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O Envelhecimento no país

Fonte: INE, Censos 2011, Dados Preliminares.



O Envelhecimento no país

• 1/3 dos idosos encontra-se no Norte do país;

• cerca de 12% da população residente e de 60% 

da população idosa vive só (400 964) ou em 

companhia exclusiva de pessoas também idosas 

(804 577), 

• refletindo um fenómeno cuja dimensão aumentou 

28%, ao longo da última década.

Fonte: INE, Destaques, Informação à Comunicação Social, 3 de Fevereiro 2012.



O Envelhecimento nas Redes Sociais

• Analisou-se os registos da Base de Dados dos 

CLAS (BDCLAS) 

http://195.245.197.216/rsocialv2/

• Foram considerados os instrumentos que • Foram considerados os instrumentos que 

orientam as intervenções das Redes Sociais:

• Planos de Desenvolvimento Social

• Planos de Ação

• Projetos registados na BDCLAS.



Metodologia de recolha

• Levantamento exploratório inicial sobre o 

envelhecimento ativo nas redes sociais;

• Poderá vir a ser enriquecido com o reforço do 

preenchimento da Base de Dados dos CLAS 
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preenchimento da Base de Dados dos CLAS 

(BDCLAS) neste âmbito e com o tratamento 

dos formulários de iniciativas do Ano Europeu 

do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 

entre Gerações 2012, enviados pelas redes 

sociais.



O Envelhecimento nas Redes Sociais

• Considerou-se os eixos operacionais adotados no 

âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo 

e da Solidariedade entre as Gerações (AEEASG):

• Emprego – Trabalho e Aprendizagem ao 

Longo da Vida;

• Participação na Sociedade – Solidariedade e 

Diálogo Intergeracional; Voluntariado e 

Participação Cívica;

• Vida Autónoma – Saúde, Bem-Estar e 

Condições de Vida.



O Envelhecimento nas Redes Sociais

• Dos 278 CLAS, 178 (64%) organizaram-se 

através:

• Da criação de estruturas (Grupos de 

Trabalho);

• Aprovação de linhas estratégicas ações e • Aprovação de linhas estratégicas ações e 

projetos (expressos em PDS e Planos de 

Ação e projetos).



O Envelhecimento nas Redes Sociais

(229)(229)

(103)(103)

• Entende-se por planeamento estratégico aquele que é inscrito nos Planos de
Desenvolvimento Social e por planeamento operacional os Planos de Ação e projetos.
Fonte: ISS, I.P./DDS/UQFT/Setor da Rede Social – Fevereiro 2012



O Envelhecimento nas Redes Sociais

(229)(229)

Fonte: ISS, I.P./DDS/UQFT/Setor da Rede Social – Fevereiro 2012



O Envelhecimento nas Redes Sociais

(229)(229)(137)(137)

Fonte: ISS, I.P./DDS/UQFT/Setor da Rede Social – Fevereiro 2012



O Envelhecimento nas Redes Sociais

(229)(172)(172)

Fonte: ISS, I.P./DDS/UQFT/Setor da Rede Social – Fevereiro 2012



Emprego, Trabalho e Aprendizagem ao Longo da Vida

Exemplos de iniciativas:

• Universidade Sénior/Academias Séniores;

• Ateliers de competências e capacidades 

da população sénior;

• Ações de alfabetização.



Participação no sociedade (Solidariedade e Diálogo 
Intergeracional;Voluntariado e Participação Cívica)

• Das 106 Ações/projectos, 61 (58%) inscreveram-se neste eixo 

operacional;

Exemplos:

• Proporcionar espaços e atividades que visam a quebrar o 

isolamento da população idosa;

• Promover junto da comunidade a visibilidade de trabalhos • Promover junto da comunidade a visibilidade de trabalhos 

realizados pela população sénior;

• Incentivar a participação mais ativa na comunidade, 

designadamente através do voluntariado, do associativismo 

sénior e da criação de espaços de participação política;

• Dinamização de debates sobre temáticas relacionadas com o 

envelhecimento (questões de saúde, … , violência contra os 

idosos);



Participação na sociedade (Solidariedade e Diálogo 
Intergeracional: Voluntariado e Participação Cívica)

• Realização de estudos como forma de aprofundar o 

conhecimento das necessidades da população idosa;

• Promoção da literacia digital (criação de espaços de internet e 

formação em tecnologia de informação e conhecimento);

• Apoio aos cuidadores informais;

• Promoção dos direitos das pessoas idosas, através da divulgação • Promoção dos direitos das pessoas idosas, através da divulgação 

(medidas, programas públicos nacionais ou locais, guias de direitos 

das pessoas idosas), e criação de comissões da proteção do 

idoso;

• Qualificação das práticas de intervenção dirigidas à população 

idosa (instrumentos orientadores de boas práticas, estímulos à 

promoção de projetos inovadores.



Participação na sociedade (Solidariedade e Diálogo 
Intergeracional: Voluntariado e Participação Cívica)

Das 106 Ações/projetos, 95 (89%) inscreveram-se neste eixo 

operacional;

Exemplos:

• Construção e qualificação de respostas sociais (lares, residências, 

centros de dia, serviço domiciliário, famílias de acolhimento, centros 

de alojamento temporário, respostas na área dos cuidados 

continuados);continuados);

• Recuperação de habitações ou criação de equipas que se 

deslocam para a realização de pequenas reparações domésticas;

• Divulgação de medidas de apoio a idosos e reforços de 

rendimentos nos casos de maior precariedade (divulgação do CSI, 

cartões municipais do idoso, apoio nas despesas de saúde), 

respostas a necessidades alimentares e piquetes para responder 

de imediato às necessidades dos idosos.



• Intervenção na prevenção de doenças (ações de 

rastreios), promoção de hábitos de vida saudáveis 

(promoção da prática desportiva), realização de ações 

de sensibilização para os hábitos alimentares 

saudáveis, doenças neurológicas e sexualidade;

• Organização de transporte para os serviços de saúde, 

Vida autónoma – saúde, bem-estar e condições de vida
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criação de equipas médico-sociais;

• Projectos “Cidades amigas das pessoas idosas”;

• Dinamização de programas de segurança específicos 

em parceria com a GNR e apoio à instalação de 

aparelhos de telealarme ou teleassistência.



Ano Europeu do Envelhecimento Activo e Solidariedade 
entre Gerações

Para consulta no sítio:

http://www.igfse.pt\
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Base de Dados dos CLAS

REDE SOCIAL

Obrigada pela 
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