração de políticas: “Active Ageing: A Policy Framework” 

("Envelhecimento Ativo: Um Quadro Político") [7] pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na 

altura da 2ª Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento em 2002. Tal 

documento ajudou decerto a fomentar a adoção de políticas centradas na população idosa, na 

sua saúde e bem-estar durante o processo de envelhecimento; e à criação de ambientes 

favoráveis ao envelhecimento. 

Assim, em 2007, o Guia Global de Cidades Amigas do Idoso da OMS [8], um documento 

abrangente criado a partir da recolha de contributos e testemunhos de sessões de grupos focais 

realizadas com pessoas idosas, cuidadores e prestadores de serviços de 33 cidades em 22 países 

de todo o mundo4, preparou o caminho para o estabelecimento posterior da Rede Global de 

Cidades e Comunidades Amigas do Idoso da OMS (GNAFCC) em 2010. O objetivo desta rede era 

"reunir cidades e comunidades empenhadas em tornar-se mais favoráveis ao envelhecimento" e 

"facilitar o intercâmbio de informações, recursos e melhores práticas". 

 

O que é uma cidade amiga do idoso? 

Recorrendo à caracterização definida pela OMS para uma cidade amiga dos idosos, é uma cidade 

ou comunidade que: 

"incentiva o envelhecimento ativo, otimizando as condições de saúde, participação e segurança, 

a fim de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Em termos práticos, 

uma cidade amiga dos idosos adapta as suas estruturas e serviços de modo a ser acessível e 

inclusiva às pessoas idosas cujas necessidades e capacidades variam”5.  

É, portanto, uma comunidade que coloca os cidadãos idosos e as suas condições específicas no 

centro do planeamento não só em termos de infraestruturas, mas também no que diz respeito 

a serviços, fornecimento de informação e inclusão social.   

Para apoiar a identificação e a superação dos obstáculos ao bem-estar e ao envolvimento dos 

cidadãos mais velhos nas decisões das comunidades, foi desenvolvido o Quadro das Cidades 

Amigas do Idoso da OMS (título original: “WHO Age-friendly Cities Framework”) [9], que 

estrutura os domínios de intervenção em oito áreas temáticas. Estas áreas temáticas não estão 

isoladas umas das outras, mas sim interligadas de modo a formarem um plano totalmente 

unificado que apoia a melhoria de uma cidade num ambiente favorável ao envelhecimento. A 

par da interligação entre as oito áreas temáticas, estas podem ser agrupadas em três dimensões: 

 
4 Um projeto de investigação liderado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2006 com o apoio 
da Agência de Saúde Pública do Canadá (PHAC), destinado a "identificar as ações que as cidades e 
comunidades podem empreender para encorajar o envelhecimento ativo e, por conseguinte, ser 
"favoráveis ao envelhecimento". 
5 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/ 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-cities-framework/
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Ambiente Físico 

• Transporte 

• Habitação 

• Espaços Exteriores e Edifícios 

Ambiente Social 

• Promoção da participação social 

• Respeito e inclusão social 

• Participação cívica e emprego 

Serviços Municipais 

• Comunidade e Cuidados de Saúde 

• Comunicação e informação 

 

As oito áreas temáticas são geralmente representadas num conhecido diagrama em forma de 

flor, conforme apresentado na Figura 4. 

Figura 4 - Áreas temáticas da Cidade Amiga do Idoso 

 

Fonte: “WHO Global Age-friendly Cities: A Guide” [8] 

 

Para além das oito áreas temáticas definidas pela OMS no Quadro das Cidades Amigas do Idoso, 

existe também um conjunto de indicadores principais e suplementares que podem ser utilizados 

como referencial orientador para as cidades e comunidades, não só durante a definição de 

estratégias favoráveis ao envelhecimento, mas também para melhorar e monitorizar as ações 

que já estão em curso. Este aspeto está bem documentado e apresentado no guia “Measuring 

the Age-Friendliness of Cities: A Guide to Using Core Indicators” (“Medir uma Cidade Amiga do 

Idoso: Um Guia para a Utilização de Indicadores Principais”) [10]. No capítulo 3 é feita uma 

análise mais detalhada sobre os temas de monitorização e avaliação no que diz respeito a 

ambientes favoráveis à idade e à utilização de indicadores como instrumento de apoio. 
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2. A GNAFCC e o critério para se tornar membro da rede 

 

Rede Global da OMS para Cidades e Comunidades Amigas do Idoso (GNAFCC) 

Conforme referido na introdução, a Organização Mundial de Saúde criou em 2010 uma Rede 

Global de Cidades e Comunidades Amigas do Idoso (GNAFCC), com o objetivo de estimular e 

permitir que as cidades e comunidades de todo o mundo se tornem cada vez mais favoráveis ao 

envelhecimento. Para além disso, o objetivo é ligar e facilitar a troca de informações, 

conhecimentos e experiências entre cidades e comunidades de todo o mundo. 

Figura 5- Logótipo oficial do GNAFCC 

 

Fonte: Sítio web Age-friendly world6  

A rede começou com os primeiros membros provenientes de 33 cidades em 22 países, e no 

momento de criação deste guia (Março de 2022) conta com 1329 cidades e comunidades em 51 

países, abrangendo 262 milhões de pessoas em todo o mundo. 

A coordenação do GNAFCC é da responsabilidade do Departamento do Envelhecimento e da 

Vida (ALC) na Sede da OMS, em colaboração com as seis Representações Regionais da OMS e os 

gabinetes nacionais dos Estados Membros da OMS. 

Figura 6 - Mapa da Rede Global da OMS para Cidades e Comunidades Amigas do Idoso 

 

Fonte: Sítio web Age-friendly world7 

Em relação à governação da GNAFCC, a rede é regulada por cinco documentos orientadores que 

estabelecem as diretrizes para a elaboração de políticas e estratégias, considerando a 

necessidade de promover e estimular a população idosa a ter um envelhecimento ativo e 

saudável. Adicionalmente, estes cinco documentos são também úteis como referência 

orientadora para os dirigentes das comunidades, pois contextualizam a mentalidade e a 

 
6 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/  
7 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/
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abordagem que devem estar presentes, assim como introduzem listas de verificação, 

indicadores e exemplos de intervenções e boas práticas já testadas que podem ser eficazes para 

melhorar o ambiente favorável à idade de uma comunidade. 

 Assim, os documentos mencionados são os seguintes: 

• Global strategy and action plan on ageing and health8; 

• World report on ageing and health9; 

• AFEE policy tool and related guidelines10; 

• Global age-friendly cities: a guide11; 

• Measuring the age-friendliness of cities: a guide to using core indicators12 

 

Adesão à GNAFCC 

Quem pode aderir? 

A adesão ao GNAFCC está aberta a todas as entidades, locais e regionais, que governam uma 

comunidade, tal como é afirmado no sítio web oficial:  

"Qualquer nível de governo local ou subnacional, nos Estados Membros da OMS, que esteja 

empenhado em tornar-se mais favorável à idade e tenha o poder de decisão para o fazer, é bem-

vindo a aderir. A adesão à rede não se estende atualmente aos países. Programas ou redes 

favoráveis ao envelhecimento à escala regional ou nacional podem ponderar aderir à Rede como 

Afiliado".   

Assim, qualquer comunidade, cidade ou organismo regional pode candidatar-se à adesão da 

rede, desde que tenha o empenho necessário para se envolver numa série de fases que foram 

definidas pela OMS como um processo contínuo de melhoria. O Ciclo de Melhoria Contínua para 

o desenvolvimento de um ambiente favorável ao envelhecimento envolve quatro fases, e é 

descrito na Figura 7. 

Critérios para a adesão 

Os critérios de elegibilidade para ser membro do GNAFCC são indicados em pormenor nos 

"Termos de Referência para Membros", um documento abrangente que orienta qualquer 

candidato a membro sobre a missão, requisitos, e processo de candidatura. 

Quanto à admissibilidade, um membro deve: 

• Estar localizado num Estado Membro da OMS; 

• Ser um órgão governamental público diretamente eleito ou mandatado, possuindo 

num determinado território, tal como definido por lei, um conjunto de competências 

para fornecer bens e serviços públicos aos cidadãos; 

Isto pode incluir níveis organizacionais subnacionais desde o nível provincial ou estatal, 

até aldeias e vilas com um número reduzido de habitantes. 

 
8 http://www.who.int/ageing/global-strategy/en  
9 http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/  
10 http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-
environments-in-europe-afee  
11 http://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_guide/en/  
12 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/203830/1/9789241509695_e ng.pdf  

http://www.who.int/ageing/global-strategy/en
http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/activities/age-friendly-environments-in-europe-afee
http://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_guide/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/203830/1/9789241509695_e%20ng.pdf
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• Ter autoridade e capacidade para reunir mecanismos de colaboração intersectorial, 

realizar avaliações de base e desenvolver, implementar e monitorizar planos de ação 

destinados a promover a ambientes favoráveis à idade na área sob a sua esfera de 

influência.13 

Além disso, devem ser cumpridos os seguintes requisitos para a admissão: 

• Partilhar e promover os valores e princípios centrais da abordagem da OMS para uma 

abordagem favorável ao envelhecimento: 

o Respeito pela diversidade; 

o Equidade; 

o Valorizar e fomentar a participação das pessoas idosas em todas as esferas da 

vida e as suas contribuições; 

o Respeito pelos direitos das pessoas idosas a envelhecerem e morrerem com 

dignidade. 

• Adotar metodologias inclusivas para a criação de Cidades e Comunidades Amigas dos 

Idosos (AFCC) tais como: 

o Co-desenho e co-criação, com envolvimento significativo das pessoas idosas 

em todas as fases do processo; 

o Uma abordagem participativa de bottom-up (de baixo para cima) conjugada 

com um compromisso político e de recursos de top-down (de cima para baixo) 

(Figura 8); 

o Uma abordagem baseada no ciclo de vida que encoraja as relações 

intergeracionais, a solidariedade e o apoio mútuo. 

• Compromisso de implementar as quatro etapas para criar ambientes locais favoráveis 

à idade através do Ciclo de Melhoramento Contínuo (Figura 7). 

• Participar ativamente nas atividades da GNAFCC e nas comunicações. 

Figura 7 - Ciclo de Melhoria Contínua 

 
Fonte: The Global Network for Age-friendly Cities and Communities Looking back over the last decade, looking 

forward to the next [11] 

 
13 Resumo dos critérios, tal como consta dos "Termos de Referência dos Membros" (versão de Dezembro 
de 2019) (2019). Membership Terms of Reference: Membership in the Global Network of Age-friendly 
Cities and Communities (GNAFCC). 
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Figura 8 - Gráfico para combinação de abordagens bottom-up (de baixo para cima) e top-down (de cima para baixo) 

 
Fonte: WHO GNAFCC Termos de Referência para Membros (versão de Dezembro 2019) [12] 

 

É de notar que o conjunto de informações fornecidas anteriormente não é exaustivo e pode 

estar sujeito a alterações por parte da entidade gestora da GNAFCC, pelo que se recomenda 

vivamente a leitura cuidadosa da documentação oficial para compreender a lista completa de 

requisitos e o processo de adesão à rede. Tais documentos incluem os acima citados cinco 

documentos orientadores juntamente com os que se indicam abaixo, bem como qualquer outra 

informação oficial que possa ser comunicada através das plataformas de comunicação da rede. 

 

 

Documentação útil relativa à adesão à GNAFCC: 

• Termos de Referência para Membros 14 (última versão: Dezembro de 2019). Disponível 

em quatro línguas: Inglês; Francês; Espanhol e Japonês 

• Formulário de Candidatura de Membro15 

  

 
14 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/  
15 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/application-form/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/application-form/
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3. Processo de se tornar uma Comunidade Amiga do Idoso 

Assim que uma cidade ou comunidade candidata satisfaça os critérios, deve seguir os seguintes 

passos para apresentar a sua candidatura: 

• Preencher o formulário de candidatura online (Anexo 1 no Formulário de Candidatura 

de Membro); 

• Endossar uma carta da direção (por exemplo: Presidente da Câmara; membro da 

administração pública) indicando o compromisso formal de se tornar mais favorável ao 

envelhecimento; 

• Confirmar que o candidato concorda com os valores e abordagem da OMS no sentido 

de criar cidades e comunidades amigas dos idosos. Deve também ter os recursos 

humanos e a capacidade financeira para implementar a abordagem AFCC da OMS e 

participar ativamente na rede; 

• Nomear uma pessoa de contacto para a rede a fim de facilitar a comunicação e o 

intercâmbio. 

A aceitação de novas candidaturas à rede é feita em permanência, de modo que quando o 

candidato tiver cumprido todos os requisitos e tiver preparado a documentação necessária 

pode, assim, apresentar a candidatura. O processo é então o seguinte: 

1. Revisão e avaliação da candidatura pelo responsável designado pela OMS para as 

admissões na rede, utilizando os critérios de admissibilidade acima mencionados; 

2. Contactar o requerente para fornecer mais informações caso o seu pedido não cumpra 

os critérios ou aspetos do pedido não sejam claros; 

3. Comunicação da decisão à pessoa de contacto indicada através de uma carta 

endereçada à direção; 

4. Caso o pedido seja aprovado, é emitido um certificado de adesão para o candidato. 

Conforme indicado pela OMS "A adesão à Rede Global indica que uma cidade ou comunidade 

embarcou no processo de se tornar mais amiga do idoso e não é o reconhecimento pela OMS do 

seu estatuto de cidade amiga do idoso", pelo que aderir à rede como novo membro é apenas o 

primeiro passo de uma jornada contínua em direção à implementação de uma política amiga do 

idoso.  

Tendo assumido o compromisso político e formal de se envolver neste processo, os passos 

seguintes consistem em iniciar o planeamento e a implementação do plano de comunidade 

favorável ao envelhecimento. Assim, para o conseguir, qualquer iniciativa deve ser desenvolvida 

utilizando as duas metodologias anteriormente referidas: Ciclo de Melhoria Contínua e 

Abordagem Participativa "de baixo para cima" (bottom-up).  

Olhando em pormenor, o Ciclo de Melhoria Contínua é composto por quatro fases de ciclo, e 

que são apresentadas em pormenor nas secções seguintes. 
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1. Envolvimento e Compreensão 

O processo de criação tem o seu ponto de partida na análise da realidade e do estado atual dos 

ambientes amigos do idoso existentes no território alvo, tendo nesta fase o município de realizar 

uma avaliação participativa. Uma avaliação participativa é um exercício realizado com o objetivo 

de ter um perfil de base do atual grau de suporte aos idosos, bem como de compreender as 

necessidades da sua população idosa. Isto deve ser feito através do envolvimento dos cidadãos 

idosos (o grupo-alvo) desde o primeiro momento.     

Para apoiar as cidades e comunidades na avaliação do seu suporte ao envelhecimento e assim 

criar o seu perfil de base, a Organização Mundial de Saúde criou o protocolo metodológico de 

Vancouver [13], que define os parâmetros e descreve o processo para conduzir uma avaliação 

participativa, recorrendo a grupos focais e inquéritos. Além disso, os contributos e conclusões 

obtidos durante a avaliação podem depois ser facilmente comparados com as listas de 

verificação das características favoráveis ao envelhecimento constantes do Guia Global das 

Cidades Amigas do Idoso da OMS [8] [14]. Não obstante, é benéfico que sejam utilizadas outras 

e diversas fontes de informação durante esta primeira fase. Os dados demográficos e sociais 

fornecem uma boa visão geral da heterogeneidade de uma comunidade, com exemplos de 

fontes de informação do género: dados dos censos sobre o tamanho da população e distribuição 

por grupos etários; localização dos bairros e acessibilidade aos serviços essenciais (cuidados de 

saúde, sociais, educativos, culturais, desportivos); fatores sociais e económicos; nível de 

educação; condições de saúde comuns e doenças prevalecentes. 

2. Planear 

Após a conclusão do processo de caracterização da comunidade e da sua adaptabilidade ao 

envelhecimento, a fase seguinte consiste em conceber uma estratégia global que considere as 

necessidades das partes interessadas, os pontos fortes e fracos da comunidade, e que a 

estruture em planos de ação específicos. O processo de criação nesta fase inclui um 

planeamento participativo com o envolvimento dos idosos, com base não só nos resultados 

obtidos durante a avaliação da adaptabilidade ao envelhecimento, mas também através da 

inclusão dos idosos nas decisões para o plano estratégico. Sem prejuízo disso, todos os 

intervenientes relevantes e potenciais parceiros para o plano estratégico devem ser reunidos e 

consultados a fim de alinhar todas as partes envolvidas sob uma visão comum para o que a 

comunidade necessita.  

As tarefas para criar tal estratégia alargada envolvem a definição dos objetivos globais da 

intervenção e o respetivo calendário. Uma vez definidos, o grupo de planeamento deve 

conceptualizar os objetivos específicos e considerando que podem existir múltiplas áreas que 

necessitam de intervenção, é necessário mais tarde delinear as prioridades que serão 

abordadas. O plano estratégico só pode ser considerado concluído quando todos estes fatores 

(objetivos globais, calendário, objetivos específicos, prioridades de intervenção) estiverem bem 

estabelecidos. 

3. Agir 

Na terceira fase de implementação de uma estratégia amiga dos idosos numa comunidade, é 

tempo de passar à ação a estratégia concebida. Usando o plano estratégico como ponto de 

partida, é então o momento de produzir um plano de ação para operacionalizar os objetivos e 

as prioridades de intervenção em atividades concretas e afetar corretamente pessoas e 



21 
 

recursos. Os fatores importantes relativos à sua viabilidade técnica e económica (pré-condições, 

dificuldade de implementação, duração e tempo de intervenção, envolvimento de atores e 

parceiros externos, impacto esperado, entre outros) têm de ser ponderados em cada atividade 

planeada. O plano global concebido para as atividades deve ser revisto e aberto a contribuições 

de um comité diretivo formado pelos stakeholders da estratégia (com a inclusão de cidadãos 

idosos como nas fases anteriores).  

O comité tem como objetivo fornecer pontos de vista adicionais que possam não ter sido 

considerados pelos projetistas durante a conceção do plano operacional, bem como fornecer 

uma avaliação da praticabilidade de cada atividade de acordo com as opções de financiamento 

disponíveis, e a utilidade das ações de acordo com os objetivos da estratégia. Uma vez que o 

plano operacional tenha sido devidamente revisto e aprovado pelos intervenientes envolvidos 

(planeadores, decisores, comité diretivo), juntamente com uma dotação garantida de recursos 

e apoio político, é então o momento de pôr em prática o plano operacional. Depois de iniciado, 

é necessário haver uma gestão contínua das operações e do programa em conjunto com um 

estreito acompanhamento do seu desempenho.  

Por último, as iniciativas que se revelarem um sucesso, devem ser mantidas e ampliadas. Na 

realidade, em situações resultantes de uma limitação de recursos ou duma decisão de 

planeamento, poderá ser benéfico desenvolver inicialmente atividades pequenas e localizadas 

que sirvam de teste piloto para avaliar a sua viabilidade e impacto. Uma experiência em pequena 

escala permite testar rigorosamente a sua implementação e avaliar o seu impacto, o que mais 

tarde pode levar ao desenvolvimento de uma solução melhorada que é adequada para ser 

implementada em maior escala, ou mesmo para ser alargada a toda a comunidade. 

4. Medir 

A monitorização da estratégia é um processo contínuo que efetivamente se torna mais evidente 

durante a quarta fase de implementação. Nesta parte do ciclo, a monitorização e avaliação 

(M&A) são o foco principal das medidas necessárias a tomar. Embora seja de grande importância 

supervisionar e acompanhar as atividades realizadas durante a fase de execução, torna-se 

igualmente necessário realizar um plano de avaliação, onde os resultados e o impacto do 

programa possam ser cuidadosamente avaliados. 

Para elaborar um plano de M&A é necessário considerar ferramentas de medição que possam, 

não só monitorizar e avaliar a eficiência, adequação e efeito de uma ação, mas também ajudar 

a conceber e decidir adequadamente qualquer medida a ser tomada em relação a um ambiente 

favorável ao envelhecimento. Por conseguinte, um elemento crucial de qualquer exercício de 

monitorização e avaliação bem estruturado são os indicadores. Estes desempenham uma parte 

fundamental de tais instrumentos, uma vez que permitem comparar e acompanhar o progresso 

de um projeto com base em valores de base e valores-alvo. A este respeito, e tal como referido 

no capítulo 2, o documento "Measuring the Age-Friendliness of Cities": A Guide to Using Core 

Indicators" [10] poderá servir como um excelente guia e livro de referência para os responsáveis 

pela elaboração a partir do zero dum plano de adaptação ao envelhecimento. Neste documento 

é proposto um quadro geral para determinar os indicadores de uma cidade amiga do idoso e 

que pode ser utilizado pelas comunidades na conceção dos seus planos de monitorização e 

avaliação.   

O quadro de referência introduz quatro tipos de indicadores que são elementos-chave em 

qualquer sistema de monitorização e avaliação, e especifica os procedimentos importantes que 



22 
 

estão ligados a cada conjunto de indicadores. A lógica de ter um processo entrelaçado na 

escolha e utilização dos indicadores baseia-se na abordagem de ter uma melhoria contínua de 

um plano favorável ao envelhecimento. Tal como introduzido no documento, este modelo de 

avaliação interligado visa mostrar "como certos recursos e estruturas (os inputs) viabilizam 

intervenções sob a forma de políticas, serviços e programas (os outputs) que ajudam a melhorar 

a adaptabilidade ao envelhecimento do ambiente físico e social (os resultados)". O quadro está 

representado na Figura 9. 

Figura 9 - Quadro de referência para a escolha do conjunto de indicadores de uma Cidades Amiga do Idoso 

 

Fonte: “Measuring the Age-Friendliness of Cities: A Guide to Using Core Indicators” [10] 

O valor e precisão de uma avaliação é normalmente um fator chave na decisão de renovar ou 

terminar uma iniciativa ou programa. Uma opção valiosa a considerar ao preparar a avaliação 

de uma iniciativa é procurar parcerias com instituições académicas (universidades e centros de 

investigação) que possam fornecer os conhecimentos científicos necessários para o programa 

amigo do idoso. A partir dos resultados da avaliação, os planeadores e dirigentes da comunidade 

devem refletir e decidir sobre as ações seguintes a tomar. A utilização de uma abordagem 

fundamentada em evidências para analisar a continuidade do programa confere um apoio e 

validação das decisões que precisam de ser tomadas. Adicionalmente, é relevante um 

intercâmbio a nível nacional e internacional com outras cidades e comunidades que 

implementem estratégias AFCC semelhantes. A recolha de testemunhos de realidades 

semelhantes, mas também de realidades diferentes permite aprender e expandir o 

conhecimento de técnicas, abordagens e ideias que podem ser adaptadas ou mesmo replicadas 

na própria estratégia de uma cidade.  
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Programa de Mentoria de Ambientes Amigos do Idoso: MENTOR-AFE 

Como parte de uma série de iniciativas para fomentar o desenvolvimento de competências 

entre os seus membros, a OMS tem um programa de mentoria, Programa de Mentoria em 

Ambientes Amigos do Idoso - MENTOR-AFE, aberto a qualquer membro das comunidades que 

fazem parte do GNAFCC. O programa é realizado em cooperação com a Federação Internacional 

para o Envelhecimento, e é especialmente direcionado para aqueles que ocupam posições de 

liderança e influência nas cidades e comunidades.16 

O programa de mentoria é oferecido gratuitamente, tem a duração de doze meses, e é 

conduzido à distância, onde um mentor designado fornecerá orientação e apoio para permitir 

ao mentorado desenvolver as competências específicas e fazer avançar o seu trabalho na criação 

de ambientes favoráveis ao envelhecimento. As competências a serem desenvolvidas são 

concebidas de acordo com o perfil do mentorado e as suas necessidades de aprendizagem.  

Uma explicação detalhada do programa, os seus objetivos, as condições e datas de aplicação, 

juntamente com várias perguntas frequentes (FAQ) podem ser encontradas no sítio web oficial: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe-faq/  

 

Leituras úteis 

Nos parágrafos seguintes são apresentados vários materiais de orientação devidamente 

documentados que podem certamente servir como um instrumento para decisores e 

planeadores empenhados na implementação de um plano amigo do envelhecimento. 

O Gabinete Regional para a Europa da OMS, numa iniciativa conjunta com a Comissão Europeia, 

publicou um conjunto de três publicações completas nos últimos anos, que orientam a conceção 

de políticas e gestão aquando do desenvolvimento de uma AFCC. Estas publicações foram 

produzidas a partir de uma ampla análise científica com peritos, com o objetivo de oferecer um 

guia completo para as autoridades locais e regionais interessadas em implementar de forma 

eficaz e bem-sucedida intervenções amigas dos idosos nas suas comunidades. A publicação 

“Creating age-friendly environments in Europe: A tool for local policy-makers and planners” [15] 

foi o módulo inicial, cobrindo exaustivamente as quatro fases do Ciclo de Melhoria Contínua e 

os passos que devem ser dados em cada momento. Fornece exemplos de boas práticas e 

documentos úteis para cada fase da gestão do ciclo, e, além disso, inclui listas de verificação dos 

processos no sentido de se tornarem favoráveis ao envelhecimento bem como um modelo para 

a criação de planos de ação locais. Em “Age-friendly environments in Europe: A handbook of 

domains for policy action” [16] , há um foco no tipo de intervenções políticas para cada um dos 

oito domínios, com exemplos concretos adotados por Cidades Amigas do Idoso em todo o 

mundo. A importância dos indicadores de monitorização e avaliação é exposta no terceiro 

módulo “Age-friendly environments in Europe: Indicators, monitoring and assessments” [17] , 

onde se incluem experiências de iniciativas passadas e se propõe uma lista de instrumentos de 

avaliação adaptados às características das cidades e comunidades europeias. 

Outro documento útil é “Guidelines for co-producing age-friendly environments with older 

people” [18] desenvolvido pela Rede Temática AFE-INNOVNET sobre inovação para ambientes 

 
16 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe/ 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe-faq/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/mentor-afe/
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amigos do envelhecimento17. Diretamente dirigido às autoridades locais e regionais, o projeto 

demonstra o conceito de coprodução de ambientes favoráveis ao envelhecimento através de 

uma metodologia participativa e como esta abordagem é benéfica para melhorar a 

compatibilidade de uma comunidade com a sua população idosa. Centrando-se inteiramente na 

co-criação entre cidadãos mais velhos e os decisores políticos, este trabalho inclui listas de 

verificação e modelos para a conceção de estratégias de comunicação, planos de ação, 

questionários de avaliação bem como relatórios de avaliação e difusão. 

Sob a perspetiva de uma entidade local, existe uma interessante experiência de implementação 

de uma estratégia favorável ao envelhecimento numa região europeia, que foi desenvolvida 

pelo Departamento de Emprego e Políticas Sociais do Governo Basco. O Governo Basco criou o 

“Practical Guide to Implement and use in Municipalities” [19] como parte da sua iniciativa 

“Euskadi Lagunkoia Sustraietatik”18 cujo objetivo é de desenvolver ambientes de vida amigos 

das pessoas idosas. 

Para além dos documentos referidos anteriormente, são apresentados na lista seguinte um 

conjunto de documentos úteis relativos ao processo de implementação de estratégias amigas 

dos idosos: 

• Secção “How to Make Cities More Age-friendly?” no sítio web official da GNAFCC19  

• Secção “Guides and Toolkits Archives - Age-Friendly World” no sítio web oficial da 

GNAFCC 20 

• WHO Age-Friendly Cities Project Methodology: Vancouver Protocol [13]  

• Checklist of Essential Features of Age-friendly Cities [14] 

  

 
17 Um projeto de rede financiado pela UE e coordenado pela Plataforma AGE Europa, que decorreu 

entre Fevereiro de 2014 e Janeiro de 2016: https://www.agefriendlyeurope.org/  

18 https://euskadilagunkoia.net/es/  
19 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/how-more-af/ 
20 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/category/guides-and-tools/  

https://www.agefriendlyeurope.org/
https://euskadilagunkoia.net/es/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/how-more-af/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/category/guides-and-tools/
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4. Boas práticas e desafios no desenvolvimento de uma Comunidade 

Amiga do Idoso 
 

Neste capítulo haverá uma revisão de algumas das melhores práticas que foram desenvolvidas 

pelas cidades e comunidades em todo o mundo ao longo dos anos e que cobrem as diferentes 

fases de implementação de uma estratégia amiga dos idosos. 

A “Global Database of Age-friendly Practices”21 contém uma coleção abrangente de boas 

práticas que têm sido implementadas desde o lançamento da rede GNAFCC. É possível obter 

informações detalhadas sobre cada iniciativa e utilizar um filtro personalizado para procurar 

parâmetros específicos como país, sector de intervenção, ano de implementação, ou tamanho 

da população, para citar apenas alguns. A base de dados é atualizada regularmente, e está 

disponível numa secção dedicada do sítio web oficial do GNAFCC22. É também possível contribuir 

para a base de dados e submeter uma prática AFCC que tenha sido implementada. 

Em 2015, na sequência da Rede Temática AFE-INNOVNET para a Inovação em ambientes 

favoráveis ao envelhecimento, e com o objetivo de dinamizar as partilhas e as capacidades de 

aprendizagem entre as comunidades europeias no domínio da adaptação ao envelhecimento, 

foi estabelecido o “European Covenant on Demographic Change” [20]23. Liderado pela 

Plataforma AGE Europa e em estreita cooperação com a OMS GNAFCC, a Rede de Cidades 

Saudáveis do Gabinete Regional para a Europa da OMS, e a Parceria Europeia de Inovação sobre 

Envelhecimento Ativo e Saudável, o pacto foi estabelecido como uma associação internacional 

sem fins lucrativos para reunir diferentes intervenientes do panorama europeu interessados em 

conceber e implementar ambientes favoráveis ao envelhecimento nas suas comunidades. Uma 

das principais criações desenvolvidas pelo Pacto foi um repositório de boas práticas executadas 

pelas comunidades na Europa. A lista de boas práticas pode ser encontrada no sítio web oficial 

do Pacto24. 

Nas páginas seguintes são apresentadas um conjunto de práticas de sucesso que foram 

implementadas nos oito domínios de intervenção para uma comunidade amiga dos idosos. Os 

exemplos estão agrupados por dimensão e domínio de intervenção. 

 

Ambiente Físico 

 

Transporte 

O transporte público, é em muitas partes do mundo o meio de transporte preferido pelos idosos, 

sendo por vezes a única opção disponível e acessível para se deslocarem dentro da sua 

comunidade e alcançarem serviços de saúde, sociais, culturais e desportivos. 

 

 
21 Nota de tradução: “Base de Dados Global de Práticas Amigas do Idoso” 
22 https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/ 
23 Nota de tradução: “Pacto Europeu sobre a Mudança Demográfica” 
24 https://www.agefriendlyeurope.org/repository  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/
https://www.agefriendlyeurope.org/repository
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One-Coin Bus - Akita (Japão) 

Na cidade de Akita, no Japão, na tentativa de promover a acessibilidade dos serviços 
comunitários à população idosa, foi criado em 2011 um bilhete simplificado de autocarro ("One-
Coin Bus") de apenas 100 ienes (menos de 0,80 euros). Este valor representa o pagamento com 
uma moeda, tal como o nome do projeto alude, sendo simultaneamente um tarifário acessível 
e simples. Estes benefícios foram reconhecidos pelos beneficiários da iniciativa onde o feedback 
foi muito positivo, levando à expansão do projeto para grupos etários adicionais, estando desde 
2007 disponível para residentes com 65 ou mais anos de idade. 

Mais informações: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/resources/age-friendly-case-studies/akita-city/  

 

Passe Paris Senior - Paris (França) 

Como anteriormente referido, a acessibilidade económica é um dos principais fatores que 

influenciam a mobilidade de muitos cidadãos idosos nas suas comunidades. Para minimizar este 

fator e para facilitar a vida quotidiana dos idosos com mais dificuldades de deslocação na cidade, 

a Cidade de Paris implementou o sistema de transporte "Pass Paris Sénior", que permite aos 

titulares do passe utilizar gratuitamente os transportes públicos. Desde 2018, o passe está 

disponível para pessoas com 65 anos ou mais (ou com 60-64 anos em caso de deficiência) e que 

vivem abaixo de um determinado nível de rendimento, chegando praticamente aos 220 000 

residentes que dele podem beneficiar. 

Mais informações: 

https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-

navigo-des-le-1er-juin-5863  

https://www.paris.fr/pages/aides-aux-transports-3848  

 

Serviço PAM 75 - Paris (França) 

O PAM 75 é um serviço de transporte público para cidadãos idosos que não podem deslocar-se 

livremente de um lugar para outro devido a dor ou a um estado de mobilidade reduzida. O 

serviço está disponível durante toda a semana, das 6 da manhã à meia-noite e até às 2 da manhã 

de sexta-feira e sábado à noite. O serviço PAM 75 disponibiliza também pequenas saídas de 

lazer, EscaPam, que consistem em visitas culturais, acolhedoras e amigáveis. Estas atividades 

permitem aos participantes participar em eventos culturais parisienses e muitas outras 

escapadelas, tais como restaurantes, cinema ou visitas a exposições ou caminhadas. As 

atividades do EscaPam são organizadas ao longo do ano. O transporte é fornecido em toda a 

região da Ilha de França para um percurso de mais de 500 metros que comece ou termine nos 

limites da cidade de Paris.   

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/coin-bus-project/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/resources/age-friendly-case-studies/akita-city/
https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-navigo-des-le-1er-juin-5863
https://www.paris.fr/pages/seniors-et-adultes-en-situation-de-handicap-gratuite-du-pass-navigo-des-le-1er-juin-5863
https://www.paris.fr/pages/aides-aux-transports-3848
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Figura 10 – Logótipo do serviço Pam75 

 

Fonte: Sítio Web Pam75 25 

Mais informações: 

https://www.pam75.info/le-service-pam75 

 

Mayores sobre ruedas - Espanha  

Coordenado pela organização sem fins lucrativos Fundación Salud y Comunidad (Fundação 

Saúde e Comunidade), o projeto "Mayores sobre ruedas" (" Idosos sobre rodas") visa melhorar 

a qualidade de vida das pessoas idosas em situação de dependência, que são utentes dos 

recursos de assistência social geridos pela fundação (residências de idosos, centros de dia, 

habitação com serviços, serviços de assistência domiciliária). Desenvolvida nas regiões 

espanholas da Catalunha, Comunidade Valenciana, Aragão, Castela-La Mancha e País Vasco, 

esta iniciativa inovadora tem como objetivo promover a mobilidade e, consequentemente, a 

autonomia da população idosa, proporcionando-lhes um meio de transporte gratuito e simples 

de utilizar, nomeadamente trotinetas elétricas ou cadeiras de rodas. 

Iniciada em 2010, verificou-se que a utilização de scooters e cadeiras de rodas foi benéfica para 

os idosos ao aumentar a sua autoestima, a sua capacidade de se deslocarem na comunidade e, 

posteriormente, de melhorarem a sua qualidade de vida e os laços com o seu bairro. 

Mais informações: 

https://www.fsyc.org/proyectos/mayores-sobre-ruedas/ 

https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-

inclusion-social/ 

https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-

promover-la-autonomia-personal-de-los-mayores/ 

 

Táxi Saúde +65 – Porto (Portugal) 

No início de Março de 2022, a Câmara Municipal do Porto lançou o programa de apoio "Táxi 

Saúde +65" que permite aos residentes seniores da cidade ir a consultas médicas em hospitais 

ou centros de saúde de táxi pelo preço de 2 euros cada viagem. Com o objetivo de reduzir as 

barreiras ao nível do transporte que impedem a população idosa de comparecer às consultas 

médicas, o serviço está disponível para qualquer cidadão com mais de 65 anos de idade que 

resida na cidade e possua o cartão municipal, sendo que a viagem de táxi pode ser reservada 

 
25 https://www.pam75.info/le-service-pam75  

https://www.pam75.info/le-service-pam75
https://www.fsyc.org/proyectos/mayores-sobre-ruedas/
https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-inclusion-social/
https://www.fsyc.org/actualidad/mayores-sobre-ruedas-una-experiencia-de-exito-en-inclusion-social/
https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-promover-la-autonomia-personal-de-los-mayores/
https://www.geriatricarea.com/2018/05/31/el-proyecto-mayores-sobre-ruedas-busca-promover-la-autonomia-personal-de-los-mayores/
https://www.pam75.info/le-service-pam75
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através de uma linha telefónica dedicada. Disponível 24 horas por dia e todos os dias do ano, a 

tarifa de viagem com desconto pode ser utilizada até 12 viagens por cada ano civil. 

Mais informações: 

https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-

pessoas-a-partir-dos-65-anos-com-cartao-porto 

https://cartao.porto.pt/cartaoporto/editor/Folheto_Taxi_Saude_mais65.pdf.pdf   

https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-

de-taxi-a-dois-euros-por-motivos-de-saude/  

 

Kavalir – Ljubljana (Eslovénia) 

Como parte de uma estratégia amiga do ambiente destinada a melhorar a qualidade do ar e o 

bem-estar dos cidadãos nas zonas urbanas centrais, muitas cidades começaram a restringir, ou 

mesmo a proibir de todo, o tráfego motorizado nas suas zonas urbanas centrais. Embora esta 

seja uma abordagem particularmente positiva, pode levar a uma restrição da acessibilidade de 

transporte para pessoas com mobilidade limitada, tais como a população idosa. Para ultrapassar 

esta questão, a cidade de Ljubljana implementou desde 2009 um serviço de transporte gratuito 

operando com uma frota elétrica em toda a zona pedestre do centro da cidade.  

O serviço "Kavalir" ("Cavaleiro") é operado pelo Serviço de Transportes Públicos de Ljubljana e 

funciona todos os dias e durante todo o ano, fornecendo acesso a qualquer lugar dentro da 

parte histórica da cidade. Os passageiros podem facilmente reservá-lo por telefone ou 

simplesmente solicitar diretamente ao condutor do autocarro quando o veículo está a passar. 

Quer seja um dia ensolarado ou chuvoso, os veículos têm cobertura e aquecimento adequados, 

permitindo aos idosos ou pessoas com deficiência, assim como aos visitantes, deslocarem-se 

facilmente no centro da cidade com todo o conforto e em modo de zero emissões. 

Figura 11 – Veículo do serviço Kavalir 

 

Fonte: LPP website26 

 
26 https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban  

https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-pessoas-a-partir-dos-65-anos-com-cartao-porto
https://www.porto.pt/pt/noticia/ir-ao-centro-de-saude-de-taxi-ja-e-mais-barato-para-pessoas-a-partir-dos-65-anos-com-cartao-porto
https://cartao.porto.pt/cartaoporto/editor/Folheto_Taxi_Saude_mais65.pdf.pdf
https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-de-taxi-a-dois-euros-por-motivos-de-saude/
https://www.jpn.up.pt/2022/02/17/municipes-com-mais-de-65-anos-vao-poder-deslocar-se-de-taxi-a-dois-euros-por-motivos-de-saude/
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban
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Mais informações: 

https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-train-urban-and-electric-vehicle-

kavalir 

https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-

urban 

https://www.agefriendlyeurope.org/node/366  

 

Projeto GreenSAM - Região Interreg do Mar Báltico 

Juntar esforços e recursos pode ser um método esplêndido para ter um impacto reforçado e 

partilhar conhecimentos entre diferentes parceiros, tal como o projeto GreenSAM pode 

demonstrar. O projeto foi uma iniciativa financiada pela UE através do programa Interreg Mar 

Báltico que envolveu parceiros de sete cidades com o objetivo de "aumentar a aceitação de 

serviços de mobilidade ecológicos (partilha de bicicletas, transportes públicos e infraestruturas) 

entre os cidadãos idosos.”27. Atendendo a que cada cidade e comunidade tem as suas próprias 

características, o projeto centrou-se no desenvolvimento de ferramentas de implementação 

baseadas na abordagem participativa previamente introduzida. 

A “Toolbox of the GreenSAM project“28 é um conjunto de metodologias que inclui abordagens 

simples como conversações ou "encontros de rua" com utilizadores, a utilização de estudos de 

caso, programas de mentoria, fórum de cidadãos e ferramentas digitais. A "Caixa de 

Ferramentas" permite filtrar as abordagens de acordo com a fase do plano em que devem ser 

utilizadas, o objetivo da participação, a duração, e o número de participantes. Como 

complemento a esta “Caixa de ferramentas”, existem dois documentos adicionais [21] [22] que 

abrangem a conceção e avaliação do processo participativo aplicado ao planeamento e 

implementação de soluções de mobilidade e transporte público, bem como um atlas sobre 

abordagens de participação para uma mobilidade ecológica favorável à idade29.  

Embora a iniciativa GreenSAM e os seus resultados tenham sido desenvolvidos no âmbito do 

transporte, mobilidade e infraestruturas comunitárias, os materiais produzidos podem, sem 

dificuldade, ser ajustados aos outros domínios de intervenção aquando do planeamento de uma 

estratégia amiga dos idosos. 

 

Habitação 

A habitação é um elemento essencial da vida de qualquer pessoa, proporcionando bem-estar e 

segurança e afetando a qualidade de vida que cidadão tem. Acresce o facto de que os idosos 

têm muitas vezes limitações na sua mobilidade e menor resistência a variações de temperatura, 

levando a que seja necessário concentrar-se nas características essenciais que uma casa deve 

ter nomeadamente: acessibilidade económica, localização, acessibilidade física, conforto, 

isolamento térmico e sonoro, entre outros.  

 
27 Project’s official website: https://greensam.eu/  
28 "Caixa de Ferramentas do projeto GreenSAM”, disponível online e para download em: 
https://greensam.eu/tool-box-en/  
29 Available online on: https://greensam.eu/knowledge/  

https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-train-urban-and-electric-vehicle-kavalir
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-train-urban-and-electric-vehicle-kavalir
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban
https://www.lpp.si/en/informations-passensgers/electric-vehicle-kavalir-and-electric-train-urban
https://www.agefriendlyeurope.org/node/366
https://greensam.eu/
https://greensam.eu/tool-box-en/
https://greensam.eu/knowledge/
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Com o objetivo de reconhecer práticas bem-sucedidas e inovadoras no que diz respeito à 

habitação amiga do envelhecimento, a rede GNAFCC estabeleceu uma parceria com a instituição 

Grantmakers in Aging para lançar em 2018 um concurso mundial designado 

Innovation@Home30. O evento contou com a participação de comunidades de quinze países que 

apresentaram as suas práticas a concurso, e em que mais tarde foram premiados três programas 

diferentes, sendo dois deles implementados na Europa. Foi compilado num relatório [23] uma 

análise da variedade de participações apresentadas na competição e que podem ser fonte de 

inspiração para outras intervenções relativas à habitação adaptada ao envelhecimento. As três 

práticas vencedoras são a seguir revistas. 

 

Aconchego – Porto (Portugal) 

Com o objetivo de combater a solidão e o isolamento dos cidadãos idosos e de apoiar os 

estudantes universitários a encontrar um alojamento acessível, a Câmara Municipal do Porto, 

com o apoio da Federação Académica do Porto, lançou o programa "Aconchego". O programa 

funciona através da disponibilização por parte dos candidatos mais velhos de um quarto extra 

na sua casa, que poderá ser utilizado por um estudante, ao mesmo tempo que o estudante 

proporciona uma companhia social e um apoio útil ao idoso no dia-a-dia. Sendo o objetivo desta 

iniciativa haver um intercâmbio intergeracional mútuo sem carácter monetário, o estudante não 

paga um preço de aluguer específico pelo quarto, mas contribui simbolicamente com alimentos 

e cobre o aumento das despesas de serviços comuns, tais como água, eletricidade e gás.  

O programa está aberto a cidadãos com mais de 60 anos, que vivam sozinhos ou com o seu 

cônjuge, numa situação de solidão e/ou isolamento social e a estudantes universitários com 

idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, que não sejam residentes no Porto. A ação 

decorre de acordo com o calendário académico, tendo como ponto de partida as entrevistas aos 

candidatos, estudantes e cidadãos mais velhos, feitas pelas equipas sociais do município. Após 

a avaliação inicial, a equipa visita posteriormente as casas candidatas a fim de verificar a 

existência de condições de alojamento adequadas e analisa o perfil do idoso, estabelecendo 

posteriormente as correspondências adequadas. Desde a sua criação em 2004, o programa tem 

recebido sucessivas distinções a nível nacional e internacional, fomentando o interesse de várias 

organizações da sociedade civil em replicar a iniciativa noutros municípios e comunidades. 

 
30 https://www.giaging.org/initiatives/age-friendly/innovationhome-age-friendly-housing-competition/  

https://www.giaging.org/initiatives/age-friendly/innovationhome-age-friendly-housing-competition/
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Figura 12 – Folheto do programa Aconchego 

 

Fonte: Sítio web do programa Aconchego31 

Mais informações: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/aconchego-program/  

https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego 

https://www.fap.pt/comunidade-e-inclusao/programa-aconchego 

 

Remodelação de casas – Barcelona (Espanha) 

Na região de Barcelona, o Conselho Provincial de Barcelona criou em 2009 o Programa de 

Remodelação de Habitação para dar apoio à execução de reparações não estruturais nas casas 

de cidadãos idosos em risco de vulnerabilidade. Destinado a garantir condições de segurança, 

higiene, habitabilidade e eficiência energética nos lares dos idosos e das pessoas com 

deficiência, o programa consiste na implementação de remodelações básicas de casas para 

adaptação funcional e instalação de assistência técnica, incluindo elementos de movimento, 

descanso e de comunicação.   

O programa está aberto a cidadãos com mais de 65 anos com deficiências ou em risco de 

vulnerabilidade; pessoas com mais de 80 anos que vivam sozinhas ou com outro idoso; bem 

como a cidadãos com menos de 65 anos que necessitem de assistência especial, residentes na 

região de Barcelona, exceto no interior da cidade de Barcelona. Qualquer candidato elegível 

pode contactar os serviços sociais locais do seu município, sendo depois o município a instituição 

responsável pela seleção dos beneficiários. O Conselho Provincial de Barcelona coloca então à 

disposição das autarquias os serviços técnicos de uma empresa especializada que avalia as 

 
31 https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/aconchego-program/
https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego
https://www.fap.pt/comunidade-e-inclusao/programa-aconchego
https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/aconchego
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necessidades dos beneficiários, propõe as ações a levar a cabo e supervisiona, verifica e valida 

as intervenções. Além disso, também contrata as empresas que executarão os trabalhos e 

instalarão as ajudas técnicas. 

Figura 13 – Logótipo do programa Arranjament d’habitatges 

 
Fonte: Sítio web do programa Arranjament d’habitatges32 

Mais informações: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-

province/  

https://www.diba.cat/en/web/benestar/arranjaments/arranjaments   

 

Licenças de construção sem custos – Sausalito (EUA) 

As iniciativas relativas ao domínio da habitação podem ser de muitos tipos de intervenção, 

incluindo, por exemplo, a utilização de benefícios fiscais para encorajar o desenvolvimento de 

projetos que melhorem a segurança e acessibilidade doméstica. Na cidade de Sausalito, na 

sequência da proposta de um grupo de cidadãos de desenvolver uma comunidade amiga dos 

idosos, foi proposto um programa de licenças de construção sem custos.  

Destinado a cidadãos com mais de 60 anos de idade, bem como a pessoas mais jovens com 

deficiência ou com baixos rendimentos, este programa de licenças de construção visa 

proporcionar aos residentes uma menor carga financeira aquando da realização de melhorias 

necessárias à habitação em termos de segurança, mobilidade, conforto, e eficiência energética. 

Os candidatos elegíveis podem, portanto, beneficiar de uma dispensa ou de uma licença de 

construção de custo reduzido para executar as adaptações essenciais da casa. 

Mais informações: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/age-friendly-home-adaptation-building-permit/  

https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-

friendly-home-adaptation-grant-program  

  

 
32 https://www.diba.cat/es/web/benestar/arranjaments/arranjaments 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-province/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/home-refurbishment-programme-barcelona-province/
https://www.diba.cat/en/web/benestar/arranjaments/arranjaments
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/age-friendly-home-adaptation-building-permit/
https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-friendly-home-adaptation-grant-program
https://www.sausalito.gov/departments/community-development/building-division/age-friendly-home-adaptation-grant-program
https://www.diba.cat/es/web/benestar/arranjaments/arranjaments
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Coabitação intergeracional – Paris (França) 

Outro bom exemplo de programas de apoio à habitação para idosos, é o programa "La 

cohabitation intergénérationnelle" ("Coabitação intergeracional") em Paris. Iniciado em 2010 

como uma iniciativa do município em colaboração com associações locais, tem como objetivo 

resolver o problema do isolamento dos idosos e promover os laços sociais intergeracionais, 

facilitando ao mesmo tempo o acesso à habitação para os jovens. A implementação é feita pelas 

associações locais que se propõem a colocar em contacto jovens à procura de alojamento com 

idosos que procuram uma companhia e/ou um suplemento ao seu rendimento.   

Dependendo da fórmula escolhida, a coabitação consiste na disponibilização gratuita de um 

quarto mobiliado em troca da presença regular do jovem ao fim da tarde, à noite e em certos 

fins de semana, ou invés a disponibilização de um quarto mobiliado em troca do pagamento de 

uma renda.  

Mais informações: 

https://www.paris.fr/pages/la-cohabitation-intergenerationnelle-7493  

 

MAIS: Projeto Municipal de Apoio à Intervenção Social – Arouca (Portugal) 

O projeto "MAIS - Projeto Municipal de Apoio à Intervenção Social" é uma iniciativa concebida 

pelo Município de Arouca e dirigida à população sénior para prestar apoio a pequenas 

reparações domésticas como por exemplo substituição de uma lâmpada, reparação de uma 

torneira, de um vidro, de uma sanita ou de uma fechadura de porta). Este serviço gratuito está 

disponível para os residentes com 65 anos ou mais, que tenham um grau mínimo de 

incapacidade que estejam reformados do trabalho devido a esta condição, e que não tenham 

um apoio de retaguarda (membros próximos da família) para efetuar estas reparações. O pedido 

para este apoio pode ser apresentado pessoalmente ou por telefone através do departamento 

social municipal, sendo depois avaliado pelas equipas de serviço social da cidade. 

Figura 14 – Folheto do Projeto Mais 

 
Fonte: Sítio Web da Câmara Municipal de Arouca 33   

 

 
33 https://www.cm-arouca.pt/ 

https://www.paris.fr/pages/la-cohabitation-intergenerationnelle-7493
https://www.cm-arouca.pt/
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Mais informações: 

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-

parcerias/projeto-mais/  

 

Espaços Exteriores e Edifícios 

Juntamente com o transporte e a habitação, os espaços exteriores públicos e os edifícios são o 

terceiro fator físico fundamental que afeta a vida de um cidadão idoso, bem como a sua 

participação na comunidade. Assim, é primordial adaptar os ambientes públicos com uma 

acessibilidade sem barreiras que facilite a mobilidade dentro da cidade ou da comunidade. Além 

disso, um espaço público sem obstáculos ajuda a prevenir a ocorrência de quedas, que são a 

segunda principal causa de mortes acidentais ou involuntárias em todo o mundo34. O âmbito 

das intervenções favoráveis ao envelhecimento em espaços exteriores também inclui mobiliário 

urbano tais como postes de iluminação, pontos de descanso, áreas de lazer e áreas verdes que 

podem ajudar a encorajar a atividade física, social e cognitiva na população idosa e a aumentar 

as oportunidades de contacto social na comunidade. 

CityBench– Nova Iorque (EUA) 

As melhorias nos espaços públicos exteriores e no mobiliário urbano nem sempre exigem 

grandes investimentos nem grandes obras de construção. Um exemplo disso, é o programa 

"CityBench" implementado pela cidade de Nova Iorque para disponibilizar assentos públicos nas 

suas ruas a qualquer residente e visitante. Tendo a população sénior como um dos principais 

grupos-alvo, os bancos foram inicialmente instalados em áreas com elevadas concentrações de 

idosos e em paragens de autocarros a fim de proporcionar mais conforto e habitabilidade nos 

passeios da cidade. Iniciada desde 2007, a rede tem sido sucessivamente expandida ao longo 

dos anos, compreendendo agora uma extensa rede que cobre a maior parte da cidade com mais 

de 2100 bancos. Existe também um sistema de sugestões e denúncias onde qualquer cidadão 

pode propor um local para um novo banco ou denunciar um problema com um banco já 

existente. 

Mais informações: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/citybench-program/  

https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/citybench.shtml  

 

Parques biosaludables - Valência (Espanha) 

Um conceito inovador de espaços exteriores especificamente dedicados aos idosos foi lançado 

pela cidade de Valência em 2016 através da iniciativa "Parques biosaludables" ("Parques 

Biosaudáveis"). Combinando a instalação de infraestruturas para atividades físicas com áreas 

verdes, o projeto visou o duplo objetivo de promover um serviço público gratuito que se centra 

no bem-estar e saúde da população sénior, aumentando ao mesmo tempo o número de áreas 

verdes disponíveis na comunidade.  

 
34 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls 

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/projeto-mais/
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/projeto-mais/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/citybench-program/
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/citybench.shtml
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls
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Os parques biosaudáveis foram integrados nos Centros Municipais locais de Atividades Para 

Idosos (CMAPM) e foram concebidos para promover a aptidão física da população local com 60 

anos de idade ou mais. Cada parque biosaudável contém entre três a oito tipos diferentes de 

equipamento de exercício físico que, todos juntos, formam um circuito. As diretrizes destes 

circuitos foram concebidas para as pessoas idosas manterem e desenvolverem um conjunto 

diferente de capacidades tais como equilíbrio, coordenação, força, elasticidade, mobilidade e 

agilidade. 

Mais informações: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/bio-healthy-parks/  

https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-

para-mayores_655987  

https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-

biosaludables/ 

https://www.valencia.es/val/majors/altres-recursos-socials-en-la-ciutat 

https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-

recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2  

 

Lugaritz – San Sebastian (Espanha) 

"Lugaritz" é um projeto-piloto de habitação desenvolvido pela organização sem fins lucrativos 

Fundação Matia em colaboração com o Município de San Sebastian que visa aumentar o 

conhecimento sobre diferentes formas de habitação e vida quotidiana das pessoas em processo 

de envelhecimento, especialmente quando surgem doenças degenerativas. A ideia de Lugaritz 

nasceu da necessidade de fornecer novas soluções de alojamento para as pessoas idosas e assim 

melhorar a conectividade do bairro e desenvolver novos métodos de coesão social para um 

ambiente mais favorável ao envelhecimento. 

Este projeto altamente inovador baseia-se numa abordagem multidimensional que inclui um 

centro de investigação centrado na pesquisa gerontológica multidisciplinar e um conjunto de 51 

habitações destinadas ao aluguer para idosos que começam a desenvolver uma doença 

degenerativa e para casais onde um dos parceiros tem algum grau de dependência; bem como 

um centro de dia que pode atender às necessidades do bairro e dos inquilinos idosos destas 

casas. Além disso, existem três laboratórios vivos onde uma variedade de tecnologias e produtos 

de apoio (em fases iniciais ou avançadas de desenvolvimento) centrados nos desafios do 

envelhecimento podem ser testados no local com utilizadores seniores reais.  

A conceção do complexo foi feita para ser central no bairro, mostrando como a habitação para 

pessoas idosas pode ser atrativa e integrada na comunidade a fim de apoiar o processo de 

envelhecimento dos seus habitantes. A iniciativa deu ênfase à prestação de serviços de acordo 

com as necessidades individuais, envolvendo vários profissionais (enfermeiros, médicos, 

creches) mas também familiares, amigos e vizinhos por forma a assegurar um processo de 

envelhecimento tão saudável quanto possível. Aberto desde 2019, o complexo Lugaritz 

pretende ser uma referência para iniciativas semelhantes através da fusão do design 

arquitetónico com um ambiente centrado na pessoa. 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/bio-healthy-parks/
https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-para-mayores_655987
https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-estrena-parques-biosaludables-ocho-centros-para-mayores_655987
https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-biosaludables/
https://casalista.com/cuidadores-de-personas-mayores/los-parques-mayores-los-circuitos-biosaludables/
https://www.valencia.es/val/majors/altres-recursos-socials-en-la-ciutat
https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2
https://www.valencia.es/cas/mayores/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad/-/content/otros-recursos-sociales-en-la-ciudad?uid=9C7A2450BEA60809C1258029003ED3C2


36 
 

 

Fonte: Sítio Web Matia Fundazioa35 

Mais informações: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/lugaritz-homes-connecting-a-neighborhood/ 

https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-

la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia 

 

Ambiente Social 

 

Promoção da Participação Social 

Um dos três domínios sociais de uma abordagem amiga dos idosos é a promoção da participação 

dos idosos na sociedade. Assim, a capacitação dos idosos para serem ativos nas suas 

comunidades pode ser alcançada com a criação de espaços e oportunidades de diálogo, 

intercambio e comunicação, onde sugestões e contribuições com o seu tempo podem ser feitas 

com uma abordagem intergeracional. 

Paris en Compagnie – Paris (França) 

Este serviço permite que pessoas com mais de 65 anos sejam acompanhadas gratuitamente para 

viagens relacionadas com a sua vida diária, uma vez por semana e durante um máximo de quatro 

horas. Em Paris, 174 000 pessoas com mais de 60 anos de idade vivem sozinhas. O objetivo é 

criar laços sociais a nível local e encorajar os idosos a participar na vida do seu bairro. Lançado 

em 2019, "Paris en Compagnie" ("Paris com companhia") é financiado pela Cidade de Paris e 

gerido por três organizações de serviço social: Autonomie Paris Saint-Jacques, os Petits Frères 

des Pauvres e Lulu dans ma rue.  

 
35 https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-
innovacion-en-envejecimiento-en-donostia  

Figura 15 – Planta do complexo de Lugaritz 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/lugaritz-homes-connecting-a-neighborhood/
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
https://www.matiafundazioa.eus/es/noticias/lugaritz-un-proyecto-de-ciudad-que-avanza-en-la-innovacion-en-envejecimiento-en-donostia
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 Os companheiros são parisienses residentes 

que, após uma curta formação, poderão 

oferecer-se como voluntários para 

acompanhar os idosos em viagens como 

caminhadas, passeios a museus, consultas 

médicas, uma vez por semana e durante até 

quatro horas. Os voluntários podem 

inscrever-se através do website, linha 

telefónica, ou através de uma aplicação 

dedicada para telemóvel. São então 

informados, graças ao serviço de geolocalização, das necessidades dos idosos que os rodeiam. 

Figura 17 - Aplicação móvel Paris en Compagnie 

 

Fonte: Sítio web Paris en Compagnie 36 

Mais informações: 

https://www.paris.fr/pages/paris-en-compagnie-aidons-nos-aines-a-se-deplacer-6329/  

https://www.parisencompagnie.org/  

https://www.facebook.com/Parisencompagnie  

 

Oficinas do Saber – Torres Vedras (Portugal) 

O programa "Oficinas do Saber" é uma plataforma de propostas de formação (sessões de 

educação formal e não formal) em várias áreas do conhecimento que tem lugar nos vários 

distritos do município de Torres Vedras. Os objetivos do programa são apoiar o desenvolvimento 

de aptidões e competências pessoais, sociais e relacionais nos residentes seniores e permitir o 

contacto com novas áreas de conhecimento, bem como motivar a participação cívica. Os 

workshops são implementados em dois subprogramas: Oficinas do Saber IPSS (dirigidas ao 

público sénior institucionalizado) e Oficinas do Saber Comunidade (dirigidas ao público sénior 

da comunidade). Ambos são materializados em ações de formação adaptadas às especificidades 

dos diferentes grupos acima mencionados e que decorrem segundo um plano anual.   

 
36 https://www.parisencompagnie.org/   

Fonte: Sítio Web de Paris en Compagnie36 

Figura 16 – Logótipo de Paris en Compagnie 

https://www.paris.fr/pages/paris-en-compagnie-aidons-nos-aines-a-se-deplacer-6329/
https://www.parisencompagnie.org/
https://www.facebook.com/Parisencompagnie
https://www.parisencompagnie.org/
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A participação no programa de oficinas da comunidade (Comunidade) está aberta a qualquer 

residente com 55 anos ou mais podendo inscrever-se na Câmara Municipal ou via telefone ou 

e-mail e frequentar um curso de formação nas áreas das artes tradicionais (cerâmica, croché, 

costura, macramé), artesanato, pintura, desenho, competências digitais, entre outros temas. A 

fim de promover a inclusão geográfica dos participantes, as aulas decorrem em todo o território 

do município distribuindo-se em locais como os centros comunitários, biblioteca municipal, 

museus, câmaras municipais e instalações das organizações cívicas. Em funcionamento desde 

2012 (no caso do programa de IPSS desde 2013) já se realizaram 275 sessões de formação que 

alcançaram cerca de 3000 participantes nos cursos comunitários; e 877 sessões de formação 

que chegaram a cerca de 8000 participantes nos cursos IPPS, com uma média de 1000 presenças 

por ano. 

Fonte: Sítio Web do Município de Torres Vedras 37 

Mais informações: 

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/ 

 

Idade Maior – Arouca (Portugal) 

O projeto "Idade Maior" é uma iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal de Arouca para 

oferecer um conjunto regular de atividades que fomentam a participação social e cívica dos 

cidadãos idosos locais e a transmissão de conhecimentos intergeracionais na comunidade. As 

ações implementadas visam promover o envelhecimento ativo e bem-sucedido e mitigar o 

isolamento social e a solidão. Aberto a qualquer idoso que viva em qualquer um dos dezasseis 

distritos do município, o leque de ações inclui atividades recreativas, culturais e educativas, tais 

como: aulas de dança e ritmo, passeios pela natureza; visitas; campanhas de sensibilização e 

informação e promoção do voluntariado dos idosos. Um evento particular é a "Escola de 

Mestres" que é um conjunto de oficinas mensais de partilha de conhecimentos em artesanato 

(Arraiolos, rendas, confeção de meias de lã e pequenos arranjos de costura) entre os cidadãos 

seniores e as comunidades. As atividades têm lugar em todo o território de Arouca, em locais 

públicos e comunitários locais. 

 

 
37 https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/  

Figure 18 – Exemplo de oficina (esquerda) e logótipo das Oficinas do Saber (direita) 

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/oficinas-do-saber/
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Mais informações: 

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-

maior/ 

 

Quem sou eu? – Porto (Portugal) 

"Quem sou eu?" ("Quem sou eu?") é um projeto que combina as artes com a coesão social e cujo 

principal objetivo é dar a conhecer as histórias de vida da população idosa da cidade do Porto 

utilizando bonecos como veículo de expressão e inclusão. Iniciado em 2018 como parte da 

participação do município do Porto na Rede de Cidades Amigas do Idoso da OMS, e dinamizado 

em parceria com o Teatro de Marionetas do Porto, o projeto foi lançado como um teste piloto 

a fim de se ter um olhar sensível sobre a população sénior, o seu território e iniciar uma viagem 

pela sua memória, observando a beleza que existe em cada uma delas. 

Na primeira edição, e durante mais de meio ano, 12 residentes seniores do Porto estiveram 

envolvidos em todas as fases de criação de uma peça de teatro, nomeadamente o desenho do 

fantoche, os trajes, a modelação do fantoche, a escrita da história, e foram também treinados 

em trabalho de voz/texto, técnicas de manipulação, trabalho físico, e improvisação. Todas estas 

diferentes fases foram realizadas através de ensaios semanais que culminaram com uma 

apresentação final feita no Festival Internacional de Marionetas do Porto, um evento anual de 

renome dedicado à arte fantoche. Após o sucesso da primeira edição, o projeto foi repetido 

desde então, estando atualmente na terceira edição. 

Figura 19 – Peça da peça de teatro Quem Sou Eu? 

 

Fonte: Sítio Web do Teatro de Marionetas 38 

Mais informações: 

https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/quem-sou-eu 

https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3a-edicao/ 

https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/  

https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/teatro-de-marionetas-do-porto-quem-

sou-eu/  

 
38 https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/  

https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-maior/
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/acao-social/projetos-parcerias/idade-maior/
https://coesaosocial.cm-porto.pt/pessoas-idosas/quem-sou-eu
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3a-edicao/
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/
https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/teatro-de-marionetas-do-porto-quem-sou-eu/
https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/programa/teatro-de-marionetas-do-porto-quem-sou-eu/
https://marionetasdoporto.pt/portfolio/quem-sou-eu-3/
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https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-

historias-de-vida-num-teatro-de-marionetas/185987/  

 

 

Museu na Aldeia – Distrito de Leiria (Portugal) 

Um exemplo de uma boa prática artística social amiga dos idosos num contexto rural é o projeto 

"Museu na Aldeia" desenvolvido pela Sociedade Artística Musical dos Pousos (SAMP) em 

parceria com 26 municípios e instituições locais da região do distrito de Leiria. Procurando 

proporcionar aos idosos que vivem em ambientes rurais isolados e pouco povoados um acesso 

fácil à cultura, o projeto centra-se na solidão e isolamento social que os idosos que vivem em 

zonas escassamente povoadas enfrentam, privando-os frequentemente do acesso a muitos 

serviços comunitários, incluindo atividades culturais.  

Com um forte enfoque na inclusão e promoção da participação dos residentes idosos, as 

atividades são implementadas através de um programa artístico e cultural diferenciado 

concebido pela equipa da SAMP em conjunto com especialistas dos treze museus parceiros, que 

envolve trazer as peças dos museus para as diferentes aldeias para serem reinterpretadas pela 

respetiva população idosa. As suas memórias e experiências de vida são assim valorizadas 

através de uma criação cultural colaborativa que na fase final é apresentada nos museus pelos 

próprios participantes, permitindo-lhes ter uma dupla oportunidade invulgar de receber um 

evento cultural na sua aldeia e de visitar locais culturais (as instalações dos museus na cidade) 

possibilitando-lhes fazer parte da vida cultural da sua comunidade. A abordagem inovadora e 

criativa desta iniciativa tem sido reconhecida pelos múltiplos prémios atribuídos durante o ano 

de 2021. 

Figura 20 – Apresentação do Museu na Aldeia 

 

Fonte: Sítio Web SAMP39 

Mais informações: 

https://samp.pt/samp-contigo/museu-na-aldeia/  

https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/  

https://www.redecultura2027.pt/pt/projetos/museu-na-aldeia  

https://inovacaosocial.portugal2020.pt/project/museu-na-aldeia-2/  

 
39 https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/  

https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-historias-de-vida-num-teatro-de-marionetas/185987/
https://rr.sapo.pt/video/reportagem/2018/10/19/quem-sou-eu-idosos-transformam-as-historias-de-vida-num-teatro-de-marionetas/185987/
https://samp.pt/samp-contigo/museu-na-aldeia/
https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/
https://www.redecultura2027.pt/pt/projetos/museu-na-aldeia
https://inovacaosocial.portugal2020.pt/project/museu-na-aldeia-2/
https://www.samp.pt/samp-play/samp-projeto-museu-na-aldeia-teaser/
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Haia Amiga dos Idosos - Haia (Países Baixos) 

O município de Haia é membro da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas do Idoso da 

OMS desde 2015. Neste contexto, o município encomendou em 2020 um inquérito para 

examinar a forma como os cidadãos mais velhos encaram a sua cidade como uma cidade amiga 

dos idosos. O programa de ação avaliado foi a estratégia "Senior Friendly The Hague", que se 

centra em: participação social e fruição da vida; saúde e resiliência, e prazer de viver no bairro. 

Uma característica importante é assegurar que os seniores estejam bem informados sobre as 

oportunidades que a Haia oferece, para que possam utilizar as instalações e escolher as 

atividades que melhor lhes convêm.  

Desenvolvido por um consórcio de peritos científicos da Universidade de Ciências Aplicadas de 

Haia, Hulsebosch Advies e AFEdemy, a base teórica do questionário foi criada com base no Guia 

Global das Cidades Amigas do Idoso e na lista de verificações que o acompanha [8] [14]. Com 

um total de 23 perguntas abrangendo os oito domínios de intervenção favoráveis ao 

envelhecimento, as respostas ao inquérito foram recolhidas utilizando uma escala de 5 pontos, 

variando entre "discordar totalmente" e "concordar totalmente". Este inquérito transversal foi 

realizado entre uma amostra diversificada de 393 cidadãos idosos residentes na comunidade.  

Por conseguinte, os resultados globais da adaptabilidade da cidade ao envelhecimento 

apresentaram uma visão satisfatória por parte dos seus cidadãos mais velhos. Nos domínios da 

habitação, participação social, apoio comunitário e serviços de saúde, o feedback foi 

francamente positivo, com um nível satisfatório (nível médio) sobre respeito e inclusão social, 

participação cívica e emprego, comunicação e informação, apoio comunitário e serviços de 

saúde, transportes e situação financeira. Para espaços e edifícios ao ar livre, o município obteve 

uma pontuação moderadamente positiva, mostrando a existência de espaço para melhorias 

nesta área. Os resultados e o processo de criação desta iniciativa foram posteriormente 

apresentados num documento de investigação [24] desenvolvido pelo consórcio que esteve 

envolvido na sua implementação. Em 2022, está previsto haver um seguimento integrado desta 

temática através de um estudo mais alargado do consórcio em Haia. 

Mais informações: 

https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-

age-friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague  

http://www.seniorvriendelijkdenhaag.com/over/  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9555773/1/RIS307178_bijlage  

 

Centro Social e da Doença de Alzheimer - Município de Kadıköy (Turquia)  

Em 2017 o município de Kadıköy, localizado numa área onde os cidadãos com mais de 65 anos 

de idade constituem 19% da população local, iniciou um modelo de serviço integrado através 

do seu recém estabelecido Centro Social e da Doença de Alzheimer. O objetivo deste centro é 

manter a qualidade de vida dos doentes após o diagnóstico, e estabelecer um ambiente 

apropriado onde os doentes se sintam seguros e que lhes permita voltar a socializar, e continuar 

a desfrutar de atividades através de estímulos mentais. 

A doença de Alzheimer é um dos tipos mais comuns de demência. Os doentes de Alzheimer 

podem ter dificuldades nas suas funções diárias e necessitar de cuidados especiais. No entanto, 

https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-age-friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague
https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/news/detail/2020/09/29/the-age-friendly-cities-and-communities-questionnaire-launched-in-the-hague
http://www.seniorvriendelijkdenhaag.com/over/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9555773/1/RIS307178_bijlage
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os familiares dos doentes de Alzheimer podem sofrer de dificuldades psicológicas e mentais e 

precisar de apoio devido à sua responsabilidade no cuidado. Esta dupla necessidade no seio da 

sociedade encorajou o município de Kadıköy a agir. Sendo o único e o primeiro na Turquia, o 

Centro combina as necessidades anteriormente mencionadas num único complexo, prestando 

serviços adequados tanto aos doentes como aos seus familiares ao mesmo tempo e sob o 

mesmo teto, juntamente com a facilitação da integração social e do envelhecimento ativo. 

Relativamente ao Centro da Doença de Alzheimer, o principal objetivo é atrasar a progressão da 

doença e melhorar a funcionalidade social dos indivíduos, fazendo com que os pacientes 

desfrutem da sua rotina diária por meio de atividades de reabilitação mental. Ao mesmo tempo, 

são proporcionadas formações, atividades socioculturais e programas de apoio psicológico e de 

bem-estar aos familiares dos doentes. 

No Centro Social, que se situa no mesmo local, existe um centro de envelhecimento ativo que 

oferece aos seus utentes (na sua maioria com mais de 60 anos de idade) a oportunidade de 

socializar, juntando-se aos seus pares, bem como aos familiares dos doentes de Alzheimer que 

por vezes estão privados de uma vida social devido às suas responsabilidades nos cuidados, 

permitindo protegê-los do isolamento e solidão. 

Figura 21 - Exemplo de atividade feita pelo Centro Social 

 

Fonte: Governador de Çanakkale 

Mais informações: 

https://alzheimermerkezi.kadikoy.bel.tr/ 

 

Centros Sociais do Município de Beşiktaş - Beşiktaş (Turquia) 

Os Centros Sociais são um dos serviços lançados pelo Município de Beşiktaş para a população 

idosa. Os centros sociais Etiler e Ulus oferecem aos residentes de Beşiktaş com 65 anos ou mais 

a oportunidade de realizar atividades mentais destinadas a melhorar as capacidades cognitivas 

e a socializar e conhecer novas pessoas num ambiente limpo e animado. Nos Centros Sociais, os 

idosos também podem beneficiar do Serviço de Consultoria Psicológica, um serviço profissional 

que lhes permite conhecer-se melhor, estar conscientes das razões dos problemas que 

enfrentam e lidar com tais problemas de uma forma eficaz.  

https://alzheimermerkezi.kadikoy.bel.tr/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2019/03/Alzheimer-Merkezi-ve-Sosyal-Ya%C5%9Fa-Evi-10.jpg
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Para além das conversas presenciais, são também fornecidas terapias de grupo psicossociais 

com vista a ajudá-los a melhorar o seu bem-estar geral. Para além de apoiar o acesso a atividades 

como concertos, seminários, visitas guiadas e piqueniques, os centros proporcionam 

diretamente atividades como jardinagem, jogos de grupo, pintura em madeira entre outras. Os 

hóspedes idosos também podem beneficiar de serviços dietéticos gratuitos nas instalações. 

Figura 22 - Exemplo das atividades do centro social 

 

Fonte: Governador de Çanakkale 

Mais informações: 

http://www.besiktas.bel.tr/ 

 

Centro de Vida dos Anos Dourados – Çanakkale 

O Centro de Vida dos Anos Dourados visa oferecer um ambiente onde os cidadãos idosos 

possam realizar atividades sociais, culturais, físicas, cognitivas e psicológicas na companhia de 

pessoal especializado. Neste projeto da cidade de Çanakkale, os cidadãos idosos podem 

desenvolver as suas capacidades manuais e descobrir os seus talentos através da oficina de 

pintura e artesanato. O Coro Demli Sesler (Vozes Fortes) também faz parte do centro, onde 

existe uma sala de música tanto para o coro como para outros artistas musicais. Enquanto os 

utilizadores do centro desfrutam de jogos de inteligência como xadrez, também beneficiam de 

atividades físicas nas salas de desporto que são especialmente preparadas com exercícios 

respiratórios e de equilíbrio na caminhada. 

Os idosos podem também desenvolver o seu lado artístico através de teatro e leituras literárias, 

e produzir produtos únicos na oficina de desenho em pedra. Há também um atelier de Danças 

Folclóricas locais, de fotografia, informática bem como serviços de apoio como terapia 

ocupacional, trabalho de desenvolvimento pessoal, partilha de memória, apoio psicológico 

individual e aconselhamento. A fim de promover uma transferência de experiência, os 

participantes do centro partilham os seus conhecimentos uns com os outros. Há também um 

enfoque no apoio à interação e comunicação intergeracional, através da organização de dias de 

conto de fadas, ações de informação e um torneio de xadrez organizado no centro. 

http://www.besiktas.bel.tr/
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Figura 23 - Exemplos de atividades feitas no centro 

 

Fonte: Governador de Çanakkale 

Mais informações: 

https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-

yasam-merkezi 

 

Respeito e Inclusão Social 

Uma sociedade inclusiva para a população idosa envolve a promoção da igualdade de 

oportunidades a nível social e económico, mas também a promoção do respeito para com as 

pessoas idosas. Por conseguinte, é importante implementar espaços e atividades que 

promovam o contacto intergeracional e a valorização dos benefícios da compreensão mútua e 

do intercâmbio de valores, competências e experiências. 

 

Port’Âge - Paris (França) 

A inclusão não diz respeito apenas aos serviços sociais, mas também a outras vertentes 

importantes da vida comunitária como os serviços culturais e educacionais. Em Paris, o 

município oferece um serviço gratuito de entrega de documentos da sua rede de bibliotecas 

para pessoas com mobilidade limitada (idosos e pessoas com deficiência). O acesso ao serviço 

pode ser feito simplesmente ligando para a biblioteca desejada e será feita uma marcação para 

agendar a entrega. O atendimento é apoiado por jovens voluntários do serviço cívico integrados 

nas equipas das bibliotecas, e onde o responsável pela entrega se adaptará às necessidades do 

beneficiário (horário e frequência preferidos das visitas, escolha de livros, revistas, CDs e outros 

materiais).  

https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-yasam-merkezi
https://www.canakkale.bel.tr/tr/sayfa/1137-kulturel-ve-sosyal-mekanlar/1298-altin-yillar-yasam-merkezi
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Mais informações: 

https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx 

https://www.facebook.com/ServicesCiviquesenBib/  

 

Menina estás à janela – Torres Vedras (Portugal) 

Para reduzir o isolamento dos cidadãos idosos através da promoção da ocupação dos tempos 

livres e para favorecer a sua inclusão social através do contacto com as diversas tendências 

artísticas locais, o município de Torres Vedras iniciou em Julho de 2020 o projeto “Menina estás 

à janela”. O projeto visa aproximar a população sénior abrangida pela rede de instituições de 

solidariedade social do concelho às Artes e à Cultura, num contexto que impõe, por razões 

sanitárias, restrições e condicionalismos à fruição pública de atividades culturais. O município 

de Torres Vedras, num gesto de aproximação, pretendia demonstrar que os mais velhos fazem 

parte deste território.  

Figura 24 – Exemplo de espetáculo da Menina estás à janela 

 
Fonte: Sítio Web da Câmara Municipal de Torres Vedras40 

As atividades são compostas por ciclos de mini espetáculos de música, dança e teatro, realizados 

ao ar livre e que são desenvolvidos por um grupo de artistas e agentes culturais que utilizam as 

artes performativas como instrumento de relacionamento e comunicação. A primeira fase dos 

mini espetáculos foi dedicada à música, utilizando o poder que a música tem como linguagem 

universal para reunir pessoas de diferentes gerações e mundos sociais. Com uma média de 30 

participantes por espetáculo, foram até agora realizados 15 espetáculos que beneficiaram 

aproximadamente 450 pessoas idosas. 

 

Mais informações: 

https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/  

 

 
40 https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/  

https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://www.facebook.com/ServicesCiviquesenBib/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/
https://www.cm-tvedras.pt/seniores/menina-estas-a-janela/
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Trampolim: Acompanhamento a seniores em situação de isolamento – Torres Vedras 

(Portugal) 

O projeto "Trampolim" é uma iniciativa inovadora, lançada em 2022, que visa lidar com o 

isolamento social, promovendo a integração social e fomentando estratégias de autonomia que 

contribuam para uma maior e digna qualidade de vida dos cidadãos idosos. O projeto centra-se 

na prestação de assistência a idosos com mais de 55 anos que vivam numa situação de 

isolamento social e solidão devido a problemas de mobilidade, ausência de uma rede de apoio 

social ou devido a razões de saúde.  

O apoio é feito através de visitas semanais que proporcionam momentos de estimulação 

cognitiva e psicomotora. As visitas são realizadas por uma equipa interdisciplinar que reúne 

profissionais do município de Torres Vedras e voluntários. O projeto conta também com a 

colaboração da Polícia de Segurança Pública de Torres Vedras, encontrando-se atualmente em 

fase experimental, pelo que só está a ser desenvolvido na área geográfica da cidade de Torres 

Vedras, abrangendo atualmente 15 seniores. O objetivo do município é alargar o projeto não só 

a nível geográfico (abrangendo todo o território municipal), mas também em termos do número 

de participantes.  

Figura 25 – Logótipo do Trampolim 

 

Fonte: Sítio Web da Câmara Municipal de Torres Vedras41 

Mais informações: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/  

 

Serviço alimentar domiciliário - Mancomunidad Comarca de la Sidra (Espanha) 

Os municípios da Mancomunidad Comarca de la Sidra têm uma elevada população idosa (8374 

pessoas com mais de 65 anos de idade) que estão geograficamente isoladas e são difíceis de 

aceder. Considerando este aspeto particular, foi identificada a necessidade de fornecer um 

serviço de ajuda ao domicílio para este grupo de residentes. Assim, para minimizar estes 

impactos no seu território, a Mancomunidad iniciou um serviço alimentar domiciliário, com o 

objetivo de fornecer refeições completas, equilibradas e pré-preparadas à população idosa.  

 
41 http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/  

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/
http://www.cm-tvedras.pt/seniores/trampolim/
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Uma vez definido o plano do projeto, foi contratada uma empresa de catering para fazer menus 

completos adaptados às necessidades de cada sénior, sendo o fornecedor responsável por todas 

as etapas do serviço: confeção dos pratos, embalamento e conservação adequada das caixas de 

refeições, e posterior distribuição e recolha. O serviço consiste na distribuição de refeições 

completas e equilibradas sob a forma de almoços e jantares prontos a aquecer no forno micro-

ondas e que não necessitam de qualquer outra preparação.  

O serviço foi o primeiro a ser criado na região das Astúrias destinado aos idosos que vivem em 

zonas rurais ajudando a promover uma dieta nutricionalmente correta. Além disso, a iniciativa 

ajudou a aliviar os cuidadores domésticos das tarefas culinárias, podendo assim dedicar mais 

tempo à atenção dos idosos, bem como a prevenir potenciais acidentes domésticos e melhorar 

o sentimento de pertença dos idosos na sua comunidade. Desde o seu lançamento, tem havido 

um acompanhamento e avaliação regulares que já conduziram a melhorias e adaptações às 

necessidades da população beneficiária. 

Esta iniciativa foi implementada no âmbito do programa social regional "Rompiendo Distancias", 

uma estratégia amiga do envelhecimento lançada pelo Ministério Regional dos Assuntos Sociais 

do Principado das Astúrias com o objetivo de reduzir o isolamento nas zonas rurais e prestar 

cuidados abrangentes às pessoas idosas que vivem nestas zonas. A estratégia é apresentada em 

mais pormenor na secção "Leituras Úteis" deste capítulo. 

Mais informações: 

https://www.mancosi.es/en/actuaciones-de-participacion-social 

 

YADES (Serviço de Apoio a Idosos) 

O programa YADES foi posto em prática em 2016 pelo Ministério da Família e Serviços Sociais, a 

fim de assegurar que os serviços de cuidados e apoio aos idosos, sejam prestados 

principalmente nas suas casas, sem serem separados do seu ambiente social, e como forma de 

reforçar os serviços dos governos locais para os idosos. É uma iniciativa que apoia práticas de 

campo que visam prevenir o desperdício de recursos e outros potenciais problemas negativos 

através da prestação de serviços de forma integrada e normalizada. No âmbito do projeto, os 

municípios metropolitanos são financiados pelo Ministério para executar projetos que facilitem 

a vida dos cidadãos idosos e tragam valor acrescentado. 

 

Figura 26 - Logótipo da Iniciativa de Yades 

 

Fonte: Governador de Çanakkale 

https://www.mancosi.es/en/actuaciones-de-participacion-social
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Mais informações: 

https://www.aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/yades/yades2022/ 

 

Um exemplo de uma iniciativa YADES foi feito pela Autarquia Metropolitana de Kahramanmaraş 

através do Centro de Coordenação e Cuidados Inteligentes para Idosos. Graças a um sistema 

inteligente de localização e de chamadas instalado nos lares de idosos com mais de 65 anos de 

idade que vivem sozinhos no centro da cidade de Kahramanmaraş, estes são monitorizados 

remotamente pelo centro de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo assistidos 

para terem uma vida saudável e segura. Com o sistema inteligente, as medições da tensão 

arterial, do pulso, do ritmo cardíaco e do açúcar dos idosos são registadas remotamente e, em 

caso de necessidade médica, são rapidamente entregues às autoridades através do sistema. 

Graças ao sistema, é assegurado que os idosos contactam diretamente o centro de chamadas 

em caso de emergência, utilizando os botões manuais que lhes são dados para comunicar com 

o pessoal de apoio. Juntamente com o sistema de automação inteligente instalado nos lares de 

idosos que vivem sozinhos, o sistema deteta também com precisão uma emergência grave como 

incêndio, intoxicação por gás, fumo ou transbordamento de água, transmitindo 

instantaneamente os dados ao centro de atendimento. O pessoal que trabalha no centro de 

atendimento informa então as unidades relevantes, tais como ambulância, serviços de 

emergência, polícia e bombeiros, contribuindo assim para a manutenção do bem-estar da 

população idosa. 

Figura 27 – Exemplo de sistema de apoio do Centro de Coordenação e Cuidados Inteligentes para Idosos 

 

Fonte: Governador de Çanakkale 

Mais informações: 

https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2019/12/13/buyuksehirden-elbistana-da-manevi-evlat-

projesi 

https://kahramanmaras.bel.tr/akilli-yasli-bakim-ve-koordinasyon-merkezi-manevi-evlat-

butonu 

 

 

 

https://www.aile.gov.tr/eyhgm/sayfalar/yades/yades2022/
https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2019/12/13/buyuksehirden-elbistana-da-manevi-evlat-projesi
https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2019/12/13/buyuksehirden-elbistana-da-manevi-evlat-projesi
https://kahramanmaras.bel.tr/akilli-yasli-bakim-ve-koordinasyon-merkezi-manevi-evlat-butonu
https://kahramanmaras.bel.tr/akilli-yasli-bakim-ve-koordinasyon-merkezi-manevi-evlat-butonu
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Estamos a Envelhecer Ativamente - Autarquia Metropolitana de Balıkesir (Turquia) 

Em cooperação com o Município de Sındırgı, a Autarquia Metropolitana de Balıkesir 

implementou o projeto "Estamos a Envelhecer Ativamente". No âmbito do projeto, os idosos 

recebem apoio sanitário e psicossocial durante três dias numa unidade especializada em 

Sındırgı. Os serviços de cuidados consistem em hidroterapia, realizada sob a liderança de 

fisioterapeutas nas instalações térmicas de Sındırgı. Aí os idosos são também acompanhados 

por enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, sociólogos, e massagistas. Há igualmente atividades 

de horticultura numa estufa de 500 metros quadrados estabelecida na região. Neste contexto, 

os idosos estão unidos em torno do solo, estando envolvidos em atividades de produção 

alimentar como a plantação de plantas em vasos, sementeira e cultivo de fruta e vegetais 

sazonais. Além disso, a lista de atividades estende-se a visitas ao Centro de Vida Akpınar e a uma 

horta Lavanda, concertos de música e outras atividades sociais. 

Figura 28 – Exemplo de atividade "Estamos a Envelhecer Ativamente" 

 

Fonte: Governador de Çanakkale 

Mais informações: 

https://www.balikesir.bel.tr/haber-detay?id=2793 

 

Casa de Envelhecimento Ativo - Autarquia Metropolitana de Mersin (Turquia) 

A "Casa do Envelhecimento Ativo" foi criada pelo Departamento de Serviços Sociais da Autarquia 

Metropolitana de Mersin em 2018 com o objetivo de melhorar as condições de vida dos 

cidadãos com mais de 55 anos de idade. No contexto do projeto, são organizadas formações 

interativas sobre vida ativa e saudável, oferecido um serviço de aconselhamento psicossocial, e 

onde serviços de saúde (rastreio dentário, medição de tensão, sacarimetria) são também 

prestados. Os beneficiários do "Casa do Envelhecimento Ativo" podem também desfrutar de 

bebidas gratuitas durante os serviços. A fim de melhorar as capacidades sociais e culturais dos 

idosos, organizam-se adicionalmente as seguintes atividades: cursos de música, teatro e xadrez, 

práticas do coro de música popular turca, dias de leitura, eventos turísticos, visita a barcos, 

exibição de filmes e piqueniques. 

 

https://www.balikesir.bel.tr/haber-detay?id=2793
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Mais informações: 

https://www.mersin.bel.tr/sosyal-hizmetler-dairesi-baskanligi 

 

Participação cívica e Emprego 

A chegada de uma pessoa à fase mais velha da vida está associada à passagem do trabalho ativo 

para a reforma e, portanto, a um aumento do tempo disponível para o si própria e o lazer. Torna-

se então importante reunir as condições sociais, com iniciativas de base comunitária, que 

incentivem a participação dos idosos nos seus bairros e que possam beneficiar da sua 

contribuição de disponibilidade de tempo e de experiência de vida.  

Future Developers – Gotemburgo (Suécia) 

A inclusão de beneficiários em todas as fases da criação é essencial para qualquer estratégia de 

cidade amiga do envelhecimento, e na cidade sueca de Gotemburgo o município implementou 

uma abordagem participativa criativa denominada "Future Developers" e que envolve o 

recrutamento de treze cidadãos com mais de 65 anos de idade. Os seniores recrutados, 

designados como promotores do futuro (future developers), são residentes da cidade vindos de 

diversas origens, competências e experiências que contribuem voluntariamente com o seu 

tempo e empenho para a estratégia amiga do idoso de Gotemburgo. 

Para apoiar a cidade na conceção e implementação do plano de ação, as suas tarefas envolvem 

a participação e contribuição em projetos de investigação, testes em novos e existentes serviços, 

avaliações de instalações do ponto de vista do utilizador, para além de submeterem ideias e 

organizarem atividades relacionadas com os domínios de uma comunidade amiga do idoso. 

Lançado no Outono de 2019, houve um grande interesse por parte dos candidatos elegíveis, 

com cerca de 170 candidaturas recebidas, que levaram ao recrutamento de 27 pessoas na 

primeira fase do programa. 

Mais informações: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/gothenburg-recruits-senior-future-developers/  

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-

goteborg/framtidsutvecklare  

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg  

 

Idosos Saudáveis e Ativos (ISA) – Torres Vedras (Portugal) 

O projeto "Idosos Saudáveis e Ativos (ISA)" foi lançado em 2003 com o duplo objetivo de reforçar 

a participação cívica da população idosa através de um estilo de vida ativo e saudável e de 

combater o isolamento e a inatividade neste grupo-alvo. O projeto ISA tem duas vertentes de 

intervenção: Prevenção Rodoviária e Património.  

ISA - Prevenção Rodoviária centra-se na colaboração de cidadãos idosos, devidamente 

identificados e formados para o efeito, em passadeiras próximas de escolas com considerável 

fluxo de tráfego, com o objetivo de assegurar uma travessia segura dos alunos em períodos de 

https://www.mersin.bel.tr/sosyal-hizmetler-dairesi-baskanligi
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/gothenburg-recruits-senior-future-developers/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-goteborg/framtidsutvecklare
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg/aldersvanliga-goteborg/framtidsutvecklare
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/senior-goteborg
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maior fluxo de peões (durante a entrada e saída das aulas). Em cooperação com as instituições 

educativas e as forças da segurança, o projeto conseguiu valorizar os cidadãos reformados e as 

suas competências enquanto membros ativos da sociedade na medida em que o seu contributo 

pode ser valioso, promovendo ao mesmo tempo o respeito e a consideração das gerações jovens 

para com os idosos. Há atualmente três escolas primárias e um infantário que beneficiam da 

colaboração dos cidadãos idosos nesta iniciativa.  

ISA - Património centra-se na qualificação e integração de idosos em lugares de interesse 

histórico e cultural, nomeadamente igrejas, a fim de assegurar o seu funcionamento regular e 

abertura ao público em geral. Isto baseia-se na criação de um circuito turístico histórico que 

abrange nove igrejas em todo o município, que se tornaram acessíveis ao público durante seis 

dias por semana, graças ao contributo dos idosos neste projeto. O idoso torna-se assim um guia 

e acolhe os visitantes no local histórico atribuído, permitindo ao município ter vários locais de 

interesse turístico abertos para visitas, que de outra forma teriam sido fechados. 

A participação está aberta a qualquer residente de Torres Vedras, com 55 anos ou mais e 

atualmente reformado. A inscrição pode ser feita facilmente por telefone ou e-mail. Neste 

momento ambas as vertentes do projeto contam com a participação regular de 18 seniores, 

tendo atingido no total 178 pessoas desde o seu início. O sucesso do projeto é comprovado pela 

sua longa implementação e pelos sucessivos prémios recebidos a nível nacional em 

reconhecimento da sua abordagem inovadora de promoção da participação cívica e da inclusão 

social das pessoas idosas. 

Figura 29 – ISA – Prevenção rodoviária ISA - Atividade de prevenção rodoviária 
para apoiar estudantes a atravessar ruas

 

Fonte: Sítio Web da Câmara Municipal de Torres Vedras 42 

Mais informações: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/  

 

 

 
42 http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/ 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/
http://www.cm-tvedras.pt/seniores/isa/
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Programas de vizinhança - Haia (Países Baixos) 

Na sequência da estratégia política da cidade de Haia, cada bairro do total de 44 bairros da 

cidade foi indicado para ter uma agenda dedicada para os anos de 2021-2024, enumerando as 

melhorias mais importantes a serem feitas no bairro. Os residentes, agindo como 

empreendedores em cooperação com parceiros e funcionários do município determinam em 

conjunto as áreas mais importantes e necessitadas de intervenção, implementando as melhorias 

de uma forma conjunta. Diferentes organizações têm estado envolvidas na elaboração das 

agendas para cada bairro. Um exemplo dessas organizações é a GetOud, que possui um vasto 

leque de anos de experiência no trabalho com vários grupos-alvo no domínio social, e na qual 

os idosos desempenham regularmente um papel proeminente. Foi pedido à GetOud que 

preparasse os programas de vizinhança para seis bairros: Scheveningen-Dorp, Duinoord, 

Schipperskwartier, Vogelwijk, Molenwijk e Spoorwijk. 

A fim de conceber a agenda do bairro, a GetOud falou com residentes, lojistas, a assembleia dos 

residentes, os agentes da polícia local, assistentes sociais e outras partes interessadas. Estas 

conversas resultaram em tópicos que foram posteriormente apresentados aos residentes em 

várias reuniões de bairro através de um inquérito, para ver como os tópicos acima mencionados 

foram ou não reconhecidos. No final, as agendas dos bairros para os próximos quatro anos 

foram elaboradas com base nas discussões, nos resultados do inquérito e numa verificação de 

viabilidade com o município. 

Figura 30 – Exemplo de programa de vizinhança para o distrito da cidade de Duinoord 

 

Fonte: Sítio web GetOud43 

Mais informações: 

https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/   

 

 

 

 
43 https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/ 

https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/
https://getoud.nl/portfolio/wijkagendas-den-haag/
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O Conselho dos Idosos - Paris (França) 

De quatro em quatro anos existe em Paris um "Schéma senior" que define a orientação da cidade 

em termos de políticas públicas para a população idosa. Para conceber este programa de 

políticas, os parisienses com 60 anos ou mais participam num processo de consulta que lhes 

permite expressar as suas necessidades em termos de planeamento urbano local, cidadania e 

atividades.  

Além disso, os conselhos de idosos são realizados em várias freguesias (arrondissement) de Paris 

(uma iniciativa que em breve estará presente em quase todas as freguesias da capital francesa). 

Estes conselhos funcionam em paralelo com o plano da terceira idade e constituem órgãos 

consultivos das propostas dos cidadãos para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas 

na respetiva freguesia. Contribuem também para reforçar a ligação social entre as gerações. Tais 

órgãos consultivos permitem à equipa municipal ter em consideração as preocupações, 

necessidades e expectativas dos idosos de cada distrito. 

Mais informações (exemplo do 11º "arrondissement" de Paris):  

https://mairie11.paris.fr/pages/le-conseil-des-seniors-2-9911 

 

Conselho de Seniors de Cracóvia - Cracóvia (Polónia) 

Na cidade de Cracóvia, o município criou o Conselho de Seniores, um grupo diretivo e consultivo 

composto por 25 residentes seniores (com 60 anos ou mais) com o objetivo de apoiar as 

estratégias políticas da cidade em relação à população idosa. Os membros do conselho são 

selecionados com um mandato de 3 anos, desempenhando as suas tarefas numa base de 

voluntariado e cujo âmbito de trabalho varia desde a promoção da saúde, prevenção da 

exclusão social e proteção dos idosos, melhoria das infraestruturas, passando também pelo 

apoio à organização de atividades culturais, recreativas e de lazer. 

Mais informações: 

https://dlaseniora.krakow.pl/250449,artykul,rada_krakowskich_seniorow.html   

https://dlaseniora.krakow.pl/start/235375,artykul,rada_krakowskich_seniorow_2019-

2022.html  

https://www.agefriendlyeurope.org/node/367  

 

Serviços Municipais 

Comunidade e Cuidados de Saúde  

O bem-estar de uma comunidade é, entre vários fatores, influenciado pelo nível de qualidade 

dos serviços sociais e de saúde. Este tipo de ambientes de apoio são, e podem ser, prestados 

não só por instituições governamentais locais e regionais, mas também por instituições de 

solidariedade social que podem fornecer um apoio combinado de carácter social e de cuidados 

de saúde às pessoas necessitadas. 

https://mairie11.paris.fr/pages/le-conseil-des-seniors-2-9911
https://dlaseniora.krakow.pl/250449,artykul,rada_krakowskich_seniorow.html
https://dlaseniora.krakow.pl/start/235375,artykul,rada_krakowskich_seniorow_2019-2022.html
https://dlaseniora.krakow.pl/start/235375,artykul,rada_krakowskich_seniorow_2019-2022.html
https://www.agefriendlyeurope.org/node/367
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Chave de Afetos – Área Metropolitana do Porto (Portugal) 

Como referido pela OMS no Quadro das Cidades Amigas do Idoso [9], as iniciativas para alcançar 

a adaptação ao envelhecimento podem e devem ter origem em diferentes atores, e o projeto 

"Chave de Afetos" em Portugal é um bom exemplo de uma iniciativa lançada por uma instituição 

não governamental. Iniciado em 2011 pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, procurou 

combater o isolamento social da população sénior através da prestação de uma assistência 

domiciliária integrada a idosos que vivem sozinhos, em risco de isolamento social ou com 

vulnerabilidades. 

O programa é uma solução integrada que compreende uma componente tecnológica e humana 

que monitoriza continuamente as pessoas idosas. Os beneficiários dispõem de um serviço de 

teleassistência para emergências (24h/7 dias) instalado nas suas residências e são igualmente 

acompanhados por uma rede integrada de entidades locais através de visitas presenciais 

realizadas de forma contínua por voluntários. O programa está disponível para cidadãos com 65 

anos ou mais, que não tenham qualquer ou insuficiente apoio familiar e que residam nos 

concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Valongo e Vila do Conde (localizados 

na Área Metropolitana do Porto). Ao longo de uma década de implementação, os resultados do 

projeto e os seus impactos mostram uma redução significativa do sentimento de isolamento, 

solidão e declínio da ocorrência de quedas em pessoas idosas. Consequentemente, o programa 

tem sido regularmente melhorado e expandido para atingir mais beneficiários, tendo havido um 

crescimento contínuo de beneficiários apoiados, estando neste momento atualmente em cerca 

de 1500 pessoas. 

Figura 31 – Folheto de Chave de Afetos 

 

Fonte: Sítio Web da Santa Casa da Misericórdia do Porto 44 

Mais informações: 

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/chave-de-afetos/  

 

 
44 https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9  

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/chave-de-afetos/
https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/programa-chave-de-afetos_9
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Radars – Barcelona (Espanha) 

“Radars” é um projeto comunitário lançado pela Cidade de Barcelona para prevenir situações 

de solidão e mitigar os seus efeitos nos idosos, envolvendo diferentes atores de uma 

comunidade: residentes, comerciantes, farmacêuticos, voluntários, e organizações numa rede 

co-criativa de vizinhanças. O conceito consiste assim em ter uma rede de atores locais atuando 

como radares (ou seja, detetando) para qualquer mudança importante ou necessidade que os 

idosos que vivem na sua área possam ter; ajudando a identificar possíveis melhorias para o seu 

bairro que sejam favoráveis ao envelhecimento. 

Os radares são uma figura chave no projeto, estando atentos à dinâmica dos idosos que vivem 

à sua volta, e que sinalizam para a plataforma do projeto qualquer mudança detetada no 

comportamento ou aparência, bem como em casos de solidão. O encaminhamento é 

posteriormente avaliado pela equipa dos Serviços Sociais, que será responsável por dar o 

seguimento adequado. Da mesma forma, os voluntários do programa efetuam um sistema de 

acompanhamento e seguimento com os idosos identificados através de chamadas telefónicas 

periódicas. São igualmente realizadas mesas redondas comunitárias (Mesas Radars), 

campanhas de sensibilização e divulgação e atividades de receção e acompanhamento, com o 

objetivo contínuo de estabelecer um ambiente participativo no bairro, envolvendo os diferentes 

atores e gerações. 

Figura 32 – Logótipo de projeto Radars 

 

Fonte: Sítio Web de radares 45 

Mais informações: 

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars  

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-

informacio-radars-angles.pdf  

 

Paris Sport Seniors – Paris (França) 

Para encorajar a atividade física entre os idosos, a Cidade de Paris criou o programa "Paris Sport 

Seniors" que permite aos residentes de Paris com mais de 55 anos de idade praticar um desporto 

sem custos. A oferta de atividades abrange uma grande variedade de desportos como o pilates, 

yoga, ginástica suave, natação, caminhada nórdica, boxe, ténis, golfe, entre muitos outros.  

Mais informações: 

https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-programme-senior-3912  

 
45 https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars  

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-informacio-radars-angles.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/triptic-informacio-radars-angles.pdf
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-le-programme-senior-3912
https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/canal/projecte-daccio-comunitaria-radars
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Restaurantes Émeraude - Paris (França) 

A promoção de comércio amigo dos idosos é também uma vertente de intervenção que precisa 

de ser considerada quando se desenvolve uma comunidade para os idosos. Tendo esta 

necessidade em mente, e aliada ao objetivo de combater a subnutrição entre os idosos, a cidade 

de Paris lançou em 2010 uma rede de restaurantes solidários amigos do idoso que servem 

refeições completas a um preço acessível a esta população. A rede " Émeraude Restaurants" 

compreende 44 restaurantes espalhados pela cidade destinados aos parisienses com mais de 65 

anos de idade ou com 60 anos de idade, caso sejam portadores de uma deficiência.  

As cantinas oferecem comida local e de qualidade num ambiente caloroso criando novos 

espaços para os mais velhos socializarem durante uma refeição. Aberta de segunda a sexta-feira 

para o serviço de almoço, esta iniciativa permite aos cidadãos desfrutar de um momento de 

prazer, relaxamento e troca, quer indo sozinhos ou com a família. 

Figura 33 – Anúncio dos Restaurantes Émeraude 

 

Fonte: Sítio Web do Município de Paris46 

Mais informações: 

https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires 

https://www.citego.org/bdf_fiche-document-1328_en.html  

 

 

Cuenta Conmigo, Cuenta Con Ellos - Madrid (Espanha) 

 

O Colégio Oficial de Psicólogos de Madrid realizou entre Setembro de 2015 e Junho de 2016 uma 

iniciativa chamada "Cuenta Conmigo, Cuenta Con Ellos" ("Conta comigo, conta com eles") que 

consistiu na criação de histórias para a promoção de um bom tratamento aos idosos. O objetivo 

foi trabalhar a consciencialização para o tratamento dos idosos de uma maneira diferente, 

utilizando contos ("cuentos") com os quais representavam diferentes situações da vida 

quotidiana que os idosos enfrentam. A iniciativa consistiu numa trilogia de histórias que se 

centravam em situações distintas no seio da sociedade, da família e das instituições. Em cada 

história há duas versões que mostram os tratamentos inadequados e adequados em relação a 

 
46 https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires  

https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires
https://www.citego.org/bdf_fiche-document-1328_en.html
https://www.paris.fr/equipements/restaurants-emeraude/tous-les-horaires
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situações habituais que acontecem nesses três ambientes. A protagonista do conto é idêntica, 

Amparo, uma senhora idosa que ao longo do conto enfrenta diferentes situações (estereótipo e 

preconceito etário, infantilização, fragilização, exploração económica, negligência) que refletem 

uma parte das situações quotidianas enfrentadas pelas pessoas idosas. 

 

A melhor forma de combater os maus-tratos infligidos aos idosos é trabalhar na promoção e 

encorajamento de boas práticas. Mas, para o conseguir, é necessário estar consciente e 

sensibilizado. Esta iniciativa foi considerada pioneira e inovadora devido ao formato escolhido, 

os contos, considerando o uso dos mesmo como instrumento de sensibilização, uma vez que 

permitiu aumentar a visibilidade de situações delicadas e a aprendizagem das melhores práticas. 

Além disso, esta abordagem oferecia alternativas de ação e de tratamento de maus-tratos em 

quaisquer contextos possíveis (sociedade, família e instituições). 

 
Figura 34 – Exemplo do guia "Conte comigo, conte com eles" 

 
Fonte: Sítio Web oficial do Colégio Oficial de Psicólogos de Madrid 47 

 

Mais informações: 

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-

cuentos-cuenta-conmigo-cuenta-ellos  

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-

didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video  

https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/B

P34_COP_CuentaConmigo.pdf  

 

 

Poznań Life Box – Poznań (Polónia)  
 

Uma chamada de emergência envolvendo idosos é frequentemente acompanhada de uma 

sensibilidade extra devido à possibilidade de dificuldade de comunicação para obter 

informações médicas valiosas do doente para os socorristas. Assim, e com o objetivo de 

melhorar a assistência em emergências com população idosa, a cidade de Poznań lançou a 

iniciativa "Poznańskie Pudełko Życia" (" Caixa de Vida Poznań"), constituída por uma caixa em 

 
47 https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-
cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video  

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-cuentos-cuenta-conmigo-cuenta-ellos
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/416/el-colegio-edita-coleccion-cuentos-cuenta-conmigo-cuenta-ellos
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/BP34_COP_CuentaConmigo.pdf
https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/FichaTecnicaBBPP/BP34_COP_CuentaConmigo.pdf
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/695/presentacion-las-guias-didacticas-cuenta-conmigo-cuenta-ellos-el-fomento-buen-trato-las-personas-mayores-video
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forma de frasco contendo informações importantes sobre o estado de saúde do idoso, bem 

como dados pessoais.  

 

Desenvolvida em colaboração com instituições e profissionais de saúde locais, juntamente com 

serviços de emergência, a caixa contém um cartão de informação de dupla face para ser utilizado 

pelas equipas médicas no caso de um episódio de emergência, juntamente com instruções 

detalhadas para orientar os idosos sobre como preencher o cartão com os dados corretos. O 

cartão consiste em duas partes, uma relativa a informações médicas como doenças anteriores 

e crónicas, intervenções feitas, e medicamentos tomados, sendo estas informações preenchidas 

e confirmadas pelo médico de família do idoso. A segunda parte consiste em dados pessoais 

como dos dados das pessoas de contacto que devem ser notificadas em caso de necessidade, 

por exemplo: durante uma hospitalização repentina, para informar uma pessoa próxima 

(parente, amigo, vizinho), ou para solicitar a entrega das chaves do apartamento para cuidar de 

um animal de estimação durante a ausência do lar. Implementada como parte do Pacote Viva 

Sénior Poznań, uma coleção de serviços para idosos preparada pela Cidade de Poznań, a Caixa 

de Vida é distribuída gratuitamente através dos centros de idosos. 
 

Figura 35 – Exemplo de Caixa de Vida Poznań 

 
Fonte: Sítio Web do Centro de Iniciativas Sénior em Poznań 48 

Mais informações: 

https://centrumis.pl/projekt/poznanskie-pudelko-zycia/  

 

Universidade de Renovação 60+ – Antalya (Turquia) 

A "Universidade de Renovação 60+" é um projeto de responsabilidade social desenvolvido sob 

a liderança do Prof. Dr. İsmail Tufan, que é o Chefe do Departamento de Gerontologia na 

Universidade de Akdeniz, Antalya. A missão da Universidade é a manutenção dos 

conhecimentos, aptidões e capacidades na velhice, e lançar as bases para um envelhecimento 

 
48 https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/pudelkozdjecie-e1609246321425-523x460.jpg  

https://centrumis.pl/projekt/poznanskie-pudelko-zycia/
https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/pudelkozdjecie-e1609246321425-523x460.jpg
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de qualidade e sucesso, assegurando a aquisição de novas competências. O objetivo é 

desenvolver um modelo universitário de idosos que seja único na Turquia e estabelecer uma 

nova perceção dos idosos na Turquia. 

O projeto foi estruturado com base nos dados obtidos a partir da investigação do Atlas de 

Gerontologia da Turquia (GeroAtlas), que tem sido realizada desde 2000 e que se espera estar 

concluída em 2023. A investigação GeroAtlas foi realizada para determinar as medidas a tomar 

para aumentar o número de pessoas que envelhecem com sucesso e de forma saudável na 

Turquia, sendo assim a filosofia fundadora da Universidade baseada nos conhecimentos e 

experiência adquiridos com os resultados desta investigação. 

A Universidade começou como um projeto-piloto no Departamento de Gerontologia da 

Universidade de Akdeniz em Maio de 2015. Posteriormente, em Outubro de 2016, começaram 

as primeiras aulas regulares com cerca de 350 estudantes a frequentá-las. Em breve começou a 

expandir-se por todo o país, na sequência do crescente interesse demonstrado por outras 

universidades e regiões em replicar a iniciativa. Assim, é atualmente implementada nos pólos 

universitários de Akdeniz, Nişantaşı, Ege, Muğla, Girne (Kyrenia), Anadolu, Fethiye e Burdur 

Mehmet Akif Ersoy. Em Maio de 2021, foi assinado um protocolo que irá transferir as 

Universidades de Renovação para o Ministério da Família e Serviços Sociais, esperando-se que 

sejam expandidas para todas as províncias num futuro próximo. 

A maioria das disciplinas ensinadas são concebidas para serem o mais funcionais possíveis para 

a vida diária dos idosos e são ensinadas por professores experientes. Os docentes lecionam 

numa base voluntária, não cobrando qualquer compensação monetária ou taxa em troca do seu 

tempo de ensino. Alguns dos cursos ensinados incluem palestras simples sobre: urologia, 

ortopedia, estética, nutrição e dietética, TIC, ecologia do envelhecimento, gastroenterologia, 

neurologia, comunicação eficaz e linguagem corporal. Além disso, os alunos têm a oportunidade 

de participar em atividades físicas e competições desportivas. 

 

Fonte: Governador de Çanakkale 

Figura 37 - Estudantes idosos a participar em eventos 
desportivos Figura 36 - Folheto da Universidade de Renovação 
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Mais informações: 

https://tazelenme.com/ 

https://tazelenme.com/guncel-26-subat-2018-atletizmde-basari 

https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-belediye-baskani-menderes-turel-ve-dis-

isleri-bakani-mevlut-cavusoglu  

 

 

Serviço Básico de Cuidados Domiciliários - Turquia 
 

Como uma boa prática para os cidadãos idosos da sociedade turca, os serviços básicos de 

cuidados ao domicílio são uma das práticas mais essenciais e úteis. O protocolo assinado em 

2015 entre três ministérios da Turquia - Saúde, Interior, Família e Política Social - deu mais um 

passo em frente no sistema de cuidados domiciliários. Em quase todos os municípios da Turquia, 

a unidade competente do município presta serviços a idosos, pessoas com deficiência ou 

dependentes. Às pessoas incluídas neste âmbito são prestados cuidados pessoais, limpeza 

doméstica e ambiental, renovação e reparação, apoio alimentar e financeiro. 

Nos casos em que o cidadão sénior vive sozinho ou em que o suporte de outros elementos de 

apoio (vizinhos, familiares) é inadequado para os ajudar nas suas atividades diárias, as seguintes 

atividades são levadas a cabo no âmbito desta iniciativa: 

• Serviços técnicos (simples reparações ou arranjos especiais da casa dos idosos para fazer 

adaptações) 

• Serviços de saúde (curativos, medição da glicemia, medição da pressão sanguínea, 

administração de injeções, administração de medicamentos) 

• Serviços de apoio psicológico e de encaminhamento (acompanhamento com psicólogo 

com referenciamento e encaminhamento para as unidades relevantes se necessário) 

• Orientação e aconselhamento profissional (orientação para satisfazer necessidades em 

termos de contas e equipamentos específicos como fraldas do doente, cadeiras de 

rodas, colchões de ar, equipamento médico) 

• Serviços de apoio social (conversação, compras, acompanhamento de idosos) 

• Cuidados pessoais (limpeza corporal, serviço de barbearia) 

• Limpeza da casa 

• Assistência na cozinha 

Os serviços prestados são cobertos pela Segurança Social, o que significa que são gratuitos. Além 

disso, os médicos de família são responsáveis pelo controlo e rastreio de grupos de risco e pela 

prestação de serviços de saúde preventiva e de diagnóstico, tratamento e de reabilitação a 

cidadãos deficientes, idosos e acamados. 

 
Figura 38 – Logótipo do Serviço Básico de Cuidados ao Domicílio 

 
Fonte: Governador de Çanakkale 

https://tazelenme.com/
https://tazelenme.com/guncel-26-subat-2018-atletizmde-basari
https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-belediye-baskani-menderes-turel-ve-dis-isleri-bakani-mevlut-cavusoglu
https://tazelenme.com/guncel-13-mart-2019-antalya-belediye-baskani-menderes-turel-ve-dis-isleri-bakani-mevlut-cavusoglu
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Figura 39 – Dados estatísticos da implementação do projeto 

 
Fonte: Governador de Çanakkale 

Mais informações: 

https://icisleri.gov.tr/evde-saglik-ve-sosyal-destek-hizmetleri-isbirligi-protokolu  

https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-

ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1-ve-illerin-durumu2018.pdf 
 

 

 

Comunicação e Informação 
 

Outro domínio dos serviços municipais é o fornecimento de informação e alfabetização dos 

idosos através de uma estrutura de comunicação de fácil acesso e de qualidade. Para tal, é 

necessária a inclusão de organizações locais como ONG que apoiam os idosos, na conceção e 

implementação de planos de ação e iniciativas que visem fornecer informação favorável às 

pessoas mais velhas de uma forma direta, relevante, oportuna e compreensível. O facto de os 

idosos terem uma menor utilização e conhecimento das tecnologias digitais (Internet e 

telemóveis), confiando, portanto, mais nos meios de comunicação tradicionais (eventos 

públicos, jornais, rádios, redes de vizinhos, passa-a-palavra, televisão), deve ser considerado 

aquando da conceção de um plano de comunicação. 

 

Eu e a Minha Reforma - Portugal 

Gerir as finanças pessoais de uma forma sustentável e minimizar a exposição à fraude e à burla 

é um desafio para muitos cidadãos idosos. Perante esta necessidade, a instituição privada sem 

fins lucrativos Fundação Dr. António Cupertino de Miranda iniciou em 2020 o programa "Eu e a 

Minha Reforma" com o objetivo de aumentar a literacia financeira e as competências digitais da 

população sénior. O programa consiste na oferta de cursos gratuitos presenciais e online 

abrangendo planeamento e gestão orçamental, poupança, crédito e endividamento; bem como 

serviços financeiros digitais e produtos financeiros; direitos e deveres dos consumidores; mas 

também seguros e impostos. Qualquer cidadão com 55 anos ou mais que viva na região Norte 

de Portugal pode inscrever-se para frequentar os cursos disponíveis e ter acesso a materiais de 

aprendizagem na plataforma online. O sucesso do programa foi quase imediato ao atingir 700 

participantes durante o primeiro ano de implementação. 

 

Total Patients Reached 

Registered Active Patients 

Number of Staff 

Number of Vehicles 

Number of Units 

https://icisleri.gov.tr/evde-saglik-ve-sosyal-destek-hizmetleri-isbirligi-protokolu
https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1-ve-illerin-durumu2018.pdf
https://www.aile.gov.tr/media/9323/kitaptuerkiyede-yaslilara-yonelik-hizmetler-kurumsal-ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1-ve-illerin-durumu2018.pdf
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Figura 40 – Logótipo de Eu e a Minha Reforma 

 

Fonte: Sítio Web Eu e a Minha Reforma49 

Mais informações: 

https://eueaminhareforma.pt/paginas/projeto   

 

Mon carnet d’adresse – Paris (França) 

Destinado a idosos, o guia "Mon carnet d'adresse" ("A minha agenda") permite aos residentes 

de Paris em idade de reforma encontrar todas as informações práticas para viver melhor na 

capital francesa. As brochuras listam por distrito da cidade (arrondissement) as informações de 

contacto de associações, empresas e serviços da cidade a nível de: entretenimento e lazer, 

participação na vida cívica, cuidados de saúde, obtenção de ajuda ou apoio, bem como 

oportunidades de aprendizagem de tecnologias digitais. As brochuras estão disponíveis online e 

em formato papel, com 11 000 exemplares impressos por arrondissement que podem ser 

recolhidos nos balcões de acolhimento das câmaras municipais de arrondissement e nos 

serviços da Cidade de Paris (centros de ação social, clubes seniores, restaurantes Émeraude, 

centros de vida comunitária e cívica, entre outros), bem como nas associações e empresas 

listadas nestas brochuras.  

Figura 41 – Logótipo do Mon carnet d'adresse 

 
Fonte: Sítio Web da Câmara Municipal de Paris 50 

 
49  https://eueaminhareforma.pt/uploads/news/14/41ec0680-324f-4cac-8bdb-597c1fd08c3d.JPG  
50 https://cdn.paris.fr/paris/2021/10/08/original-43e81758c4459a2b7fd1d58a794bde3d.jpg  

https://eueaminhareforma.pt/paginas/projeto
https://eueaminhareforma.pt/uploads/news/14/41ec0680-324f-4cac-8bdb-597c1fd08c3d.JPG
https://cdn.paris.fr/paris/2021/10/08/original-43e81758c4459a2b7fd1d58a794bde3d.jpg
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Mais informações: 

https://www.paris.fr/pages/seniors-a-paris-aides-droits-et-lieux-de-ressources-2458  

 

Mon aide à domicile - Paris (França) 

A cidade de Paris criou a página web "Mon aide à domicile" ("O meu ajudante em casa") para 

permitir aos cidadãos idosos comparar a qualidade das estruturas de apoio ao domicílio de que 

possam necessitar. A ideia foi facilitar a escolha e obter ajuda tão rapidamente quanto 

necessário. Aos idosos são também fornecidos documentos explicativos que lhes permitem 

conhecer com maior precisão as suas necessidades, apresentando-lhes o tarifário dos serviços 

e o que têm direito a esperar de um serviço deste tipo.  

Mais informações: 

https://monaideadomicile.paris.fr/monaideadomicile/ 

 

Ouderen in de Wijk - Haia (Países Baixos) 

Na Biblioteca de Haia, um programa chamado "Ouderen in de Wijk" ("Os idosos do bairro") está 

a ser implementado com o objetivo de melhorar a acessibilidade dos espaços públicos aos 

cidadãos idosos do município. Num total de quatro bibliotecas, há rececionistas que podem 

ajudar os idosos individualmente com as suas questões sobre competências digitais ou sobre o 

que é oferecido nas imediações da sua zona habitacional. Através deste programa há atividades 

especialmente organizadas para seniores em vários locais, sendo enviado mensalmente um 

calendário de atividades com ofertas específicas para os seniores, tanto dentro como fora da 

biblioteca. Desde 2016, o programa ajudou mais de 4 000 seniores a expandir a sua rede social, 

aumentar a sua autossuficiência e a obter competências digitais. 

 

Figura 42 – Logótipo da iniciativa Ouderen in de wijk  

 

Fonte: Sítio Web da Biblioteca de Haia 51 

 

 
51 https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html 

https://www.paris.fr/pages/seniors-a-paris-aides-droits-et-lieux-de-ressources-2458
https://monaideadomicile.paris.fr/monaideadomicile/
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html
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Mais informações: 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/leren/digitaal-vaardig-worden.html    

https://www.youtube.com/watch?v=hqv8XO9TrRE   

 

Guia para Séniores e Senioralny Poznań - Poznań (Polónia) 

Na cidade de Poznań há outro exemplo de uma boa iniciativa destinada a fornecer informações 

claras e úteis à população idosa em formato adaptado aos idosos. O "Poznański przewodnik 

seniorki i seniora" ("Guia para Seniores") é um guia criado pelo Município de Poznan com vista 

a facilitar o acesso a informações práticas sobre a oferta da cidade em matéria de serviços de 

saúde, educativos, recreativos, culturais, desportivos e de transporte. Inclui também 

orientações sobre hábitos alimentares saudáveis, medicamentação e hábitos de atividade física, 

oportunidades de voluntariado, assim como uma vasta lista de programas existentes dedicados 

aos idosos. 

Cada capítulo do manual contém uma lista de perguntas frequentes e um diretório abrangente 

de informações de contacto das instituições locais e de serviços relevantes. O desenvolvimento 

do guia foi feito com a colaboração dos residentes séniores e através de consultas com 

organizações locais não governamentais e com os diferentes serviços municipais. Qualquer 

cidadão pode obter gratuitamente uma cópia impressa do livro através dos serviços municipais, 

ou descarregando a versão digital disponível online. 

Figura 43 – Folheto do guia “Poznański przewodnik seniorki i seniora”  

 

Fonte: Sítio Web do Centro de Iniciativas Sénior em Poznań 52 

Além disso, a cidade de Poznań gere uma revista informativa chamada "Senioralny Poznań" ( 

Poznań Sénior) publicada mensalmente em cooperação com a editora Posnania City, o Centro 

de Iniciativas Sénior e o Conselho Municipal de Idosos. Cada publicação cobre as últimas notícias 

sobre investimentos e eventos locais dedicados aos residentes idosos; envelhecimento ativo; o 

 
52 https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/przewodnik-2021-ebook-1.pdf 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/activiteiten/senioren.html
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/leren/digitaal-vaardig-worden.html
https://www.youtube.com/watch?v=hqv8XO9TrRE
https://centrumis.pl/wp-content/uploads/2020/12/przewodnik-2021-ebook-1.pdf
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Arquivo de História Oral Poznań incluindo também entrevistas com idosos ativos (preparadas 

em cooperação com o Conselho Municipal de Idosos), bem como informações úteis de contacto.  

Mais informações: 

https://centrumis.pl/projekt/poznanski-przewodnik-seniora-i-seniorki/ 

https://centrumis.pl/senioralny-poznan/  

https://centrumis.pl/senioralny-poznan/elektroniczne-wydania-gazety/  

 

Leituras úteis 

Programa Rompiendo distancias – Região das Astúrias (Espanha) 

O programa Rompiendo Distancias, tal como anteriormente introduzido, é uma iniciativa amiga 

do envelhecimento na região das Astúrias nos domínios do apoio social aos cidadãos mais idosos 

que vivem em zonas rurais e que tem sido desenvolvido nas últimas duas décadas. Foi iniciado 

em 2000 como um projeto-piloto centrado na necessidade de prestar uma assistência 

abrangente aos idosos, diminuindo as desigualdades e atendendo às necessidades específicas e 

diferenciadas das populações rurais, que muito frequentemente são constituídas 

principalmente por pessoas idosas. Após o período inicial de três anos de desenvolvimento do 

projeto-piloto em três territórios fortemente rurais, este foi sucessivamente melhorado e 

alargado a outras zonas das Astúrias, sendo atualmente 39 o número de municípios beneficiários 

deste projeto apoiando mais de 7000 pessoas. Além disso, o projeto tornou-se parte dos pilares 

políticos da região das Astúrias no que diz respeito aos territórios rurais e ambientes favoráveis 

ao envelhecimento. As iniciativas que são regularmente implementadas envolvem a prestação 

de serviços de proximidade aos idosos, tais como cuidados pessoais (cabeleireiro, podologia, 

entrega de alimentos), culturais e educativos (biblioteca móvel, oficinas, visitas guiadas, 

excursões ao ar livre, atividades físicas), apoio social (orientação e ajuda psicossocial), bem como 

o empréstimo de produtos de apoio. 

A experiência do projeto-piloto foi compilada num artigo de investigação detalhada: 

"Rompiendo Distancias": un programa integral para prevenir y atender la dependencia de las 

personas mayores en el medio rural" [25], que detalha e explica as metodologias utilizadas e os 

resultados que foram obtidos ao longo da sua implementação. O carácter inovador e o impacto 

muito positivo de Rompiendo Distancias tem sido frequentemente reconhecido pelos vários 

prémios que foram atribuídos ao programa nos últimos anos. 

Mais informações: 

https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-

mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html  

https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-

premiado-como-iniciativa-de-proteccion-social/  

https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&am

bito=&tprecurso=52&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar  

* base de dados com a lista dos serviços disponíveis por território. Contém não só iniciativas Rompiendo 

Distancias, mas também noutros campos de intervenção 

https://centrumis.pl/projekt/poznanski-przewodnik-seniora-i-seniorki/
https://centrumis.pl/senioralny-poznan/
https://centrumis.pl/senioralny-poznan/elektroniczne-wydania-gazety/
https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html
https://www.socialasturias.es/rompiendo-distancias/atencion-especifica-a-personas-mayores/rompiendo-distancias_360_1_ap.html
https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-premiado-como-iniciativa-de-proteccion-social/
https://www.nosotroslosmayores.es/2021/03/09/el-programa-rompiendo-distancias-premiado-como-iniciativa-de-proteccion-social/
https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&ambito=&tprecurso=52&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar
https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&ambito=&tprecurso=52&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar
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Exemplos de estratégias amigas dos idosos na Europa 

Entre muitos exemplos de cidades amigas dos idosos (AFCCs) existentes na Europa e de como 

implementar uma estratégia amiga do envelhecimento nos oito domínios de intervenção, vale 

a pena olhar para os dois exemplos das cidades de Haia e Cracóvia. No trabalho de investigação 

“The Challenges of Urban Ageing: Making Cities Age-Friendly in Europe” [26] há uma análise 

detalhada destas duas cidades durante a sua jornada para desenvolver ambientes favoráveis ao 

envelhecimento e onde são apresentadas as diferenças e semelhanças das suas abordagens e 

dos programas implementados.   

O caminho que a cidade de Haia tem vindo a trilhar no sentido de uma maior compatibilidade 

com o envelhecimento está bem documentado em vários estudos de investigação que têm sido 

realizados desde as suas origens: “Towards a Better Understanding of the Sense of Safety and 

Security of Community-Dwelling Older Adults. The Case of the Age-Friendly City of The Hague” 

[27] e “Ten questions concerning age-friendly cities and communities and the built environment” 

[28]. 

Mais informações: 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/the-hague/  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-

Hague-Age-friendly-City.pdf  

https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-

platform-age-friendly-city-the-hague  

 

Na edição especial do livro “Feature Papers "Age-Friendly Cities & Communities: State of the Art 

and Future Perspectives" [29] existe uma coleção de artigos inteiramente dedicados ao estudo 

de cidades e comunidades amigas dos idosos, havendo várias pesquisas de casos de estudo e 

boas práticas de estratégias e iniciativas que têm sido implementadas em diferentes regiões do 

globo. Inclui também os trabalhos de investigação realizados nos últimos anos nos oito domínios 

de intervenção de práticas amigas dos idosos. 

 

  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/the-hague/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-Hague-Age-friendly-City.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2015/03/Infographic-The-Hague-Age-friendly-City.pdf
https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-platform-age-friendly-city-the-hague
https://www.thehagueuniversity.com/research/centre-of-expertise/projectdetails/knowledge-platform-age-friendly-city-the-hague
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5. Impacto da Covid-19 da perspetiva de uma Comunidade Amiga do 

Idoso 

Embora a conceção deste projeto tenha começado em 2019 quando o mundo e a humanidade 

estavam a ter o seu rumo "normal", o início da sua implementação ocorreu durante a atual 

pandemia que começou em 2020 e que ainda está presente após dois anos.   

Este capítulo do guia centra-se num assunto, que embora tenha sido vivido por qualquer cidadão 

e organização nos últimos dois anos, ainda não foi amplamente examinado. Por ocasião do início 

das atividades do projeto foi decidido que seria de grande importância incluir na investigação e 

análise feita para esta produção intelectual, testemunhos das cidades e comunidades das nossas 

próprias regiões e países. Tal inclusão traz certamente um valor acrescentado para uma futura 

utilização do guia, ao explorar alguns dos desafios enfrentados nas nossas comunidades e as 

soluções que foram encontradas para manter padrões favoráveis ao envelhecimento durante 

um evento pandémico. 

Assim, nas páginas seguintes é apresentada uma coleção de testemunhos de cidades e 

comunidades nos nossos seis países e pertencentes à rede GNAFCC, sobre iniciativas que foram 

implementadas especificamente no contexto do Covid-19 para enfrentar os impactos da 

pandemia na população idosa. 

  

França 
 

Cidade/Comunidade: Paris 

Nome da iniciativa: Apoio à marcação de vacinação Covid-19 

Domínio de intervenção:  Transporte, Comunidade e Cuidados de Saúde 

Para auxiliar os cidadãos com 80 anos ou mais a serem vacinados, os serviços de Segurança 

Social de França ativaram um serviço telefónico de âmbito nacional para facilitar a marcação de 

consultas de vacinação. O número gratuito permite aos idosos reservar e receber a sua injeção 

em casa, em que o operador da linha de ajuda organiza a marcação, contactando um profissional 

de saúde autorizado a vacinar ou diretamente num dos centros de vacinação, providenciando, 

se necessário, o transporte para o local de vacinação. A pessoa idosa pode telefonar sem demora 

para obter uma marcação de vacinação ou fazer o pedido através do seu médico de família, 

ajudante domiciliário ou qualquer outra pessoa com o consentimento do paciente. 

Mais informações: 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-

pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous  

 

Nome da iniciativa: Acessibilidade aos centros de vacinação para pessoas com mobilidade 

reduzida 

Domínio de intervenção:  Transporte, Comunidade e Cuidados de Saúde  

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
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Até ao final de Dezembro de 2021, a cidade de Paris disponibilizou um programa de apoio ao 

transporte para os cidadãos mais vulneráveis nas suas viagens aos centros de vacinação ou 

unidades de saúde autorizadas a vacinar contra a Covid-19. O esquema de apoio abrangia 

pessoas com mobilidade reduzida que não podiam viajar sozinhas (no qual estão incluídos os 

cidadãos idosos), fazendo uma viagem para/de centros de vacinação ou para uma unidade de 

saúde, autorizando que as suas viagens fossem feitas sem pagamento adiantado. Para ser 

coberto, o serviço de transporte tinha de ser prescrito por um médico, e aplicado a uma viagem 

de ida e volta para o centro de vacinação ou unidade de saúde mais próxima, mediante 

apresentação da marcação ao transportador. Os apoios de transporte diziam respeito às viagens 

feitas em veículo médico ligeiro (VSL), táxi ou ambulância (se o estado de saúde da pessoa assim 

o exigisse). 

Mais informações: 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-

pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous 

 

Nome da iniciativa: Solidaritel - a plataforma de atendimento de solidariedade da Proteção 

Civil 

Domínio de intervenção:  Respeito e inclusão social, Comunidade e Cuidados de Saúde 

Assim que o confinamento começou, a Unidade de Proteção Civil de Paris Sena criou uma 

plataforma telefónica chamada "Solidaritel" que permitiu aos voluntários recrutados telefonar 

às pessoas mais vulneráveis, permitindo-lhes beneficiar de telefonemas de conforto. Estas 

chamadas telefónicas visavam quebrar o isolamento, manter os laços sociais, e ajudar a 

identificar as necessidades urgentes destes grupos-alvo (por exemplo: não receber refeições em 

casa, ausência de ajuda domiciliária, necessidade de cuidados médicos).  

A “Solidaritel” reuniu um total de 3435 voluntários que fizeram 102 000 chamadas, tornando 

possível atender 2400 pedidos de acesso a cuidados ou alimentos. Além disso, desde o início da 

crise sanitária, a Proteção Civil de Paris Sena continuou o seu trabalho de proximidade com os 

sem-abrigo, distribuindo refeições aos mais desfavorecidos e prestando apoio ao SAMU 

(unidades médicas) e aos Bombeiros de Paris. 

Mais informações: 

https://www.protectioncivile.org/ 

 

Nome da iniciativa: Identificação de pessoas em dificuldade 

Domínio de intervenção:  Comunidade e Cuidados de Saúde  

Durante a crise do Covid-19, os profissionais de saúde tiveram a oportunidade de relatar aos 

departamentos da cidade as necessidades concretas relacionadas com os serviços de cuidados 

domiciliários, refeições e entrega de produtos alimentares, bem como de acompanhar pacientes 

isolados para responder às suas preocupações. 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-vaccination-des-seniors-2-numeros-verts-pour-faciliter-la-prise-de-rendez-vous
https://www.protectioncivile.org/
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Mais informações: 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-de-veille-aupres-des-aines-7674  

 

Países Baixos 
 

Cidade/Comunidade: Haia 

Nome da iniciativa: Em casa devido ao coronavírus, ligue para a sua avó ou avô 

Domínio de intervenção:  Comunicação e informação 

Logo após o início da pandemia, o município de Haia encorajou os cidadãos a telefonarem aos 

seus avós através do lançamento da campanha: "Em casa devido ao coronavírus, ligue para a 

sua avó ou avô". O objetivo da iniciativa foi apoiar as pessoas idosas durante o confinamento 

numa altura em que os cidadãos idosos foram instados a permanecer em casa. Centenas de 

voluntários contactaram os idosos oferecendo apoio com as suas compras de mercearia, 

medicamentos e oferecendo o seu tempo para ter uma conversa e assim evitar que se sentissem 

sozinhos durante o período de isolamento. 

Mais informações: 

https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-

oma-actie/  

https://denhaagfm.nl/2020/03/13/gemeente-den-haag-roept-op-bel-je-opa-of-oma/  

 

Nome da iniciativa: Ajuda aos idosos com o Corona Pass (QR Code) 

Domínio de intervenção:  Comunicação e informação 

Após a introdução da aplicação para telemóvel "CoronaCheck" por parte do Governo holandês, 

os cidadãos foram obrigados a mostrar a sua prova de vacinação através da aplicação para 

acederem à maioria dos espaços públicos interiores. Embora a maioria dos jovens possa instalar 

sem esforço tal aplicação nos seus smartphones, os cidadãos idosos enfrentam maiores desafios 

para o fazer, uma vez que a maioria deles não tem qualquer conhecimento prévio sobre o uso 

de dispositivos digitais, ou simplesmente não tem acesso a um smartphone e/ou ligação à 

Internet.  

Assim, o objetivo desta iniciativa era apoiar os cidadãos idosos do município de Haia com a 

instalação e o registo para o certificado Covid-19 e assim preencher a lacuna de falta de 

competências e uso de tecnologia digital entre a população idosa, promovendo 

simultaneamente a sua inclusão na vida quotidiana da sociedade. O serviço foi disponibilizado 

em todos os Pontos de Informação de Vizinhança da cidade, onde os funcionários prestaram 

apoio a quem enfrentou dificuldades na obtenção de um passe certificado Covid-19. 

 

 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-de-veille-aupres-des-aines-7674
https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-oma-actie/
https://www.medicalfacts.nl/2020/03/16/den-haag-lanceert-thuis-door-corona-bel-je-opa-en-oma-actie/
https://denhaagfm.nl/2020/03/13/gemeente-den-haag-roept-op-bel-je-opa-of-oma/
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Mais informações: 

https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-

coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/   

 

 

Perspetiva do Município relativamente às práticas implementadas e ao seu impacto  

A covid-19 aumentou o nível dos esforços da vossa cidade na implementação de ambientes 
favoráveis ao envelhecimento?  

A cidade de Haia aderiu à rede de cidades amigas do envelhecimento em 2014, tendo sido a 

primeira cidade holandesa a tornar-se uma cidade amiga dos idosos. Assim, a implementação 

de um ambiente favorável ao envelhecimento já era uma prioridade para Haia antes do surto 

de Covid-19. O surto de Covid-19 enfatizou, contudo, a importância de trabalhar em conjunto 

para estimular e facilitar a participação social, um estilo de vida saudável e um ambiente 

doméstico seguro. 

Que medidas de emergência tiveram de ser tomadas em relação aos idosos da sua 
comunidade?  

A primeira coisa na lista foi garantir que todos os nossos cidadãos idosos teriam refeições e bens 

alimentares. Algumas pessoas tinham medo de fazer as suas próprias compras, porque 

receavam poder ficar infetadas com Covid-19. Os cidadãos empenhados começaram então a 

trabalhar em conjunto com os serviços sociais e outros profissionais para organizar um sistema 

de apoio aos cidadãos vulneráveis. Todas as semanas cozinhavam refeições e entregavam-nas a 

1000 cidadãos vulneráveis, para que pudessem ter uma refeição para cada dia da semana. Esta 

iniciativa continuou durante mais de três meses. A organização de assistência social criou um 

centro de atendimento telefónico para que pudessem ajudar os cidadãos e garantir-lhes o apoio 

de que necessitavam. Por exemplo, estabeleceram parcerias entre voluntários e cidadãos que 

tinham medo de fazer as suas próprias compras, ou orientaram cidadãos solitários para 

organizações equipadas para dar apoio social por telefone. 

Como pode uma cidade amiga do idoso adaptar-se num cenário de pandemia? 

O lado positivo da pandemia foi o envolvimento de muitos profissionais e cidadãos. Houve um 

grande empenho e vontade de trabalhar em conjunto para que as coisas acontecessem e isto 

levou a novas relações e projetos, os quais ainda estão ativos hoje em dia.  

A pandemia levou a uma implementação mais rápida/baixa das medidas já planeadas/novas 
medidas em vigor?  

A pandemia leva a uma implementação mais rápida e ao mesmo tempo mais lenta dos planos 

relativos a ambientes favoráveis ao envelhecimento. Foi mais rápida quando se tratou de 

melhorar as capacidades digitais dos cidadãos idosos. Houve muito mais motivação para os 

cidadãos idosos se familiarizarem com o correio eletrónico, as videochamadas e as compras e 

pesquisas online. Ao mesmo tempo, a pandemia levou a uma implementação mais lenta porque 

https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/
https://www.ad.nl/dossier-corona-in-den-haag-en-omstreken/ouderen-krijgen-hulp-bij-coronatoeenshy-gangsenshy-beenshy-wijs~a7d30ece/
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o contacto digital não substitui o contacto "offline" real. Facilitar a participação social e um estilo 

de vida saudável é muito difícil durante uma pandemia. As regras para as reuniões estavam 

constantemente a mudar, tornando-se difícil organizar eventos ou atividades. Por exemplo, 

organizámos formação para cidadãos idosos para que estes pudessem reduzir o risco de cair e 

ferir-se a si próprios, mas estas formações foram adiadas várias vezes. Isto exigiu muita 

flexibilidade, tempo e energia dos formadores e dos participantes. 

Que esforços adicionais foram postos em prática para esta questão? 

As iniciativas acima mencionadas servem como melhores práticas. A vontade de trabalhar em 

conjunto e de tirar o melhor partido dos talentos de todos. A estrutura organizacional de 

assistência social está muito bem equipada para ouvir os cidadãos e implementar a ajuda de que 

estes necessitam. Os serviços sociais têm um grande conhecimento sobre iniciativas assim como 

uma vasta rede de contactos que usar para orientar os cidadãos para a ajuda de que necessitam. 

A organização que preparou e entregou as refeições tem também uma ampla rede de trabalho 

e é muito hábil em organizar e reunir as pessoas para trabalharem em conjunto. Enquanto 

Município de Haia, conseguimos reunir todas as partes interessadas e apoiá-las.  

 

Polónia 
 

Cidade/Comunidade: Poznań 

Nome da iniciativa: Compras para os séniores 

Domínio de intervenção:  Habitação, Respeito e Inclusão Social, Comunidade e Cuidados de 

Saúde 

A cidade de Poznań durante a luta contra a pandemia do Covid-19 lançou o serviço "Zakupy dla 

seniorów" ("Compras para os séniores") para apoiar os idosos e as pessoas com deficiência que 

viviam em Poznań. Foi disponibilizada ajuda para a compra de medicamentos, alimentos e 

produtos de limpeza, com o objetivo de proteger os residentes de Poznań ao protegê-los ao 

máximo de terem de sair das suas casas. 

O serviço de entrega de produtos e medicamentos básicos e de uso diário foi fornecido 

gratuitamente, sendo o custo das compras encomendadas permitido até ao montante de 200 

PLN. Os alimentos, produtos de higiene e produtos de limpeza foram adquiridos nas quantidades 

necessárias para a vida independente dos idosos, em lojas localizadas perto da sua residência, 

enquanto os medicamentos foram adquiridos com base em receitas médicas. 

O serviço esteve disponível para pessoas com mais de 60 anos de idade, vivendo sozinhas ou 

com outra pessoa com deficiência, doença prolongada ou dependente, sendo também alargado 

a pessoas com deficiência que vivessem sozinhas e com 18 ou mais anos de idade. A campanha 

cobriu um máximo de dois serviços de assistência por semana relacionados com a compra de 

produtos do dia-a-dia. Entre o início da pandemia, em meados de Março de 2020, e o final de 

Junho de 2020, esta iniciativa recebeu 1055 candidaturas de residentes mais velhos da cidade. 
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Figura 44 – Folheto do serviço "Compras para idosos” 

 

Fonte: Sítio Web da Câmara Municipal de Poznan53 

Mais informações: 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html 

 

Nome da iniciativa: Telefone de Aconselhamento Digital 

Domínio de intervenção:  Comunicação e Informação 

A cidade de Poznań lançou o serviço "Telefone Digital de Aconselhamento" para os residentes 

mais velhos da cidade que oferece apoio na utilização de novas tecnologias. O projeto foi levado 

a cabo pelo Centro de Iniciativas para a Terceira Idade e em que os operadores da linha 

telefónica explicaram assim, por exemplo, como enviar um e-mail ou como descarregar 

fotografias do telefone.  

Assim, o objetivo desta iniciativa foi permitir aos séniores obter apoio na resolução de 

problemas com a utilização de um computador, tablet, telefone, smartphone, ou câmara 

fotográfica, em situações em que os problemas tecnológicos são por vezes um obstáculo para a 

vida dos séniores. Com esta iniciativa ficou evidente que um telefonema e um aconselhamento 

são frequentemente suficientes para que os seniores se sintam mais confiantes no mundo das 

novas tecnologias. 

 

Nome da iniciativa: Máscaras Sénior 

Domínio de intervenção: Comunidade e Cuidados de Saúde 

Através do programa "Maseczka Seniorro" (" Máscaras Sénior") os idosos da cidade de Poznań 

com mais de 70 anos de idade, receberam gratuitamente máscaras faciais de algodão. A ação 

foi possível graças a ativistas sociais voluntários, empresários e cidadãos de Poznań. Os 

diferentes intervenientes estiveram envolvidos na produção das máscaras (corte e costura de 

 
53 https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html  

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/-,p,51920,51921,51970.html
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tecido) e logística (embalagem e entrega). Por exemplo, membros da associação de idosos 

"Active Together", voluntários da Pracownia Kuniec Dymbiec, e numerosos residentes de 

Poznań deram o seu tempo livre para ajudar nas máquinas de costura. Desde o seu lançamento 

foram fabricadas 4000 máscaras, tendo a ação crescido progressivamente e recebido o apoio de 

mais voluntários e instituições da comunidade local. 

Mais informações: 

https://www.facebook.com/Maseczka-Seniorro-109068590799540/  

 

Nome da iniciativa: Telefone de Amizade 

Domínio de intervenção:  Comunidade e Cuidados de Saúde, Comunicação e Informação, 

Respeito e Inclusão Social 

No meio dos períodos de quarentena e confinamento da pandemia, a Cidade de Poznań lançou 

o serviço "Telefone de Amizade" onde qualquer residente sénior a sofrer de isolamento e que 

gostasse de falar com alguém poderia telefonar e receber um apoio social profissional. A Linha 

de Ajuda foi criada para prevenir a solidão entre os idosos durante o difícil período da pandemia 

e pôde ser utilizada por qualquer idoso que se sentisse isolado e solitário, que não tivesse 

ninguém com quem falar e que gostasse de partilhar os seus pensamentos, medos e 

preocupações. 

A linha de apoio está disponível de segunda a sexta-feira e é operada por assistentes sociais, que 

são empregados da equipa do centro de dia e que trabalham diariamente com idosos, 

conhecendo os seus problemas por experiência e estando assim prontos a prestar apoio e 

informação útil através do telefone. Para os casos que necessitam de assistência psicológica 

profissional, o serviço da linha de apoio também os encaminha para especialistas de saúde, a 

fim de prestarem a assistência e o acompanhamento adequados ao idoso. Desde a sua criação, 

a linha já apoiou mais de 1000 pessoas idosas. 

Mais informações: 

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-

seniorow,p,51920,51921,52398.html  

 

Portugal 
 

Cidade/Comunidade: Arouca 

Nome da iniciativa: Linha Social 

Domínio de intervenção:  Transportes; Comunidade e Cuidados de Saúde 

O Município de Arouca implementou uma linha social para ajudar pessoas em isolamento ou em 

situação de vulnerabilidade, nomeadamente pessoas idosas, pessoas com doenças crónicas ou 

deficiência, sem retaguarda familiar e que necessitavam de apoio para o fornecimento de 

refeições, bens alimentares, medicamentos ou outros bens e serviços de primeira necessidade. 

https://www.facebook.com/Maseczka-Seniorro-109068590799540/
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-seniorow,p,51920,51921,52398.html
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,364/telefon-serdecznosci-poznan-dla-seniorow,p,51920,51921,52398.html
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Ainda através desta linha, o Município de Arouca apoiou alguns arouquenses que residem em 

locais cuja rede de transportes era, até então, coberta pela rede escolar. Uma vez que, na fase 

de confinamento a rede de transportes escolar foi suprimida, o Município prontamente 

contornou este problema disponibilizando meios de transporte e alocando funcionários para 

garantir que os munícipes residentes nas zonas afetadas pela supressão da rede de transportes 

escolar continuavam a ter acesso à sede do concelho para consultas médicas ou aquisição de 

compras e medicação. 

 

Nome da iniciativa: Visita domiciliária para entrega de Equipamentos de Proteção Individual 

Domínio de intervenção:  Comunicação e Informação; Comunidade e Cuidados de Saúde  

O Município de Arouca, durante as várias fases do confinamento realizou visitas porta-a-porta 

com o intuito de distribuir máscaras à comunidade e informar a população acerca das diretrizes 

da Direção Geral de Saúde, nomeadamente: 

• evitar locais com grande afluência de pessoas; 

• aplicação de medidas básicas de controlo de infeção como a lavagem frequente das 

mãos, com sabão ou solução de base alcoólica e medidas de etiqueta respiratória 

(conjunto de medidas básicas que diminui a probabilidade de transmissão). 

Figura 45 – Exemplo de pacotes de máscaras de rosto que foram distribuídas 

 

Fonte: Sítio Web da Câmara Municipal de Arouca 54 

Mais informações: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-

reutilizaveis-aos-municipes/  

 
 
Nome da iniciativa: Acompanhamento próximo a IPSSs e outras instituições locais  

Domínio de intervenção:  Comunicação e Informação; Comunidade e Cuidados de Saúde 

O Município de Arouca procedeu à distribuição de equipamentos de proteção individual e 

desinfeção, nomeadamente luvas, máscaras, viseiras, fatos, álcool gel, desinfetante e outros 

equipamentos de proteção individual, a todas as IPSS concelhias, ao Centro de Saúde de Arouca, 

 
54 https://www.cm-arouca.pt/ 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-reutilizaveis-aos-municipes/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-camara-municipal-distribui-novo-kit-de-mascaras-reutilizaveis-aos-municipes/
https://www.cm-arouca.pt/
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aos Agrupamentos de Escolas de Arouca e de Escariz e aos Bombeiros Voluntários de Arouca e 

de Fajões. Com esta ação, o município pretendeu apoiar as instituições e os profissionais que 

estiveram e, ainda estão na linha da frente no combate à Covid-19 e que prestam um serviço 

essencial de apoio à comunidade, principalmente aos grupos mais vulneráveis. 

Mais informações: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-municipio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-

protecao-individual-as-ipsss/   

 
 
Nome da iniciativa: Projeto Voz Amiga 

Domínio de intervenção:  Comunicação e Informação, Respeito e Inclusão Social e Participação 

Social  

O Projeto Voz Amiga é um projeto da Câmara Municipal de Arouca inserido na dinâmica "Idade 

Maior" e o projeto "ESA Solidária" do Agrupamento de Escolas de Arouca. Este projeto surgiu 

em pleno contexto pandêmico onde, o Município atento às vulnerabilidades dos mais idosos, 

sentiu necessidade de um acompanhamento próximo. Nesse âmbito, para não colocar as 

pessoas em risco, com contactos domiciliários recorrentes, optou-se por recorrer ao telefone. 

O projeto pretende ser uma ferramenta de solidariedade entre jovens e pessoas idosas 

sinalizadas pelo município que se encontram numa situação de isolamento social e geográfico. 

Trata-se de um projeto inovador que procura fortalecer as relações intergeracionais entre os 

dois grupos etários, assim como atenuar os efeitos da solidão, isolamento e exclusão social 

agravados pela situação pandêmica. Adicionalmente pretende promover a partilha de saberes 

e de experiências, com foco numa sociedade solidária e humana, valorizando a importância do 

voluntariado. 

Ao longo do projeto, foram realizadas reuniões periódicas entre os alunos e as equipas 

coordenadoras dos projetos de ambas as Instituições, com os objetivos de coordenar as 

atividades e partilhar as experiências vividas. Os alunos tiveram uma formação para 

desmistificação de estereótipos relacionados com as pessoas mais velhas pela Associação 

Nacional de Gerontólogos. Durante a sua implementação houve um total de 25 idosos a viver 

sozinhos e sem apoio familiar que foram apoiados por 18 estudantes do ensino secundário, 

levando à intenção de continuar o programa com uma nova edição. 

Mais informações: 

https://agesc-arouca.pt/agrupamento2/index.php/noticias-2020-2021/1631-projeto-voz-

amiga   

https://discurso-directo.com/2021/07/21/projeto-voz-amiga-cruza-geracoes/  

 

Nome da iniciativa: Acompanhamento de Pessoas Idosas, em situação de fragilidade, via 

telefone  

Domínio de intervenção:  Comunicação e Informação; Promoção da Participação Social; 

Respeito e Inclusão Social; Participação Cívica e Emprego; Comunidade e Cuidados de Saúde 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-municipio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-protecao-individual-as-ipsss/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-municipio-reforca-disponibilizacao-de-equipamentos-de-protecao-individual-as-ipsss/
https://agesc-arouca.pt/agrupamento2/index.php/noticias-2020-2021/1631-projeto-voz-amiga
https://agesc-arouca.pt/agrupamento2/index.php/noticias-2020-2021/1631-projeto-voz-amiga
https://discurso-directo.com/2021/07/21/projeto-voz-amiga-cruza-geracoes/
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O Município de Arouca, desde o início da situação pandémica em Portugal, procurou manter 

contacto com as pessoas idosas residentes em todas as freguesias do concelho através de 

contactos telefónicos. O principal objetivo destes contactos era perceber se as pessoas se 

encontravam bem e ao mesmo tempo passar uma mensagem de esperança, para que as pessoas 

se sentissem apoiadas.  

Aproveitamos também estas chamadas para informar, atualizar e aconselhar as pessoas a 

aplicar e cumprir com as diretrizes da Direção Geral de Saúde, nomeadamente: evitar locais 

onde exista grande afluência de pessoas; aplicação de medidas básicas de controlo de infeção 

como a lavagem frequente das mãos, com sabão ou solução de base alcoólica e a etiqueta 

respiratória (conjunto de medidas básicas que diminui a probabilidade de transmitir). 

 

Nome da iniciativa: Entrega de Kits de Estímulo e Entretenimento para as pessoas idosas 

Domínio de intervenção:  Promoção de Participação Social 

A pandemia e os necessários confinamentos impuseram novos hábitos de isolamento às 

populações locais, especialmente aos grupos mais vulneráveis entre os quais se incluem os 

idosos. Consciente desta realidade, o Município de Arouca, no âmbito da estratégia local "Idade 

Maior" e em parceria com a associação local ADRIMAG no quadro do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social AroucaInclui, criou um kit composto por instrumentos de estimulação 

e entretenimento. O seu objetivo foi apoiar a população idosa em situações vulneráveis a 

permanecer mental e fisicamente ativa enquanto enfrentava longos períodos de confinamento 

e que aumentavam o risco de isolamento social e de perturbação das rotinas diárias.  

O kit era composto por um jogo de memória, desenvolvido por uma artesã arouquense, com 

lugares e monumentos locais, uma bola terapêutica de estímulo à motricidade fina e folhetos 

informativos alusivos à importância de uma alimentação saudável e com exercícios para manter 

uma atividade física regular, no domicílio. O conjunto de kits foi entregue a um total de 300 

pessoas idosas. 

Figura 46 - Kit de Estímulo e Entretenimento 

 

Fonte: Página do Facebook da Câmara Municipal de Arouca55 

 
55 https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/ 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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Mais informações: 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/4524231860921585   

 

Nome da iniciativa: Linha Amiga 

Domínio de intervenção:  Comunidade e Cuidados de Saúde 

No seguimento do apoio à comunidade, o município de Arouca criou uma Linha Amiga para as 

pessoas que durante a situação de Estado de Emergência Nacional e os momentos de 

quarentena e isolamento social, se sentissem com dúvidas, tristes, ansiosos/as, confusos/as, 

assustados/as ou zangados/as. Desta forma as pessoas falavam com as equipas que estavam a 

dar apoio psicológico poder ajudar. Esta ação foi implementada para combater as consequências 

que o isolamento estava a ter em determinados grupos de risco da nossa população, devido à 

pandemia do COVID-19. 

Figura 47 – Anúncio do serviço Linha Amiga 

 

Fonte: Página do Facebook da Câmara Municipal de Arouca 56 

Mais informações: 

https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-

encerramento-de-equipamentos-publicos/  

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3649528448391935/    

 

Nome da iniciativa: Programa Informativo sobre a Covid-19 na Rádio Local 

Domínio de intervenção:  Comunicação e Informação; Comunidade e Cuidados de Saúde  

O Município de Arouca, em parceria com a estação de rádio Regional de Arouca criou um 

programa semanal, transmitido sempre à mesma hora de segunda a sexta-feira, para informar 

e ser uma fonte fiável de informação, aos residentes do município que não tinham acesso a 

comunicação e informação. O programa incluiu as diretrizes emitidas pela Direção Geral de 

 
56 https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/ 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/4524231860921585
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-encerramento-de-equipamentos-publicos/
https://www.cm-arouca.pt/covid-19-novo-estado-de-emergencia-confinamento-obrigatorio-e-encerramento-de-equipamentos-publicos/
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3649528448391935/
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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Saúde; os dados epidemiológicos atualizados das infeções Covid-19 no município; projetos locais 

que estavam a ser implementados para apoiar a comunidade, bem como sessões de informação 

com profissionais de saúde. Esta iniciativa permitiu ao município alcançar uma vasta audiência 

de ouvintes regulares da estação de rádio local, que em alguns casos seria a única fonte de 

notícias e informação para muitos dos cidadãos idosos.   

Figura 48 - Anúncio do programa de informação sobre o Covid-19 

 

Fonte: Página do Facebook da Câmara Municipal de Arouca 57 

Mais informações: 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3219179561426828  

 

 

Perspetiva do Município relativamente às práticas implementadas e ao seu impacto  

A Covid-19 aumentou o nível dos esforços da vossa cidade na implementação de ambientes 

favoráveis ao envelhecimento? 

A Covid-19 aumentou o nível de esforços na implementação de medidas e ações cujo objetivo 

seria chegar a toda a população. Este objetivo foi possível e concretizado através do trabalho 

em rede, em conjunto com as associações e instituições locais que conseguiram apoiar, sem 

nunca desistir, tentando sempre arranjar soluções para dar resposta e ir ao encontro da 

população. 

Que medidas de emergência tiveram de ser tomadas em relação aos idosos da vossa 
comunidade? 

Dada a proximidade com os residentes, o concelho surge como um nível privilegiado para 

facilitar a identificação e apoio das pessoas idosas que vivem em casa. Desta forma, 

 
57 https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/ 

https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/posts/3219179561426828
https://www.facebook.com/MunicipiodeArouca/
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conseguimos identificar, facilitar e coordenar as ações que foram implementadas para que 

todos possam vivenciar da melhor forma possível a situação de confinamento. Verificamos que 

o distanciamento social das pessoas idosas traz-nos outra questão, o isolamento social. A 

desconexão social expõe as pessoas idosas a elevado risco de depressão e ansiedade. Perante a 

indicação para ficarem em casa e o impedimento de estar com familiares e amigos era urgente 

estabelecer medidas que mitigassem as consequências na saúde física e mental, para além da 

entrega domiciliária de bens essenciais e medicamentos. Uma rápida implementação passou 

também por intervenções simples tal como, o contacto telefónico frequente com pessoas 

idosas.  

A pandemia levou a uma implementação mais rápida/lenta de medidas já planeadas/novas 
medidas em vigor? 

Foi essencial a rápida implementação de medidas estratégicas dirigidas à segurança e apoio de 

toda a comunidade, principalmente das pessoas idosas, de forma a diminuir a probabilidade de 

infeção e proteger as pessoas idosas, através da aplicação de medidas gerais, comuns a toda a 

população, nomeadamente a manutenção de distanciamento social, a higiene frequente das 

mãos e a etiqueta respiratória, que perante um grupo de risco se mostram ainda de maior 

importância.  

Que esforços adicionais foram postos em prática para esta questão? 

A principal mensagem da Presidente da Câmara, desde o início do confinamento para os vários 

técnicos, trabalhadores do município, instituições e associações locais foi: “Não deixar ninguém 

para trás”. Desta forma tentamos sempre chegar às pessoas mais isoladas e mais vulneráveis. 

Este esforço também foi conseguido em conjunto com voluntários que, prontamente, se 

disponibilizaram para ajudar o próximo. 

Há ainda a salientar alguns esforços adicionais, nomeadamente, a importância da equipa da 

Proteção Civil que desde o início da pandemia procedeu ao alargamento da sua equipa para 

auxiliar na resposta à população. Assim como, todas as reuniões alargadas de planeamento das 

intervenções em conjunto com as Juntas de Freguesia, que ajudaram na identificação de 

necessidades e medidas por freguesia. em articulação com os Presidentes de Junta que, 

prontamente se disponibilizaram a apoiar a comunidade. 

Reforço o apoio notório que o Município de Arouca proporcionou no apoio ao transporte de 

arouquenses que residem em locais, cuja rede de transportes era, até então, coberta apenas 

pela rede escolar. Na fase de confinamento a rede de transportes escolar foi suprimida, o 

Município prontamente contornou este problema disponibilizando meios de transportes e 

alocando funcionários para garantir que os munícipes residentes nas zonas afetadas pela 

supressão da rede de transportes escolar continuavam a ter acesso à sede do concelho para 

consultas médicas ou aquisição de compras e medicação.  

Como pode uma cidade amiga do idoso adaptar-se num cenário imprevisto como uma 

pandemia? 

Uma comunidade amiga das pessoas idosas adapta-se a um cenário imprevisto de uma 

pandemia pensando sempre em toda a comunidade e com um único objetivo de chegar a todos, 

tal como já referido anteriormente, a principal mensagem da Presidente da Câmara, de “Não 

deixar ninguém para trás”. Este objetivo foi cumprido pela resiliência, emprenho, dedicação e 
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excelente trabalho de equipa que todos os trabalhadores do Município, Juntas de Freguesia e 

instituições e associações locais, nomeadamente IPSS, Bombeiros, GNR, entre outros. 

 

Cidade/Comunidade: Torres Vedras 

Nome da iniciativa: Aqui, acolá por onde andará? 

Domínio de intervenção: Promoção e Participação Social, Respeito e Inclusão Social, 

Comunidade e Cuidados de Saúde 

O programa "Aqui, acolá por onde andará?" baseia-se na criação de um conjunto de materiais 

didáticos/pedagógicos destinados à terceira idade, que circulam pelo município de forma 

itinerante, tornando-se instrumentos de mediação cultural e facilitadores de experiências 

educativas. O projeto teve início em Junho de 2020 em resposta à crise pandémica, tendo sido 

estrategicamente dirigido, numa primeira fase, às Instituições Privadas de Solidariedade Social 

(IPSS) de apoio aos idosos do município e que enfrentavam um contexto extremamente 

desafiante e vulnerável.  

Os seus objetivos são assim reduzir o isolamento físico e social da população idosa, 

proporcionando-lhe um sentimento de pertença à comunidade e a possibilidade de estar em 

contacto com novas áreas de conhecimento. Desde o seu início, obteve a parceria de 85% das 

IPSS do município para apoiar os idosos e levou à criação de 15 recursos educativos e a alcançar 

1395 cidadãos. Além disso, espera-se que a parceria seja ampliada em 2022 para envolver os 

idosos não institucionalizados que frequentam regularmente outros projetos que decorrem no 

município. 

Figura 49 – Exemplo de artigos das malas pedagógicas 

 

Fonte:  Sítio Web de Torres Vedras58 

 
58 http://www.cm-tvedras.pt/  

http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/paginas-header/2021/09/02/bordados/bordados_w847.png
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Mais informações: 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/aqui-acola-por-onde-andara/  

 

Nome da iniciativa: Linha de Apoio Psicossocial 

Domínio de intervenção: Respeito e Inclusão Social, Comunidade e Cuidados de Saúde, 

Comunidade d Informação 

A Linha de Apoio Psicossocial foi uma das medidas extraordinárias implementadas como 

resposta de emergência do Município de Torres Vedras à pandemia de Covid-19. Foi ativada 

apenas três dias após o início do confinamento obrigatório de Março de 2020 e visava apoiar 

cidadãos especialmente vulneráveis, nomeadamente idosos em situações de isolamento, 

doença mental, privação ou outros tipos de necessidades. Atuou em parceria com as autarquias 

locais e outras entidades da rede local, nas seguintes áreas:  

• Prestação de informações (esclarecimento de dúvidas sobre a pandemia, apoio 

existente, legislação em vigor) 

• Distribuição de vouchers alimentares; 

• Reserva de testes Covid-19; 

• Reparação urgente de casas; 

• Resolução de situações de privação económica e habitacional; 

• Apoio em deslocações/transporte; 

• Apoio psicológico; 

• Aquisição e entrega domiciliária de medicamentos e bens de primeira necessidade;  

Durante o período de operação (entre 16 de Março de 2020 e 30 de Junho de 2021) houve 4790 

chamadas telefónicas atendidas pelo serviço de assistência telefónica. 

Mais informações: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/linha-de-apoio-psicossocial-tvedras/  

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-

premio-autarquia-familiarmente-responsav/  

 

Nome da iniciativa:  Vales de Compras “Agir Local” 

Domínio de intervenção:  Respeito e Inclusão Social, Comunidade e Cuidados de Saúde 

Como parte da resposta à pandemia de Covid-19, o Município de Torres Vedras implementou, 

no ano de 2020, um conjunto de medidas destinadas a mitigar a perda de rendimentos de 

trabalho da sua população, garantindo aos segmentos mais vulneráveis o acesso a bens de 

primeira necessidade. O programa "Vales Agir Local" foi parte da resposta implementada para 

lidar com situações de carência alimentar. Foi um apoio financeiro sob a forma de vales de 

compras (para a compra de bens de primeira necessidade), atribuído após avaliação da situação 

de carência alimentar e de acordo com a condição socioeconómica de cada munícipe/família. 

http://www.cm-tvedras.pt/seniores/aqui-acola-por-onde-andara/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/linha-de-apoio-psicossocial-tvedras/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-premio-autarquia-familiarmente-responsav/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/torres-vedras-voltou-a-ser-distinguida-com-o-premio-autarquia-familiarmente-responsav/
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Entre Junho de 2020 e Junho de 2021, foram atribuídos 1050 vales para a compra de alimentos 

e outros bens essenciais em 76 estabelecimentos comerciais parceiros, abrangendo um total de 

1207 pessoas e representando um impacto financeiro de 26 250 euros. 

Figura 50 – Anúncio do sistema de vouchers Agir Local 

 

Fonte: Sítio Web da Câmara Municipal de Torres Vedras59 

Mais informações: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-de-torres-vedras-

mantem-apoios-sociais-a-situacoes-de-care/  

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-lanca-programa-de-apoio-

alimentar-a-municipes-carenciados/  

 

Nome da iniciativa: Ajuda Porta à Porta 

Domínio de intervenção: Respeito e Inclusão Social, Comunidade e Cuidados de Saúde 

Esta medida foi lançada pela Câmara Municipal em articulação com as Juntas de Freguesia do 

concelho para criar uma rede de distribuição de bens alimentares com o objetivo de apoiar os 

munícipes especialmente vulneráveis. A iniciativa denominada de “Ajuda Porta a Porta” foi 

criada com o objetivo de fazer a aquisição e a entrega no domicílio de produtos alimentares de 

primeira necessidade no território do concelho a munícipes em isolamento profilático e sem 

suporte familiar, nomeadamente idosos e cidadãos especialmente vulneráveis, como 

portadores de doença crónica, doença oncológica, com deficiência ou incapacidade. O apoio 

prestado chegou a 138 cidadãos, ajudando a mitigar o forte impacto que o isolamento 

obrigatório teve na saúde e bem-estar das pessoas idosas. 

Mais informações: 

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-

de-bens-alimentares/  

 

 

 

 
59 https://www.cm-tvedras.pt/  

http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-de-torres-vedras-mantem-apoios-sociais-a-situacoes-de-care/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-camara-municipal-de-torres-vedras-mantem-apoios-sociais-a-situacoes-de-care/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-lanca-programa-de-apoio-alimentar-a-municipes-carenciados/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/camara-municipal-lanca-programa-de-apoio-alimentar-a-municipes-carenciados/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-de-bens-alimentares/
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/covid-19-torres-vedras-cria-rede-de-distribuicao-de-bens-alimentares/
https://www.cm-tvedras.pt/
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Perspetiva do Município relativamente às práticas implementadas e ao seu impacto  

A Covid-19 aumentou o nível dos esforços da vossa cidade na implementação de ambientes 

favoráveis ao envelhecimento? 

Quando a pandemia deflagrou o município procurou estabelecer uma colaboração já 

previamente existente com diversos atores da comunidade local, através de uma estrutura 

social consolidada, de forma a transpor para o meio digital as redes municipais que já existiam 

ao longo do tempo. Através da criação no WhatsApp de grupos de contacto, compostos pela 

Câmara Municipal de Torres Vedras, Proteção Civil, serviços públicos descentralizados. Todas as 

instituições de solidariedade social com respostas aos seniores, assim como entidades privadas. 

Igualmente foram estabelecidos grupos de natureza sectorial com farmácias e unidades de 

saúde. Este uso de uma arquitetura de infraestrutura tecnológica de micro-redes com uma 

logica de criar vasos comunicantes revelou-se de extrema eficácia e estruturante na 

identificação rápida de problemas e construção de soluções. A partir daí criou-se uma rotina de 

encontros, em que as equipas da Câmara Municipal passaram a reunir periodicamente com os 

diretores e corpo técnico de instituições sociais, usando a escuta como metodologia de forma a 

aferir constrangimentos, necessidades ou aspirações não satisfeitas, e na qual se começou a 

construir respostas a estas situações.  

Por exemplo, o projeto “Maletas Pedagógicas” surgiu a partir da auscultação das necessidades 

das pessoas que trabalham no dia-a-dia nas instituições de suporte aos idosos. A pandemia 

trouxe profundas alterações nas rotinas, com regras que desumanizaram a vida dos idosos 

institucionalizados, ao restringirem o toque físico, impedindo a saída das instalações e a visita 

de familiares, levando a uma sensação de insularidade, isolando estas estruturas do resto da 

comunidade. Assim a prioridade e desafio estabelecidos inicialmente foram trazer o prazer de 

viver de volta à população sénior através de respostas especificas pensando não só nos cidadãos 

residentes nestas instituições, mas também nos outros cidadãos não institucionalizados. No 

início tiveram que ser garantidas as necessidades mais básicas (alimentação, medicação, 

cuidados de saúde), indo por diferentes níveis, e nos quais se incluíram os livros, com o 

estabelecimento de um sistema de entrega de livros porta-a-porta. O papel do Município foi 

muito de facilitação, mediação e gestão, através de troca de informações, como por exemplo 

em situações de dificuldade no acesso a receituário por parte dos cidadãos idosos o problema 

era facilmente identificado e comunicado aos diferentes parceiros (unidades de saúde e 

farmácias) através dos grupos de contacto digitais, levando a uma rápida solução para garantir 

a medicação às pessoas. 

Houve várias situações de surtos nas Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), e que levou a 

ser necessário um rápido recrutamento de profissionais e voluntários para prestar assistência 

aos mais velhos, assim como dar apoio psicológico aos funcionários destas instituições infetados 

com covid-19. Estes momentos mais intensos permitiram testar soluções novas e pensar em 

propostas, que não se circunscreveram só a respostas temporárias, tendo algumas das medidas 

se tornado parte das intervenções permanentes que o município tem no apoio à população 

idosa.  

Em suma, e como referido anteriormente estas iniciativas levaram a um trabalho colaborativo, 

desenvolvido através de micro-redes que criam uma capilaridade estrutural e se alinham com a 

rede institucional local. 
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Que medidas de emergência tiveram de ser tomadas em relação aos idosos da vossa 

comunidade? 

Uma medida exemplo que foi simples de implementar e que teve uma grande eficácia foi a Linha 

de Apoio Psicossocial. Esta linha telefónica de ajuda foi fundamental, porque permitiu 

desbloquear soluções rápidas para problemas de difícil solução. Este canal de comunicação 

ajudou a estruturar toda a arquitetura do sistema de apoio, tendo sido uma forma rápida de 

manter contacto com o exterior e estruturar as respostas. Aquando do anúncio do primeiro 

confinamento nacional em março de 2020, a linha foi imediatamente operacionalizada, de tal 

modo que abre em apenas três dias depois, tornando-se praticamente o único contacto 

disponível para os cidadãos numa altura em que todos os estabelecimentos estavam fechados 

e os centros de saúde ficam assoberbados. Tendo a sorte de estar num território em que 

facilmente se liga e se coordena tudo, tudo foi feito em tempo útil e com uma resposta imediata.  

O sistema de distribuição de bens alimentares foi outra medida simples de ativar e eficaz, dado 

que aproveitou a capilaridade das freguesias e atuou como um conector, ligando facilmente as 

famílias à rede de distribuição de bens necessários, tendo isto sido pensado e implementado de 

forma bastante rápida. O poder local demonstrou com estas iniciativas de emergência a 

capacidade de executar respostas facilmente, sendo isto uma prática inscrita na forma de pensar 

quando se planeiam intervenções numa lógica de rede, através da ativação dos recursos 

existentes na comunidade, e levando a ser muito mais rápido e eficaz em cenários de 

emergência. 

A pandemia levou a uma implementação mais rápida/baixa das medidas já planeadas/novas 

medidas em vigor?  

A digitalização de vários dos processos administrativos do Município foi acelerada. A pandemia 

levou a que nos tornássemos mais céleres a nível de comunicação interinstitucional, com canais 

de comunicação mais fáceis usar, e que se mantiveram após terem sido usadas durante o início 

da pandemia. Por exemplo, hoje em dia o recurso ao e-mail começa a ser preterido em alguns 

casos em detrimento de sistemas de mensagens como o WhatsApp.  

Igualmente a urgência de intervenção durante a pandemia levou a uma maior informalidade 

devido à necessidade de proximidade com a população, e em que o uso de videoconferências 

popularizam-se, e que agora também fazem parte do quotidiano de gestão e comunicação 

municipal com a comunidade e suas instituições. Este uso de meios digitais revelou-se muito 

importante para chegar à população com conhecimentos mais baixos, mas que usa diariamente 

meios digitais, e que por exemplo permitiu-lhes ter uma forma simples para enviar documentos 

em questões de processos administrativos com os serviços camarários. Com isso houve também 

um processo de desburocratização dos serviços municipais, tornando mais acessíveis e próximos 

da população.  

A nível institucional houve um estreitamento de laços com parceiros em que anteriormente não 

havia um contacto tão frequente. As relações apesar de próximas, eram formais, e com a 

pandemia passou a haver uma maior cumplicidade e aproximação pessoal com as instituições 

locais. Noutro ponto houve uma maior visibilidade para questões relacionadas com a saúde 

mental foram destapadas, quebrando o tabu, tanto na sociedade como a nível político. 

A pandemia acaba por mostrar a realidade silenciosa deste flagelo levando a sociedade a tornar-

se mais consciente, e alavancando a necessidade de investimento político nestes domínios. 
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Que esforços adicionais foram postos em prática para esta questão? 

Foi igualmente compreendido ser necessária a colaboração como ferramenta para iniciativas 

municipais, sendo já falado há muito tempo a nível teórico, mas que teve uma maior 

consciencialização com o início da pandemia para pôr em comum os recursos disponíveis, 

incluindo o contributo que cada interveniente pode ter. O Município testou soluções que agora 

são programas, em áreas em que já se considerava importante canalizar investimento, mas que 

anteriormente era difícil de obter um alargado suporte político. Dois exemplos foram as políticas 

sociais de habitação, em que houve o teste de um novo programa de emergência habitacional 

que, entretanto, se tornou uma política pública. Um outro exemplo foi o programa Agir Local 

“Vales de 1.ª necessidade” que permitiu a testagem de algumas respostas que assentam na ideia 

de dinheiro na comunidade, uma medida que impacta os diferentes atores e sectores da 

comunidade. Todos estes desafios, que geraram danos muito significativos na população, foram 

igualmente um contexto de aprendizagem bastante frutuoso, em que a capacidade do município 

e da comunidade local lidar com situações inesperadas aumentou, ganhando-se mais resiliência 

e uma capacidade de pensamento mais expressiva e inclusiva. 

Uma mudança adicional, foi a forma como se encara o serviço público, estando muito associada 

ao espaço físico e que com a pandemia foi alterada, demonstrando que o serviço público está 

muito para além do serviço num edifício. Num contexto de pandemia, o desafio causado leva a 

questionar como se pode prestar o serviço público estando os espaços fechados, ou por exemplo 

como garantir o acesso à cultura numa situação de confinamento. Estas questões obrigaram a 

criar respostas e soluções que alteraram o alcance e a perceção dos cidadãos em relação às 

estruturas municipais, havendo agora uma vontade muito mais forte de chegar aos cidadãos. 

Como pode uma cidade amiga do idoso adaptar-se num cenário de pandemia? 

Com a possibilidade cada vez mais expectável da ocorrência de situações imprevisíveis no 

mundo atual e com impactos intensos na sociedade, é necessário promover os idosos como 

parte dos decisores da vida pública, estimulando a sua participação na tomada de decisões. 

Simultaneamente, é necessário repensar a lógica das instituições tradicionais, as ERPIs, dado 

que estas instituições funcionam como uma espécie de fortaleza de proteção para os idosos, 

mas que são um tanto vulneráveis quando surge uma emergência global como uma pandemia. 

Tem que se repensar a questão de estrutura social, a falta de diversidade nos apoios sociais e 

pouca capacidade de adaptação, e a forma como os idosos são assistidos. Quanto mais inseridos 

em comunidade e em rede os cidadãos séniores estiverem, mais facilmente serão apoiados em 

situações de emergência, e em que efetivamente se apoia um maior bem-estar e felicidade. As 

relações sociais e interpessoais são fundamentais, sendo necessário o combate à solidão, um 

problema que torna as populações mais pobres mais vulneráveis. Isto deve ser feito com um 

maior envolvimento dos idosos na vida comunitária, evitando situações de segregação.  

Uma forma de nos adaptarmos é conhecer muito bem a realidade da sociedade, dado que não 

se pode atuar bem onde não se conhece bem. Os seniores não são um público homogéneo, ao 

contrário do que se pensa, em que não há consciência da heterogenia da população idosa. Para 

tal, deve-se criar canais de proximidade que permitem chegar de forma rápida, não só com o 

público institucionalizado, por via dos projetos implementados; mas também com os restantes 

idosos que vivem na comunidade.  

Uma outra característica importante é ter uma boa base de dados, com informação 

sistematizada sobre a comunidade e território local. No nosso município tivemos um exemplo 
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disso com a necessidade de testagem dos funcionários das ERPIs durante o início da pandemia, 

em que era preciso ter dados para perceber as dimensões das instituições e priorizar os grupos 

a testar, e para a qual foram essenciais para tomar decisões rapidamente. Este tipo de 

informação implica ter bases de dados sobre o território, que têm que estar digitalizadas e 

organizadas, para permitir o uso da ciência dos dados para responder a estas situações de 

catástrofe. Concomitantemente, se queremos estar próximos das pessoas, temos que ter 

elementos mediadores, essenciais no processo, que estejam em contacto contínuo com a 

comunidade. 

 

Espanha 
 

Cidade/Comunidade: Carreño 

Nome da iniciativa: Grupos de WhatsApp Agentes Sociais 

Domínio de intervenção:  Comunidade e Cuidados de Saúde, Comunicação e Informação, 

Respeito e Inclusão Social 

Para reduzir os desafios que a pandemia trouxe, o Município de Carreño recorreu a redes sociais 

e grupos do WhatsApp em que se estabeleceu contacto direto com os cidadãos idosos, fazendo 

um acompanhamento diário, mitigando o isolamento social e estimulando diferentes 

competências através do desenvolvimento de jogos de memória, vídeos e desafios desportivos, 

tais como pequenos exercícios e alimentação saudável. 

O município implementou também a figura dos "agentes sociais", que eram vizinhos que 

receberam noções básicas sobre Primeiros Socorros por profissionais de saúde antes da 

pandemia e que, durante o confinamento, foram capazes de informar os seus vizinhos sobre as 

mudanças na regulamentação que estavam a ocorrer ou, por exemplo, oferecerem-se para fazer 

recados para eles. 

 

Nome da iniciativa: Programa de voluntariado "Carreño Solidario 

Domínio de intervenção:  Comunidade e Cuidados De Saúde, Comunicação e Informação, 

Respeito e Inclusão Social 

Em Março de 2020, com o início do encerramento e das restrições sanitárias, o município, 

juntamente com a Assembleia Local da Cruz Vermelha, ativou um plano de emergência para 

apoiar os grupos mais vulneráveis da comunidade (dos quais os idosos são uma grande parte) 

para fazer face à situação excecional gerada pela pandemia.  

Assim, foi criada a rede de voluntariado "Carreño Solidario" ("Carreño Solidário") através da 

criação de um endereço de correio eletrónico e de uma linha telefónica de ajuda, colocada à 

disposição do público diariamente, para a qual as pessoas interessadas em contribuir como 

voluntárias poderiam fornecer os seus dados pessoais e qualificações. Os voluntários foram 

posteriormente contactados e, após a identificação das tarefas e do tempo necessários em cada 

caso, foram devidamente formados e equipados para apoiar a comunidade. Dias após o 

lançamento do programa, foi também criado um serviço de apoio psicológico online que 

procurou prestar apoio imediato a qualquer pessoa que necessitasse de ajuda. 
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Nome da iniciativa: Serviço telefónico de monitorização para a população idosa  

Domínio de intervenção:  Comunidade e Cuidados De Saúde, Comunicação e Informação 

Este serviço foi estabelecido com o início da pandemia em Março de 2020 e foi operado por 

funcionários municipais que estabeleceram contacto telefónico com os residentes de Carreño 

com mais de 75 anos de idade, a viverem sozinhos ou com o seu cônjuge. O serviço de 

monitorização visava manter o contacto e o acompanhamento da população sénior e detetar as 

suas necessidades e assim mitigar as suas dificuldades. Até ao final do período de confinamento 

domiciliário, o acompanhamento continuou a ser efetuado por funcionários municipais, que, 

uma vez levantadas as restrições sanitárias, passaram a ser assegurados pelo corpo de pessoal 

dos centros de serviços sociais. 

 

Nome da iniciativa: Junte-se para fazer máscaras faciais  

Domínio de intervenção:  Comunidade e Cuidados De Saúde, Comunicação e Informação 

Para apoiar a prevenção da transmissão da Covid-19 entre a sua população, e com o aumento 

dos preços aliado à escassez de máscaras faciais disponíveis para as pessoas, o Município de 

Carreño lançou em Março de 2020 a campanha "Junte-se para fazer máscaras faciais" para 

apoiar a confeção e doação de máscaras para aqueles que mais precisavam delas. Graças ao 

material têxtil doado pela empresa Sontara Asturias situada no vale de Tamón e um grupo de 

voluntários reunidos pelo município (cerca de uma centena de mulheres de toda a comunidade), 

a campanha foi posta em prática para produzir máscaras de tecido em conformidade com todos 

os protocolos de saúde e segurança. 

Na fase inicial, as máscaras foram distribuídas entre o pessoal da linha de frente como o pessoal 

dos sete centros geriátricos de Carreño e os que prestam serviços de cuidados domiciliários, 

bem como grupos vulneráveis. Pouco tempo depois as máscaras foram também colocadas à 

disposição da população em geral que podia facilmente recolher uma máscara facial junto de 

um dos pontos de recolha distribuídos em lojas e estabelecimentos da comunidade. 

Simultaneamente à produção e distribuição das máscaras, houve uma campanha de informação 

para fornecer orientação e aconselhamento relacionados com a utilização adequada de uma 

máscara facial e equipamento de proteção pessoal. 

Figura 51 – Voluntários locais a fabricar as máscaras comunitárias 

 
Fonte: Sítio Web da Câmara Municipal de Carreño 60 

 
60 https://www.ayto-carreno.es  

https://www.ayto-carreno.es/
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Mais informações: 

https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-

solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY   

 

Nome da iniciativa: No me llames soledad 

Domínio de intervenção:  Comunidade e Cuidados De Saúde, Comunicação e Informação 

Iniciado em 2019 pela Federação Asturiana de Câmaras Municipais (FACC) com o objetivo de 

responder e sensibilizar para os casos de solidão que afetam a população idosa local, o projeto 

"No me llames soledad" ("Não me chamem solidão") alargou o seu âmbito e objetivos durante 

o início da pandemia de Covid-19. Visando abordar os efeitos negativos sobre os idosos 

desencadeados pelos períodos de confinamento domiciliário obrigatório, o projeto iniciou uma 

atividade em que os estudantes das escolas infantis e primárias locais enviaram cartas de Natal 

com textos ou desenhos aos residentes dos centros residenciais para idosos, e aos beneficiários 

dos serviços municipais de cuidados domiciliários ou de teleassistência.  

A Câmara Municipal de Carreño foi uma das autarquias que aderiu à iniciativa, na qual na 

primeira edição contou com a participação de cerca de 3 000 crianças. Após o sucesso da 

primeira edição, o programa foi renovado e na atual edição de 2022, os estudantes dos centros 

educativos do concelho escreveram 649 cartas e desenhos para os idosos. Um objetivo 

suplementar consiste em manter a ligação intergeracional entre ambos os grupos (crianças e 

idosos), pelo que os idosos são encorajados a, de acordo com a sua vontade, responder às cartas 

e a manter uma relação com as crianças que participam na iniciativa. 

Fonte: Federação Asturiana de Câmaras Municipais e Câmara Municipal de Carreño 

Figura 52 – Troca de cartas através do programa "No me llames soledad". 

https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY
https://www.ayto-carreno.es/en/noticia/-/asset_publisher/lrSTspiwpDZc/content/mascarillas-solidarias-y-menudos-consejos#.YgWTETiDNPY
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Mais informações: 

http://asturiasredconsalud.blogspot.com/  

https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-

ntvo.html  

 

 

Perspetiva do Município relativamente às práticas implementadas e ao seu impacto  

A Covid-19 aumentou o nível dos esforços da vossa cidade na implementação de ambientes 

favoráveis ao envelhecimento? 

Damos sempre prioridade ao bem-estar do povo e à capacidade de responder às suas 

necessidades. Falamos no plural porque a gestão municipal é um esforço de equipa. As Câmaras 

Municipais fornecem respostas múltiplas à sociedade. Estas são por vezes sob a forma de 

serviços municipais, ajuda social e económica, outras vezes é necessário que realizemos obras e 

fornecimento de equipamento. E outras vezes, é necessário levar a cabo procedimentos e 

formalidades administrativas. Agora, com a crise sanitária, para além de não baixarmos a guarda 

no bem-estar que tínhamos atingido, temos de enfrentar novos desafios: superá-la e contribuir 

para a recuperação económica. 

Como pode uma cidade amiga do idoso adaptar-se num cenário de pandemia? 

O amanhã sempre foi, afinal de contas, uma forma de incerteza, e em tempos de coronavírus, 

as certezas são ainda menos. Ter de nos distanciar isolando-nos nas nossas casas está a tomar o 

seu preço para aqueles que são mais vulneráveis, mas também para aqueles que são grupos de 

risco e que não têm família ou redes de apoio. As pessoas com problemas psicossociais durante 

o confinamento têm também requerido mais intervenção municipal. Tivemos casos de pessoas 

que tentavam fugir do centro residencial onde se encontravam, e casos em que, apesar de não 

conseguirem viver sozinhas, recusaram-se a receber ajuda. Tivemos de recorrer aos tribunais 

para que, com a correspondente ordem judicial, pudessem ser devidamente atendidas e 

tratadas por profissionais. 

Foram também necessários mais meios económicos para se adaptar a formação e trabalho 

remotos, dado que apesar de sermos um concelho com boa orografia, as ligações existentes na 

maior parte do concelho são más. As comunicações são uma competência do Estado. Estávamos 

na fase de revisão e alegações ao Plano Estatal PEBA 2020 (Programa de Extensão de Banda 

Larga de Nova Geração) do Principado quando a crise sanitária eclodiu e tudo parou.  Não existe 

banda larga de qualidade o que dificulta a formação online ou o teletrabalho. Antes do estado 

de alerta se tornar mais rigoroso e ser decretado, por exemplo, tivemos de ajudar as pessoas 

que ficaram aqui retidos a regressar ao seu local de residência, e esses casos esgotaram os 

poucos recursos que tínhamos. Há pessoas cuja família está noutro país e que não puderam 

regressar ao seu país de origem. 

Tivemos de enfrentar mais despesas com menos rendimentos e, por conseguinte, tivemos de 

retirar das poupanças municipais que tínhamos. A prioridade foi acomodar os recursos 

http://asturiasredconsalud.blogspot.com/
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/millar-vecinos-carreno-20210115001558-ntvo.html
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disponíveis para responder às necessidades que surgiram em termos de saúde e reativação 

económica. 

A pandemia levou a uma implementação mais rápida/baixa das medidas já planeadas/novas 

medidas em vigor?  

Levou a uma implementação mais rápida das medidas e serviços existentes, transferindo-os para 

formatos telemáticos ou telefónicos, bem como à necessidade de promover novas medidas 

necessárias. 

Que esforços adicionais foram postos em prática para esta questão? 

Houve um aumento da assistência social municipal, em que o montante económico para ajudar 

os bairros mais vulneráveis foi aumentado em 22%. 

Igualmente, o contacto telefónico semanal do governo local com as residências para os idosos 

do concelho foi feito com 7 instituições privadas, foi fundamental de forma a manter um 

acompanhamento permanente durante o confinamento de forma a ver como estavam os idosos 

e o pessoal cuidador. Foram dados sabonetes, batas e as máscaras feitas por voluntários, com o 

município a fornecer materiais e assumir os custos de esterilização. Foi também realizada uma 

campanha para recolher alimentos e donativos económicos através da Comissão de Festas "El 

Pegoyu" de Guimarán, com o apoio da Câmara Municipal, que promoveu uma campanha para 

recolha de alimentos e donativos económicos em benefício da secção local da Cruz Vermelha 

para o seu Plano RESPONDE criado para enfrentar os impactos da Covid-19 na população local. 

 

Turquia 
 

Cidade/Comunidade: Çanakkale 

Nome da iniciativa: Vefa Destek Hizmetleri – Serviços de Apoio 

Domínio de intervenção: Respeito e Inclusão Social; Comunidade e Cuidados de Saúde; 

Habitação; Comunicação e Informação; Transportes 

Desde o início da pandemia, os cidadãos idosos foram os mais afetados. Tiveram de ficar em 

casa para se protegerem e devido a isso precisaram de uma mão extra para fazer as compras de 

mercearia. A fim de atender a estas necessidades, os serviços de atendimento de emergência 

foram adaptados para prestar também apoio aos idosos a este respeito. Especialmente durante 

os períodos de confinamento, os idosos podiam ligar para o número 112 e solicitar apoio para 

algumas tarefas diárias como compras de mercearia, entrega de medicamentos, 

acompanhamento médico, ou coleta de pensões. Este "Grupo de Apoio" foi operado por uma 

rede de voluntários e disponibilizado para todos os onze distritos de Çanakkale. Além disso, esta 

campanha começou a produzir as suas próprias máscaras faciais para serem distribuídas entre 

a população local de forma gratuita.  

Logo no primeiro mês de pandemia na Turquia, em Março de 2020, foram recebidas cerca de 

27000 chamadas no distrito central de Çanakkale, sendo que dois terços delas se referiam a 

apoio às tarefas diárias e o outro terço a apoio psicológico. Em Yenice, um distrito cujos 

residentes são na sua maioria idosos, foram recebidas, por exemplo, 20 000 chamadas 

telefónicas em que 45% diziam respeito à cobrança de pensões de reforma. De acordo com os 
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dados atuais (até 1 de Março de 2022), foi atingido um número total de 21 229 pessoas só para 

serviços de aconselhamento no centro da cidade. Desde o seu lançamento, o projeto chegou a 

mais de 200 000 residentes.  

O número de máscaras produzidas pelos grupos de apoio foi superior a 220 000 no início da 

pandemia. Mais tarde, para satisfazer a necessidade crescente de máscaras, foram produzidas 

mais 2,3 milhões de máscaras em centros de educação pública e escolas secundárias 

profissionais. Além disso, foram também produzidos desinfetantes, principalmente para 

satisfazer as necessidades da região. De resto, como parte da campanha "We Are Enough For 

Us", as autoridades locais não queriam que os cidadãos idosos se sentissem esquecidos, pelo 

que, em alguns casos, apoiaram a comemoração dos seus aniversários, convidando voluntários 

a irem até às suas portas para expressar os melhores votos. Durante todo o período de 

implementação, o número de cidadãos alcançados foi de aproximadamente 65 000. 

 

 

Fonte: Governador de Çanakkale 

Mais informações: 

http://www.canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-calismalari   

http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-

basinda  

http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/biz-bize-yeteriz-evinde-kal-saglikla-kal-canakkale  

    

Nome da iniciativa: Dormitórios estudantis servindo como alojamento 

Domínio de intervenção:  Habitação; Comunidade e Cuidados de Saúde 

Esta iniciativa, embora não visasse diretamente as pessoas idosas, foi concebida como uma 

medida de apoio para prevenir a vida e o bem-estar dos cidadãos idosos. Assim, consistiu numa 

abertura dos dormitórios de estudantes que foram fechados devido à pandemia para os 

trabalhadores de saúde que poderiam representar um risco para os seus pais e familiares idosos 

se ficassem em casa devido ao risco de infeção. Foi liderado pela Direção Provincial da Juventude 

e Desporto de Çanakkale.  

Figura 53 - Entrega de bens a idosos 

http://www.canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-calismalari
http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-basinda
http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-basinda
http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr/biz-bize-yeteriz-evinde-kal-saglikla-kal-canakkale
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Figura 54 – Exemplo de dormitório disponibilizado para trabalhadores da saúde 

 

Fonte: Governo de Çanakkale 

Mais informações: 

http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-

mudurulugu-nun-pandemi-sureci.aspx  

 

Nome da iniciativa: Distant Education 

Domínio de intervenção:  Comunidade e Cuidados de Saúde 

Embora esta iniciativa não visasse diretamente nem parecesse diretamente relacionada com a 

população sénior, proporcionou de facto um apoio importante aos idosos que têm a 

responsabilidade da tutela ou que partilham o agregado familiar com crianças. Como em todos 

os países do mundo, a educação presencial foi interrompida durante o processo pandémico, e a 

fim de não ficarem para trás na educação, o ensino à distância foi iniciado Turquia. No entanto, 

alguns estudantes não dispunham nem de computador, nem de ligação à Internet. Para estas 

crianças economicamente vulneráveis, a Presidência da República deu início a uma campanha 

de educação à distância.  

Através da Direção Local de Educação de Çanakkale, foram rapidamente entregues 2393 tablets 

a escolas e estudantes. Ao fazê-lo, as crianças, especialmente as que viviam em casa com um 

cidadão idoso, foram também protegidas de ter contacto com o exterior, ao mesmo tempo que 

podiam prosseguir as suas aulas e tarefas escolares. Para outras crianças, foram estabelecidos 

pontos de apoio EBA (Rede de Educação e Informação) num total de 112 locais, 1 dos quais 

móvel, na província para estudantes sem acesso à Internet e tabletes. 

Mais informações: 

http://www.canakkale.gov.tr/stklardan-ogrencilere-tablet-destegi  

 

 

http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-mudurulugu-nun-pandemi-sureci.aspx
http://canakkale.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/195945/canakkale-genclik-ve-spor-il-mudurulugu-nun-pandemi-sureci.aspx
http://www.canakkale.gov.tr/stklardan-ogrencilere-tablet-destegi
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Nome da iniciativa:  Dr. e-Pulso (Dr e-Nabız) 

Domínio de intervenção:  Comunidade e Cuidados de Saúde, Comunicação e Informação 

Dr. e-Nabız é um sistema de videochamada (Telesaúde) do Ministério da Saúde da Turquia, onde 

pacientes e médicos podem utilizar para ter consultas online. O sistema Dr. e-Pulso permitiu, 

durante a pandemia, o acesso aos serviços de saúde das pessoas cujos testes Covid-19 foram 

positivos ou que estiveram em contacto com um caso positivo de Covid-19. No âmbito da 

pandemia de Covid-19, qualquer paciente pôde fazer uma consulta por videoconferência 

através da página web do Sistema Central de Consulta Médica (MHRS) ou através da linha de 

apoio número 182 especialmente criada para o efeito. Na altura da consulta, as videochamadas 

online eram então efetuadas utilizando a plataforma e-Nabız. 

No centro da cidade de Çanakkale houve um total de 117 pacientes que foram atendidos e 

apoiados com o Dr. e-Nabız. 

Figura 55 – Logótipo de Dr. e-Nabız 

 

Fonte:  Governador de Çanakkale 

 

Mais informações: 

https://dr.enabiz.gov.tr/#/ 

 

Perspetiva do Município relativamente às práticas implementadas e ao seu impacto  

A Covid-19 aumentou o nível dos esforços da vossa cidade na implementação de ambientes 

favoráveis ao envelhecimento? 

De acordo com as entrevistas com as unidades relevantes das nossas onze províncias, foi 

evidenciado que o Covid-19 é uma ameaça para a qual não estamos preparados. Esta ameaça 

tem forçado todas as autoridades a estarem preparadas para catástrofes semelhantes no futuro. 

Os cidadãos idosos não serão afetados num possível desastre tanto como o foram nesta 

pandemia. Em resumo, o Covid-19 aumentou o nível de implementação das nossas 

infraestruturas de Cidade Amiga do Idoso. 

Foram prestados serviços de aconselhamento na linha de apoio psicossocial, que foi criada para 

assegurar aos nossos idosos que não se afastem da vida social, partilhem os seus problemas e 

se sintam melhor ao mesmo tempo que afetam recursos para a proteção dos nossos idosos 

contra o Covid-19. Como parte da redução da densidade de casos devido ao Covid-19 e dos 

esforços de normalização, já se efetuaram visitas domésticas aos nossos cidadãos com mais de 

65 anos de idade. 

https://dr.enabiz.gov.tr/#/
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Que medidas de emergência tiveram de ser tomadas em relação aos idosos da vossa 

comunidade? 

Os cidadãos idosos estavam impedidos de sair em certas alturas do dia para se protegerem do 

contágio. Os Grupos de Apoio mencionados na secção anterior estiveram ao seu serviço para 

todas as suas necessidades, desde as compras até à coleta de pensões. Além disso, o sistema de 

saúde domiciliário existente foi aperfeiçoado para que os idosos não se sentissem sozinhos. Na 

nossa cidade, algumas atividades em curso concebidas para os idosos passaram 

obrigatoriamente a ser feitas online. Desta forma, ao mesmo tempo que os nossos idosos são 

protegidos do risco de contágio tanto quanto possível, é assegurado que não fiquem para trás 

nas interações sociais. 

Na sequência das decisões tomadas para assegurar que os nossos idosos permanecessem em 

casa foi criada no Centro de Coordenação de Segurança e Emergência uma unidade central de 

coordenação afiliada à Direção Provincial de Serviços Familiares e Sociais, a fim de satisfazer as 

suas necessidades de alimentos, medicamentos e produtos de limpeza, bem como para fornecer 

informações sobre os modelos de serviços dos quais poderiam beneficiar. Funcionários a 

trabalhar na Direção foram designados para funções no âmbito da Linha de Apoio Social. A 

pedido dos nossos cidadãos idosos, foram efetuadas e entregues compras de mercearia. Além 

disso, foi assegurado que os nossos cidadãos idosos se dirigiam aos bancos acompanhados por 

pessoal de acompanhamento para realizar as suas transações bancárias; e nos casos em que não 

era essencial dirigirem-se ao banco, as transações foram realizadas pelos funcionários em 

multibancos. 

De acordo com as decisões de precaução tomadas para instituições filiadas no Ministério da 

Família e dos Serviços Sociais, foram feitas de forma urgente regulamentações relevantes nos 

nossos lares de idosos. Nos casos em que precisassem de ir ao hospital, mantê-los em 

isolamento antes de regressarem à instituição foi de grande importância. Com as decisões do 

nosso Ministério e da Direção Provincial de Saúde Pública, o nosso pessoal esteve a trabalhar 

em lares de idosos em turnos fechados de 14 dias. A entrada e saída de visitantes nos nossos 

lares foi restringida durante os tempos em que o Covid-19 esteve com alta prevalência. Contudo, 

as reuniões dos nossos idosos em lares com os seus familiares foram sempre apoiadas, e a 

comunicação foi assegurada tanto por telefone como por videochamada. De acordo com as 

exigências dos nossos idosos, foram efetuados estudos para assegurar que podiam ser vacinados 

contra o Covid-19. 

Foram realizadas as investigações necessárias a fim de evitar a vitimização dos nossos idosos 

que estão na rua e não têm para onde ir mas não querem ficar em lares de idosos; através da 

Fundação de Assistência Social e Solidariedade, estes cidadão foram alojados em hotéis e 

albergues adequados, tendo sido prestado apoio alimentar a outras pessoas idosas 

necessitadas. 

Como pode uma cidade amiga do idoso adaptar-se num cenário de pandemia? 

Pensamos que os nossos cidadãos com mais de 65 anos a viver em Çanakkale deveriam ser 

entrevistados e assim identificar as suas necessidades durante as visitas domiciliárias. Durante 

as referidas visitas, concluiu-se que se poderia conseguir uma prestação de serviços mais eficaz 

obtendo as suas sugestões sobre quais os serviços de que poderão necessitar. 
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A pandemia levou a uma implementação mais rápida/baixa das medidas já planeadas/novas 

medidas em vigor?  

Os procedimentos para satisfazer as exigências dos nossos idosos que residem em lares afiliados 

à Direção Provincial dos Serviços Familiares e Sociais e dos nossos cidadãos com mais de 65 anos 

a viver em Çanakkale foram concluídos o mais rapidamente possível. 

Que esforços adicionais foram postos em prática para esta questão? 

O planeamento e a coordenação ao nível da nossa direção foram assegurados de forma a levar 

a cabo as implementações de forma rápida e eficaz. Além disso, os intervenientes foram 

contactados por instituições públicas e foram tomadas as medidas necessárias para evitar 

perturbações na sua prestação de serviços. 

 

 

Leituras úteis 

Estudos de caso da OMS sobre as respostas das cidades através da COVID-19 relativo ao 

Envelhecimento 

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-

responses-through-covid-19-ageing 

Esta é uma página web disponibilizada pela Organização Mundial de Saúde com estudos de caso 

relativos às respostas das cidades/comunidades à pandemia de Covid-19 em relação à 

população idosa. 

  

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-responses-through-covid-19-ageing
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/urban-health/covid-19/cities-responses-through-covid-19-ageing
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Conclusões 
 

Conforme foi proposto para este guia, houve uma revisão e análise das Cidades e Comunidades 

Amigas do Idoso e uma investigação de casos de estudo e boas práticas de diferentes 

comunidades no mundo. O trabalho de investigação que foi desenvolvido para a criação do 

manual permitiu expandir o conhecimento acerca de ambientes favoráveis ao envelhecimento 

e descobrir iniciativas inovadoras e criativas que diversos protagonistas comunitários 

implementaram nas últimas duas décadas. 

A versão final do guia resultou num conjunto de materiais informativos que podem servir como 

recurso de conhecimento para a compreensão de ambientes amigos do idoso e sobre o 

procedimento bem-sucedido para a implementação de estratégias de vida ativa e saudável nas 

comunidades europeias. 

Para o processo de recolha e compilação de bons exemplos favoráveis ao envelhecimento, os 

métodos utilizados foram de revisão da literatura e de bases de dados, websites de organizações 

especializadas em envelhecimento ativo e de ambientes favoráveis ao envelhecimento tais 

como a ONU, OMS, CE, Plataforma AGE61 e diversos municípios, artigos de investigação e casos 

de estudo, questionários e entrevistas com intervenientes locais com base nos países dos 

parceiros do AGES. O processo subsequente foi uma revisão do conteúdo dos documentos 

selecionados e das práticas identificadas, juntamente com uma comparação de múltiplas fontes 

de informação a fim de obter informações tão precisas quanto possível. 

Em geral, houve uma dificuldade inicial em encontrar exemplos de práticas amigas dos idosos 

para além dos casos já bem estudados e investigados que estão disponíveis na bibliografia 

principal e nas bases de dados dos principais atores do panorama do envelhecimento saudável 

e amigo do idoso. Este obstáculo foi ultrapassado com uma investigação maior e mais ampla, na 

qual um contacto direto com os municípios e instituições regionais provou ser frutuoso. De 

facto, os municípios e organismos regionais, juntamente com organizações da sociedade civil, 

movimentos cívicos, instituições privadas e profissionais de saúde, desempenham um papel 

fundamental na promoção de ambientes adequados à população sénior. Os resultados obtidos 

mostram que, embora seja fundamental haver um impulso político para lançar uma estratégia 

favorável ao envelhecimento, esta não é uma tarefa exclusivamente atribuída a um órgão 

diretivo, uma vez que muitas vezes uma iniciativa pode partir da vontade de um ator ou decisor 

não-político. Acresce que, com este relatório, o leitor pode compreender que, apesar de ser 

frequentemente classificado de " cidade amiga do idoso", o âmbito de intervenção para um 

ambiente concebido para o envelhecimento saudável, ativo e inclusivo abrange desde as regiões 

urbanas às rurais, onde no final uma comunidade deve ser vista como um grupo de "pessoas 

que vivem numa determinada área"62.  

Por último, e tal como foi brevemente contextualizado no primeiro capítulo deste documento, 

estamos a avançar para uma sociedade mais envelhecida, com uma esperança de vida sem 

precedentes e mais longa para os seres humanos das gerações futuras. E com isto em mente, é 

primordial que o processo de envelhecimento e as necessidades das pessoas mais velhas, sejam 

vistos como um processo que faz parte da vida e que é provável que se prolongue por mais 

tempo para a maioria das pessoas. Como resultado, uma comunidade amiga dos idosos deve 

 
61 https://www.age-platform.eu/  
62 Conforme uma das definições fornecidas pela versão oficial online do Cambridge Dictionary. Fonte: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/community  

https://www.age-platform.eu/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/community
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incluir e considerar as necessidades e características dos grupos etários atuais, mas também dos 

mais jovens, uma vez que aqueles que são os jovens de hoje serão os idosos de amanhã. 
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Anexos 
 

ANEXO 1 - Formulário para recolha de testemunhos de municípios e comunidades para o 

guia do projeto AGES 

Cidade/Comunidade: 

Nome da iniciativa:  

Área de Intervenção (indicar quantas 
forem aplicáveis): 

• Transportes 

• Habitação 

• Espaços exteriores e edifícios  

• Promoção da participação 
social 

• Respeito e inclusão social 

• Participação cívica e emprego 

• Comunidade e Cuidados de 
Saúde  

• Comunicação e informação 

 

Descrição (2-3 parágrafos): 

• Qual foi a iniciativa? 

• Objetivos 

• Como foi implementado? 

• Resultados e impacto (se 
aplicável) 

Qualquer informação adicional 

 

Número de cidadãos abrangidos:  

Ficheiros multimédia 
(fotos/vídeos,etc.. ), se aplicável: 

 

Links do site (site oficial, redes 
sociais), se aplicável: 

 

 

Questões adicionais dirigidas aos municípios tendo em conta a sua perspetiva relativamente às 

práticas implementadas e o seu impacto: 

• A covid-19 aumentou o nível dos esforços da vossa cidade na implementação de 

ambientes favoráveis ao envelhecimento? 

• Que medidas de emergência tiveram de ser tomadas em relação aos idosos da vossa 

comunidade? 

• A pandemia levou a uma implementação mais rápida/lenta de medidas já 

planeadas/novas medidas em vigor? 

• Que esforços adicionais foram postos em prática para esta questão? 

• Como pode uma cidade amiga do idoso adaptar-se num cenário imprevisto como uma 

pandemia? 

 

 


