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1. INTRODUÇÃO
A necessidade de realização do “Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de
Desenvolvimento da Economia Social no Alto Alentejo para o período 2014-2020 – População
Sénior” surge no seguimento:
 Do ciclo de debates da Plataforma Alto Alentejo XXI, especificamente do debate Saúde,
Apoio Social e Proteção Civil, onde se identificou a pertinência de abordar
estrategicamente o sector da Economia Social, que se revela um dos potencialmente
mais relevantes para o desenvolvimento económico da região,
 Da elaboração da Carta Social e Estratégia para o Desenvolvimento da Economia
Social, por parte da CIMAA.
Tornando-se necessária a sua operacionalização, através de um Plano de Ação que
corresponde à segunda fase do Plano de Dinamização da Economia Social do Alto Alentejo
(PDESAA), operação aprovada pelo ao POAT FEDER que:
 Visa o desenvolvimento económico e a sustentabilidade da região;
 Aposta na valorização e internacionalização da oferta integrada da Economia Social
com o Turismo (sénior e de saúde);
 Apresenta um foco na população sénior;
 Potencia os recursos e os investimentos em ambos os sectores (Vida Sénior e Turismo
em articulação com a Saúde);
 Alia solidariedade a rentabilidade;
 Estimula a criação de emprego.

Fases do PDESAA

2

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

O objetivo principal deste projeto visa a definição do Plano de Ação para a Operacionalização
da Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo, com foco no públicoalvo – população sénior, permitindo a identificação de projetos âncora e complementares e a
programação dos investimentos no período 2014-2020. Adicionalmente foram também
identificados projetos transversais.
Este projeto visa ainda envolver os diferentes stakeholders, alinhando as expectativas e
objetivos definidos na Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo, ao
nível do concelho, integrando as especificidades e necessidades locais na sua
implementação;
Assim, e de acordo com o Caderno de Encargos, o Plano de Ação objetiva estimular a
geração de consensos e a legitimação das opções de desenvolvimento, de planeamento e
programação dos investimentos para o período 2014-2020 no sector da Economia Social,
direcionadas para a população sénior, promovendo o envolvimento e a participação dos
principais agentes públicos e privados com implicação neste sector bem como nos sectores
do Turismo e da Saúde da região Alto Alentejo.
De uma forma mais específica e enquadrando as suas áreas programáticas, respetivas
Medidas e Tipologias de Ação, o Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de
Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo, estabelece como objetivos
específicos:














Contribuir para o Desenvolvimento do Cluster de Vida Sénior do Alto Alentejo,
promovendo a competitividade e a internacionalização da economia regional, atraindo
operadores deste setor e público estrangeiro reformado e aposentado, para visitar
e/ou residir na região;
Qualificar e reforçar a cobertura das Infraestruturas de Vida Sénior e serviços de apoio
social e de saúde, promovendo cuidados de proximidade;
Promover o empreendedorismo e inovação social, de forma a melhorar a capacidade
de resposta das organizações da Economia Social;
Estimular a criação liquida de emprego qualificado e a integração de grupos
vulneráveis e de desempregados de mais baixas qualificações, na economia da Vida
Sénior, promovendo a sua formação;
Promover a melhoria das condições dos idosos mais desprotegidos, promovendo a
sua inclusão social e combate à pobreza;
Promover o desenvolvimento de competências socioprofissionais no âmbito dos
cuidados de Vida Sénior;
Aumentar a qualificação e competências dos Recursos Humanos aos diversos níveis
das organizações da Economia Social, aumentando a participação deste profissionais
em atividades de educação e formação;
Promover a regeneração e revitalização urbana, criando condições de acessibilidade
para pessoas com mobilidade reduzida, em particular os seniores;
Promoção de regeneração de áreas degradadas para habitação social e para a
criação de oferta qualificada e distintiva para seniores;
Promover o empreendedorismo social qualificado e criativo;
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Reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o setor
empresarial e para o 3º setor, nas áreas da Vida Sénior, promovendo uma maior
eficácia no sistema de I&D e a criação de valor;
Contribuir para a inclusão e envelhecimento ativo dos seniores;
Reforçar a capacitação das entidades da economia social para o desenvolvimento e
prestação de serviços de excelência de Vida Sénior;
Garantir condições de transporte e mobilidade aos seniores, promovendo o transporte
ecológico e a mobilidade sustentável;
Contribuir para melhorar a eficiência de utilização dos recursos nas entidades da
Economia Social e espaço público, contribuindo para proteger o ambiente, reforçando
a transição para uma economia de baixas emissões de carbono.

Enquadramento no Portugal 2020
O Plano de Ação para a Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da Economia
Social do Alto Alentejo responde a 3 elementos do Contexto de programação do Portugal
2020, o “Desemprego e exclusão social”; os “Desafios da evolução demográfica”
(envelhecimento, pressão sobre sistemas de proteção social); e as “Assimetrias e
potencialidades territoriais”.

Plano de
Ação para a
Economia
Social do Alto
Alentejo –
Vida Sénior

Fonte: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, adaptação iSBS

Contexto de programação do Portugal 2020

Contribuindo para o cumprimento de 3 dos seus objetivos do Portugal 2020, e também em
parte para o objetivo do reforço da transição para uma economia com baixas emissões de
carbono:

4

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

Plano de
Ação para a
Economia
Social do Alto
Alentejo –
Vida Sénior

Objetivos do Portugal 2020

Assim, e como se retira da diversidade de objetivos do Plano de Ação para Operacionalização
da Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo, este enquadra-se em
diversos Programas Operacionais Temáticos e Plano Operacional Regional do Alentejo:
Plano de Ação para
Operacionalização da
Estratégia da Economia Social
do Alto Alentejo – Vida Sénior

Posicionamento do Plano de Ação para o Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da
Economia Social – Vida Sénior do Alto Alentejo na Estrutura Operacional do Portugal 2020
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Em que o Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da
Economia Social - Vida Sénior do Alto Alentejo irá abranger Domínios e Objetivos
Temáticos de diversos programas:






Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização (POCI)
Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego (POISE)
Programa Operacional do Capital Humano (POCH)
Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos
(POSEUR)
Programa Operacional Regional do Alentejo (POR Alentejo)

Algumas das tipologias de ação previstas no Plano de Ação podem ainda ser integradas no
âmbito do Instrumento Territorial destinado às NUTS III, a ITI – Investimentos Territoriais
Integrados do Alto Alentejo que permitem a materialização dos Pactos para o
Desenvolvimento e Coesão Territorial.
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2. METODOLOGIA
Foi desenvolvida uma metodologia que visa responder aos objetivos da CIMAA, com vista à
elaboração do Plano de Ação para Operacionalização Estratégia de Desenvolvimento da
Economia Social no Alto Alentejo para o período 2014-2020 (EDES).
Nesta metodologia foi muito relevante assegurar a participação e intervenção dos
stakeholders identificados, nomeadamente as 15 Câmaras Municipais associadas da CIMAA,
a CIMAA, IPP, ADRAL, Serviços Distritais da Segurança Social (adiante designada por SS) e
outros serviços públicos da administração central ou regional, nomeadamente da saúde e
turismo, IPSS’s, empresas privadas do sector social e da saúde e outros agentes
considerados importantes e adequados no âmbito do presente trabalho. Este envolvimento foi
assegurado através da identificação de focal points nos municípios (ANEXO 1), na SS e na
CIMAA e do envolvimento dos diversos agentes em diferentes momentos: Seminário de
Arranque; Workshops por Concelho (embora em algumas situações reunindo mais que um
município para obter massa crítica), Workshop de discussão Projetos Identificados; Sessão
Validação Projetos Âncora, Transversais e Complementares com a CIMAA e SS; Seminário
Apresentação/Divulgação Plano de Ação 2014-2020, realizado a 29/6/201, cuja Lista de
Presenças se insere no ANEXO 6.

Realça-se que foi fundamental logo no arranque
do projeto definir elementos de contacto nas
entidades a envolver para fornecer à equipa de
consultores os dados necessários à concretização
dos objetivos do projeto.
Em particular o envolvimento ativo da CIMAA
neste projeto foi considerado fundamental para o
seu sucesso.

A metodologia implementada para a elaboração do Plano de Ação para a
Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social do Alto
Alentejo implicou a realização de 3 etapas principais:
ETAPA 1
Comunicação da Carta Social e da
EDES e Envolvimento de
Stakeholders -

Seminário de Arranque

ETAPA 2
Identificação de Projetos Âncora ,
Transversais e Complementares

ETAPA 3
Plano de Ação 2014-2020

Realização de Workshops
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2.1 Seminário de Arranque
Este seminário teve como principais objetivos:
 Apresentar o projeto global de Dinamização da Economia Social por parte da CIMAA.
 Apresentar aos municípios os resultados da Carta Social e a Estratégia para o
Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo;
 Informar e envolver os municípios na elaboração do Plano de Ação;
 Designar os focal points para cada município;
 Definir o planeamento das workshop em cada município;
 Acordar a informação a apresentar pelos municípios
Em paralelo com esta etapa procedeu-se em Maio 2014 à Atualização da Carta Social e
Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no Alto Alentejo, com base em dados
fornecidos pelo Centro Distrital da SS a Dezembro 2013.
O seminário de arranque realizou-se no dia 7 Maio 2014 no Instituto Politécnico de Portalegre
e teve o seguinte programa de trabalhos:
• 14.30 - 15.00 Apresentação do Plano de Dinamização da Economia Social. (CIMAA)
• 15.00 - 15.30 Enquadramento Territorial e Socioeconómico do Alto Alentejo. (iSBS)
• 15.30 - 16.00 Carta Social do Alto Alentejo – Apresentação e Debate. (iSBS)
• 16.00 – 16.30 Estratégia para o Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo –
Apresentação e Debate. (iSBS)
• 16.30 – 16.45 Plano de Ação para a Operacionalização da Estratégia de
Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo – Apresentação dos trabalhos a
realizar, objetivos, prazos e fatores críticos de sucesso. (iSBS).

Apresentação da CIMAA

Vista dos participantes no Seminário

Verificou-se a representação de 11 dos 15 municípios da região, nomeadamente Alter-do –
Chão, Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide, Elvas, Gavião, Monforte, Nisa, Ponte de
Sor, Portalegre, Sousel, conforme Lista de Presenças constante do ANEXO 2 do presente
relatório.

8

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

2.2 Realização de Workshops
As Workshops (WS) realizadas no âmbito da definição do Plano de Ação para a
Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo,
com foco no público-alvo – população sénior, permitiram:
1. A identificação de Pontos Fortes e Pontos Fracos do território, para a criação da
Comunidade Sénior do AA
2. Identificação de Projetos / Ações
3. Envolver, com a participação da CIMAA e dos focal points de cada município
(identificados no ANEXO 1), os diferentes stakeholders em cada concelho, com
intervenção na Economia Social, Educação, Saúde, Segurança, Turismo, Emprego, etc.
As Workshops, foram realizadas com a participação direta dos principais stakeholders, no
período que decorreu entre 14 de Maio e 4 de Setembro de 2014, envolvendo:














Presidentes e/ou Vereadores (em alguns dos municípios)
Representante da Área Social de cada Município – Focal Points
Instituto da Segurança Social – Centro Distrital de Portalegre
IPSS e Misericórdias
Centros Escolares
ULSNA
GNR, PSP e Bombeiros
Instituto Politécnico de Portalegre
Universidades Seniores,
Instituto de Emprego e Formação Profissional
INATEL
Empresários turísticos
Prestadores de serviços para seniores

As Workshops realizadas tiveram por base duas referências principais:
 Os princípios do envelhecimento ativo e
 A adaptação do questionário, constante do Guia Global das Cidades Amigas das
Pessoas Idosas, elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com este Guia “o envelhecimento ativo depende de uma série de influências ou
determinantes que rodeiam os indivíduos, as famílias e as nações, entre os quais se incluem
condições materiais, bem como os fatores sociais que afetam os tipos de comportamento e os
sentimentos de cada indivíduo”.1

1

Guia Global das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, OMS
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Fonte: iSBS

Determinantes do Envelhecimento ativo

A elaboração do Guia da OMS e que contou com a participação de 35 cidades de todos os
continentes.

Fonte: Guia Global das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, OMS

Cidades Envolvidas na Elaboração do Guia da OMS
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Estas cidades representam um leque alargado de países desenvolvidos e em
desenvolvimento e refletem a diversidade de cenários urbanos contemporâneos, incluindo
seis das atuais megacidades com mais de 10 milhões de habitantes (cidade do México,
Moscovo, Nova Deli, Rio de Janeiro, Xangai e Tóquio), cidades que podem ser consideradas
quase megacidades, como Istambul, Londres e Nova Iorque, e também capitais nacionais,
centros regionais e pequenas cidades.

Os grupos de stakeholders abordaram 8 dimensões principais de intervenção:
1. ESPAÇOS EXTERIORES E EDIFICIOS
2. TRANSPORTES
3. HABITAÇÃO AMIGA DAS PESSOAS IDOSAS
4. PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO IDOSA
5. RESPEITO E INCLUSÃO SOCIAL
6. PARTICIPAÇÃO CÍVICA E EMPREGO PARA SENIORES
7. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
8. SERVIÇOS DE SAÚDE

Fonte: Guia Global das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, OMS

Áreas a considerar na Cidade Amiga do Idoso
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Nas Workshops realizadas agruparam-se as dimensões analisadas em quatro temas
principais:





Infraestruturas,
Inclusão social,
Serviços sociais e de saúde
Comunicação e informação

Habitação

Participação social

Transportes

Respeito e inclusão social

Infraestruturas

Espaços exteriores
e edifícios

Inclusão
Social

Participação cívica
e emprego

Cidade
Amiga do
Idoso

Apoio comunitário
Comunicação

Comunicação
e Informação

Informação

Serviços
Sociais e
de Saúde

Serviços de Saúde

Serviços Sociais

Dimensões autoavaliadas por concelho

Caraterização de cada uma das dimensões avaliadas no âmbito do
tema INFRAESTRUTURAS:

 AMBIENTE E ATRATIVIDADE DO TERRITÓRIO – Avalia a qualidade
ambiental, património, economia local, incluindo o nível de cobertura
de utilidades e atividade para seniores;

ESPAÇOS
EXTERIORES E
EDIFÍCIOS

 ESPAÇOS EXTERIORES – Avalia o estado de desenvolvimento/
conservação dos Espaços Verdes, Vias Pedonais e Rodoviárias;
 EDIFÍCIOS PÚBLICOS OU DE SERVIÇOS – Avalia a localização e
facilidades na utilização disponíveis para utilização destes pelos
seniores.
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 TIPOLOGIA DOS TRANSPORTES DISPONIVEIS PARA IDOSOS –
Avalia o as opções de transportes
 ACESSIBILIDADE ECONÓMICA – Avalia a acessibilidade dos preços
praticados para os seniores
 FIABILIDADE E FREQUÊNCIA – Avalia a fiabilidade e frequência de
horários disponível
 VEÍCULOS AMIGOS DAS PESSOAS IDOSAS – Avalia as facilidades e
segurança dos veículos na perspetiva do utilizador senior;
 TAXIS – Avalia o preço, conforto e simpatia dos motoristas
TRANSPORTES

 TRANSPORTES ESPECIAIS E COMUNITÁRIOS – Avalia a
disponibilidade e serviços de transporte de pessoas doentes com
deficiência;
 CARSHARING E CARPOOLING e MOBILIDADE ELÉTRICA – Avalia a
sua disponibilidade e distribuição ao longo da região;
 PARAGENS E ESTAÇÕES DE TRANSPORTES – Avalia a
disponibilidade, facilidades existentes nestes equipamentos
 ESTACIONAMENTO – Avalia a localização, disponibilidade,
acessibilidade em termos de preços e espaços dedicados a pessoas
idosas ou deficiente;
 INFORMAÇÃO – Avalia a disponibilização de informação referente às
opções de transportes, horários e percursos disponíveis;

 ACESSIBILIDADE ECONÓMICA – Avalia a disponibilidade de habitação
a preço acessível para pessoas seniores
HABITAÇÃO
AMIGA DAS
PESSOAS
IDOSAS

 INFRAESTRUTURAS BÁSICAS DAS HABITAÇÕES DOS IDOSOS Avalia a disponibilização de utilities nas habitações para idosos;
 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DAS HABITAÇÕES DOS
IDOSOS – Avalia as facilidades e funcionalidades disponíveis nas
habitações para os seniores
 MANUTENÇÃO – Avalia o nível de manutenção das habitações sociais e
outras disponíveis para alugar e serviços de manutenção a preços
acessíveis
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 ENVELHECER EM CASA – Avalia a existencia de habitações com
condições e serviços de apoio para os seriores envelhecerem em casa;
HABITAÇÃO
AMIGA DAS
PESSOAS
IDOSAS
(Cont.)

 SEGURANÇA – Avalia a percepção de segurança para os idosos em
termos de criminalidade e serviços de saúde;
 ESTRUTURAS RESIDENCIAIS PARA IDOSOS – Avalia a
disponibilidade de facilidades de equipamentos, serviços e segurança na
ERPI;
 ESTRUTURAS RESIDENCIAIS PARA IDOSOS, SEGMENTO
MÉDIO/ALTO - Avalia a disponibilidade de facilidades de equipamentos,
serviços e segurança na ERPI segmento médio alto.

Caraterização de cada uma das dimensões avaliadas no âmbito do
tema INCLUSÃO SOCIAL:

 FACILIDADE DE ACESSO A EVENTOS E ATIVIDADES – Avalia o
acesso a infraestruturas que disponibilizam atividades para idosos, numa
localização conveniente, próxima das habitações e/ou disponibilizam
transporte adequado;
 ACESSIBILIDADE ECONÓMICA – Avalia a acessibilidade em termos de
preço do publico sénior;
PARTICIPAÇÃO
SOCIAL

 VARIEDADE DE EVENTOS E ATIVIDADES – Avalia a variedade e
adequabilidade da oferta de eventos ao publico sénior;
 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE E A
INTERGERACIONALIDADE – Avalia o nível de incentivos para a
integração e intergeracionalidade na comunidade;
 DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES - Avalia a sua
divulgação junto do publico sénior.
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 SERVIÇOS E COMÉRCIO RESPEITADORES E INCLUSIVOS – Avalia
se o comercio e serviços publicos e voluntários disponibilizam uma oferta
adequada às necessidades do publico senior;
 REPRESENTAÇÕES PÚBLICAS DO ENVELHECIMENTO – Avalia se
os meios de comunicação social incluem idosos nas imagens
apresentadas ao público, representando-os de forma positiva e não
estereotipada;
RESPEITO E
INCLUSÃO
SOCIAL

 INTERAÇÃO INTERGERACIONAL E NA FAMÍLIA – Avalia se é
proporcionada uma integração intergeracional na familia;
 EDUCAÇÃO DA SOCIEDADE – Avalia se é feita uma aprendizagem
sobre o envelhecimento e os idosos está incluída nos programas
escolares do ensino primário e secundário;
 INCLUSÃO NA COMUNIDADE –Os idosos são incluídos como
participantes de pleno direito na tomada de decisões que lhes digam
respeito;
 INCLUSÃO ECONÓMICA – Avalia se os idosos mais carenciados têm
acesso a serviços e eventos públicos, voluntários e privados.

 OPÇÕES DE VOLUNTARIADO SÉNIOR – Avalia se existem opções de
voluntariado desempenhadas por este público-alvo;
 OPÇÕES DE EMPREGO PARA SENIORES – Avalia se existem opções
de empregos para esre segmento;
 FORMAÇÃO – Avalia se é proporcionado aos trabalhadores seniores
atualização de competências e opções formativas que permitem a
aquisição de novos conhecimentos;
PARTICIPAÇÃO
CÍVICA E
EMPREGO

 ACESSIBILIDADE – Avalia se as oportunidades de trabalho voluntário
ou remunerado são conhecidas e divulgadas
 PARTICIPAÇÃO CIVICA – Avalia a propensão para a participação de
idosos na sociedade e empresas
 VALORIZAÇÃO DOS CONTRIBUTOS – Avalia se os idosos são
respeitados e reconhecidos em virtude do seu contributo
 EMPREENDEDORISMO – Avalia a região em termos de financiamento,
formação e promoção do empreendedorismo sénior;
 PAGAMENTO – Avalia se a retribuição do trabalho sénior é justa e
adequada;
 INCLUSÃO ECONÓMICA – Avalia se os idosos mais carenciados têm
acesso a serviços e eventos públicos, voluntários e privados.
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Caraterização de cada uma das dimensões avaliadas referentes ao
tema SERVIÇOS SOCIAIS E DE SAÚDE para a população sénior, na
região:

 ACESSIBILIDADE E OFERTA DE SERVIÇOS – Avalia a
disponibilidade de infraestrururas e serviços de saúde e sociais,
publicos e privados;
SERVIÇOS
SOCIAIS E DE
SAÚDE



FORMAÇÃO – Avalia o nível de formação dos recursos disponíveis
na unidades de cuidados continuados e cuidadores que prestam
serviços ao domicilio;



VOLUNTARIADO – Avalia a disponibilidade de incentivos para
voluntários nas áreas de saúde e apoio comunitário;

 TELEMEDICINA – Avalia a disponibilidade de serviços de
telemedicina que evitem a deslocação dos idosos;

SERVIÇOS
SOCIAIS E DE
SAÚDE



UTILIZAÇÃO DE TIC NO APOIO À SAÚDE – Avalia a disponibilidade
de sistemas de suporte à vida baseadas em tecnologias de
informação e comunicação, nomeadamente biosensores;



SEGURANÇA – Avalia a disponibilidade de planos de emergência e
realizam simulacros periodicamente envolvendo idosos em estruturas
de saúde;



EDUCAÇÃO – Avaliação da promoção de iniciativas junto das
escolas e informação a público de todas as idades sobre a prevenção
da saúde e vida saudável;



ATIVIDADE FISICA – Avalia a disponibilidade politicas e de
equipamentos para o envelhecimento ativo;



ATIVIDADES DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - Avalia a
existência de empresas, estabelecimentos de ensino, instituições, etc
que desenvolvem ou têm parcerias com outras entidades em diversos
domínios que contribuem para um envelhecimento ativo e promoção
da independência nos idosos.
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Caraterização de cada uma das dimensões avaliadas referentes ao tema
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO para a população sénior, no Alto
Alentejo:

 INFORMAÇÃO DISPONIVEL – Avalia se os idosos têm disponíveis
meios de comunicação com conteúdos de interesse;
 COMUNICAÇÃO VERBAL – Avalia a preferência à comunicação
acessível aos idosos, por exemplo através de reuniões sociais, centros
comunitários, clubes, meios de comunicação de radiodifusão, ou
informação personalizada
COMUNICAÇÃO
E INFORMAÇÃO

 INFORMAÇÃO ESCRITA – Avalia a disponibilidade de informação
escrita, incluindo impressos oficiais, legendas de televisão e texto em
monitores e expositores, bem como a facilidade de leitura.
 COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS – Avalia a
disponibilidade e adequabilidade da informação e comunicação dos
equipamentos automáticos na otica do utilizador idosos
 COMPUTADORES E INTERNET – Avaliar o acesso e disponibilidade de
computadores e acesso à internet, a preços acessíveis aos idosos.

PROCESSO DE REALIZAÇÃO DAS WS
Foram realizadas WS envolvendo as 15 Câmaras Municipais Associadas da CIMAA as 15
Câmaras Municipais associadas da CIMAA, procurando juntar os municípios mais pequenos
e/ou com menos instituições e que se encontram contíguos, de modo a ter uma participação
mais expressiva, permitindo que estas decorressem de forma mais representada e mais
profícua.
Dentro dos municípios com menos instituições apenas Alter do Chão, Fronteira e Crato
realizaram as WS individualmente, tal como aconteceu com os municípios considerados
maiores como Portalegre, Ponte de Sor e Elvas. Nas presenças indicadas em cada WS
incluem-se representantes da CIMAA e dos municípios respetivos.
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Assim, realizaram-se as seguintes WS:











WS 1 – Sousel + Avis a 14-05-2014 – 21 presenças
WS 2 – Alter do Chão a 15-05-2014 – 17 presenças
WS 3 – Monforte, Arroches e Campo Maior a 16-05-2014 – 51 presenças
WS 4 – Elvas a 21-05-2014 – 26 presenças
WS 5 – Ponte de Sor a 29-05-2014 – 31 presenças
WS 6 – Marvão + Castelo Vide a 03-06-2014 – 18 presenças
WS 7 - Portalegre a 04-06-2014 – 29 presenças
WS 8 – Fronteira a 05-06-2014 – 15 presenças
WS 9 - Nisa+ Gavião a 16-06-2014 – 18 presenças
WS 10 – Crato a 04-09-2014 – 12 presenças
MAIO

14/05
AVIS
SOUSEL
10.30-13,00
14.00- 17.00

MAIO

15/05
ALTER DO CHÃO
10.30-13,00

16/05

21/05

MONFORTE
ARRONCHES
CAMPO MAIOR
10.30-13.00
14.00- 17.00

ELVAS
10.30-13,00
14:00 - 17.00

29/05
PONTE DE SOR
10.30-13,00
14.00- 17.00

SETEMBRO

JUNHO

03/06

04/06

05/06

16/06

04/09

MARVÃO
CASTELO DE VIDE
10.30-13,00
14.00- 17.00

PORTALEGRE
10.30-13,00
14.00- 17.00

FRONTEIRA
10.30-13,00
14.00- 17.00

GAVIÃO
NISA
10.30-13,00
14.00- 17.00

CRATO
10.30-13,00
14.00- 17.00

Plano de realização das Workshops

1

Nas WS identificadas a azul e a verde os participantes foram divididos em Grupos, que
trabalharam diferentes temas relacionados com a estratégia de desenvolvimento da
Economia Social com foco na população sénior e que se organizaram do seguinte modo:





Grupo I – Espaços Exteriores e Edifícios; Transportes
Grupo II – Habitação, Apoio Comunitário e Serviços de Saúde
Grupo III – Respeito e inclusão Social; Comunicação e Informação
Grupo IV – Participação Social, Participação Cívica e Emprego

Os Grupos foram constituídos de acordo com a experiência de cada participante e o tipo de
entidade representada e no caso das WS que envolveram mais do que um município,
procurando sempre que possível ter participantes de cada um deles.
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A WS de Alter do Chão (a verde) realizou-se apenas da parte da manhã, tendo a parte da
tarde sido ocupada em entrevistar o Provedor da Misericórdia de Alter do Chão e em visitar a
Coudelaria Nacional.
Nas WS identificadas a laranja e a vermelho, dado que o número de participantes não
permitiu estabelecer Grupos, constitui-se um grupo único que realizou as atividades, abaixo
descritas, em conjunto, com a coordenação da equipa consultora. No caso de Fronteira (a
laranja) o questionário foi fornecido antecipadamente aos participantes.
Foram assim desenvolvidas por cada Grupo, identificado por um post – it de cor diferente, as
seguintes atividades (também desenvolvidas nas WS com um Grupo único, embora com
adaptações):


ATIVIDADE 1 – Identificação de problemas/ oportunidades
Cada grupo identificou pontos fracos / pontos fortes inerentes às respetivas áreas de
intervenção, através da resposta ao questionário constante do ANEXO 3, ao presente
relatório.
Cada pergunta foi respondida pelo grupo através da atribuição de uma pontuação uma
escala de 1 a 5, em que:
o

o

1 Corresponde à pontuação mínima
5 Corresponde à pontuação máxima

No caso de Fronteira e do Crato cada participante foi dando a sua pontuação
oralmente e automaticamente registada pela equipa consultora.
Os principais pontos fracos e pontos fortes identificados correspondem respetivamente
aos aspetos com pontuação mais baixa (inferior a 3) e mais alta (4 e 5). Cada ponto
forte / ponto fraco foram escritos nos post-it distribuído pela equipa consultora e cuja
cor identifica o grupo.


ATIVIDADE 2 – Identificação de soluções/projetos
Para os pontos fracos/ pontos fortes identificados foram sugeridas projetos/ações,
escritos no post-it correspondente.
Um porta-voz de cada grupo colou os post-it no local e apresentou as conclusões do
seu grupo.

Imagens da realização das Workshops
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2.3

Elaboração do Plano de Ação

O Plano de Ação foi elaborado tendo por base os Projetos/Ações identificados pelos diversos
grupos nas WS realizadas, em boas práticas identificadas pela equipa consultora e na análise
de diversos documentos estratégicos de referência para a região, nomeadamente:





Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no Alto Alentejo, para o período
2014-2020,
Agenda do Desenvolvimento Turístico do Alto Alentejo,
Plano Estratégico de Mobilidade Sustentável do Alto Alentejo
Estudo para a reorganização da oferta formativa de Ensino Superior Tecnológico e
Profissional no Alto Alentejo

Para os projetos/ações identificados foram preenchidas pelos municípios e algumas
instituições da Economia Social as fichas de projeto definidas e que constam do ANEXO 4.
Para além das Fichas de Projeto foram também entregues descrições mais detalhadas de
alguns dos projetos, em particular dos desenvolvidos pela iniciativa da CIMAA e que constam
do ANEXO 5.
Foram então estabelecidas as áreas programáticas de atuação e respetivas medidas e
tipologias de ações que constituem o Plano de Ação e que sistematizam os projetos
identificados que foram classificados como Âncora, Transversais e Complementares.
Foram ainda enquadradas as tipologias de ações previstas nos diversos Programas
Temáticos que estruturam o Portugal 2020 (Capítulo 6), com a ressalva de que em muitas
circunstâncias este enquadramento é meramente indicativo, dependendo da definição e
detalhe dos projetos concretos, em termos dos seus objetivos, impactos esperados,
promotores, beneficiários, etc., a mais correta indicação da mais adequada fonte de
financiamento, de acordo com os diversos regulamentos específicos.
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3. RESULTADOS DAS WORKSHOPS
3.1 Análise dos questionários
Na análise das dimensões avaliadas, através do questionário do ANEXO 3, verificam-se
determinados padrões de convergência dos concelhos, exceto na “participação cívica e
emprego para seniores” e “participação social da população idosa”

Análise comparativa da avaliação multidimensional por concelho

Ao nível do Distrito de Portalegre, a média das dimensões é de apenas 2,9, ligeiramente
negativa, numa escala 1-5, onde a dimensão “Ambiente e Atratividade do Território” atingiu o
valor mais alto (4,2). Por oposição, a “Participação Cívica e Emprego para Seniores” obteve o
valor mais baixo (2,0).
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DISTRITO
ESPAÇOS EXTERIORES E
EDIFICIOS
3,5
SERVIÇOS DE SAÚDE

TRANSPORTES
2,7

COMUNICAÇÃO E
INFORMAÇÃO

2,5

2,7

2,8

HABITAÇÃO AMIGA DAS
PESSOAS IDOSAS

2,0
PARTICIPAÇÃO CÍVICA E
EMPREGO PARA
SENIORES

3,1

3,7PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA
POPULAÇÃO IDOSA

RESPEITO E INCLUSÃO
SOCIAL
Análise comparativa das 8 dimensões avaliadas no Alto Alentejo

Na dimensão “Espaços Exteriores e Edifícios” a temática respeitante ao “Ambiente e
Atratividade do Território” apresenta a maior média (4,2) do Alto Alentejo, seguida pelas
dimensões correspondentes aos “Edifícios Públicos ou de Serviços” (3,3) e aos “Espaços
Exteriores” (3,0).

ESPAÇOS EXTERIORES E EDIFICIOS
Média Distrito

AMBIENTE E ATRATIVIDADE
DO TERRITÓRIO
4,2

EDIFÍCIOS PÚBLICOS OU DE
SERVIÇOS

ESPAÇOS EXTERIORES
3,3
3,1

Análise de resultados da dimensão “ESPAÇOS EXTERIORES E EDIFICIOS”
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A média da avaliação da dimensão “Transportes” é negativa (2,5), onde o aspeto melhor
classificado neste domínio diz respeito a “Veículos amigos das pessoas idosas”, obtendo um
valor ligeiramente positivo (3,3).

TRANSPORTES
TIPOLOGIA DOS TRANSPORTES
DISPONIVEIS PARA IDOSOS (1)
INFORMAÇÃO

ACESSIBILIDADE ECONÓMICA
2,8

2,7

2,0
ESTACIONAMENTO

FIABILIDADE E FREQUÊNCIA
2,5

2,3

PARAGENS E ESTAÇÕES DE
TRANSPORTES

2,8

3,3

1,0

VEÍCULOS AMIGOS DAS
PESSOAS IDOSAS

2,5
CARSHARING E CARPOOLING e
MOBILIDADE ELÉTRICA

3,0

TÁXIS

TRANSPORTES ESPECIAIS E
COMUNITÁRIOS

Análise de resultados da dimensão TRANSPORTES

A dimensão “Habitação Amiga das Pessoas Idosas” tem uma pontuação negativa (2,8),
onde a acessibilidade económica é o eixo mais penalizado (1,3); As “Estruturas residenciais
para Idosos” (3,8) e “Envelhecer em Casa” (3,5) são os eixos com um resultado com melhor
pontuação.

Análise resultados dimensão HABITAÇÃO AMIGA DAS PESSOAS IDOSAS
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A Dimensão “Participação Social da População Idosa” tem uma pontuação média positiva
(3,7), sendo o eixo “Acessibilidade Económica” (4,3) e “Facilidade de Acesso a Eventos e
Atividades” as mais valorizada (4,2).

PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO IDOSA
FACILIDADE DE ACESSO
A EVENTOS E
ATIVIDADES

Média Distrito

4,2

DIVULGAÇÃO E
INFORMAÇÃO SOBRE
ATIVIDADES

4,3

4,0

3,0

ACESSIBILIDADE
ECONÓMICA

3,1

FOMENTAR A
INTEGRAÇÃO NA
COMUNIDADE E A
INTERGERACIONALIDADE

VARIEDADE DE EVENTOS
E ATIVIDADES

Análise de resultados da dimensão PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO IDOSA

A dimensão “Respeito e Inclusão Social” tem uma pontuação ligeiramente positiva (3,1),
onde a temática da “Educação da Sociedade” apresenta o valor mais negativo (1,9) e a
“Inclusão Económica” a de maior valor (4,4)

RESPEITO E INCLUSÃO SOCIAL
SERVIÇOS E COMÉRCIO
RESPEITADORES E INCLUSIVOS

INCLUSÃO ECONÓMICA

Média Distrito

2,5

4,4

REPRESENTAÇÕES PÚBLICAS DO
ENVELHECIMENTO
3,5

INCLUSÃO NA COMUNIDADE

2,8
1,9

3,5

INTERAÇÃO INTERGERACIONAL E
NA FAMÍLIA

EDUCAÇÃO DA SOCIEDADE

Análise resultados dimensão RESPEITO E INCLUSÃO SOCIAL
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A dimensão “Participação Cívica e Emprego para Seniores” tem a avaliação mais negativa
(2,0), onde o tema “Acessibilidade” contabiliza apenas 1,4, seguido pela “Opções de Emprego
para Seniores” (1,6). O eixo da “Participação Cívica” é o único que apresenta uma pontuação
ligeiramente positiva (3,1).

PARTICIPAÇÃO CÍVICA E EMPREGO PARA SENIORES
Média Distrito
OPÇÕES DE
VOLUNTARIADO
SÉNIOR
OPÇÕES DE EMPREGO
PARA SENIORES

PAGAMENTO
1,9

1,8
EMPREENDEDORISMO

1,6

1,8

1,9

FORMAÇÃO

1,4

2,1
VALORIZAÇÃO DOS
CONTRIBUTOS

ACESSIBILIDADE

3,1
PARTICIPAÇÃO CÍVICA

Análise de resultados da dimensão PARTICIPAÇÃO CÍVICA E EMPREGO PARA SENIORES

A dimensão “Comunicação e Informação” foi avaliada negativamente (2,7), onde o tema
“Informação Escrita” contabiliza 2,3, seguido pelo eixo “Computadores e Internet” (2,4) e
“Comunicação e Equipamentos Automáticos” (2,4). O eixo da “Informação Disponível” é o
único que apresenta uma pontuação ligeiramente positiva (3,4).

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
Média Distrito
INFORMAÇÃO DISPONIVEL

3,4

COMPUTADORES E INTERNET

COMUNICAÇÃO VERBAL
2,9

2,4

2,4
COMUNICAÇÃO E
EQUIPAMENTOS
AUTOMÁTICOS

2,3
INFORMAÇÃO ESCRITA

Análise resultados dimensão COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
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A dimensão “Serviços de Saúde” foi avaliada negativamente (2,7), onde a “Utilização de TIC
no apoio à Saúde” contabiliza apenas 1,2, seguida das “Atividades de Inovação e
Desenvolvimento” (1,7). A temática da “Atividade Física” e da “Educação” apresentam valores
muito bons (4,2).

SERVIÇOS DE SAÚDE
ACESSIBILIDADE E OFERTA DE
SERVIÇOS
ATIVIDADES DE INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

Média Distrito

FORMAÇÃO

3,4
3,0

1,7
ATIVIDADE FISICA

2,1

VOLUNTARIADO

4,2
2,1
1,2
EDUCAÇÃO

4,2

TELEMEDICINA

2,6

UTILIZAÇÃO DE TIC NO APOIO
À SAÚDE

SEGURANÇA

Análise resultados dimensão SERVIÇOS DE SAÚDE

Dentro dos 15 municípios que constituem o território do Alto Alentejo verifica-se uma elevada
dispersão dos resultados obtidos nas dimensões “Participação Social da População Idosa” e
“Participação Cívica e Emprego para Seniores”. Ao contrário, as avaliações confluem na
dimensão “Habitação Amiga das Pessoas Idosas” e “Serviços de Saúde”, onde há uma maoir
homegeneidade em todos os concelhos.
ELEVADA
DISPERSÃO

5,0

DISTRITO
MONFORTE

4,0

ARRONCHES
CAMPO MAIOR

3,0

ELVAS
PONTE DE SOR
2,0

MARVÃO
CASTELO DE VIDE

1,0

PORTALEGRE

ELEVADA
CONFLUENCIA

NISA

0,0
SERVIÇOS DE
SAÚDE

COMUNICAÇÃO E
INFORMAÇÃO

PARTICIPAÇÃO CÍVICA E
EMPREGO PARA SENORES

PARTICIPAÇÃO SOCIAL
DA POPULAÇÃO IDOSA

HABITAÇÃO AMIGA DAS
PESSOAS IDOSAS

TRANSPORTES

ESPAÇOS EXTERIORES
E EDIFICIOS

GAVIÃO

Análise comparativa da avaliação multidimensional por concelho
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3.2 Pontos Fortes e Pontos Fracos Identificados
Em cada WS foram identificados de forma sucinta pelos participantes, os principais pontos
fortes (com uma pontuação 4-5 no questionário) e pontos fracos (com uma pontuação inferior
a 3) que representam a visão dos diferentes stakeholders locais, podendo não corresponder
integralmente ao entendimento dos municípios e outras entidades oficiais. De notar que
alguns dos pontos fracos/fortes identificados não são específicos de um dado concelho, nem
dependem de uma atuação a nível municipal, embora seja interessante levantá-los de modo a
propor recomendações comuns.

WS 1 - SOUSEL + AVIS

PONTOS FORTES

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Elevados níveis de Segurança
Existência de uma oferta diversificada de atividades para seniores,
Património edificado e natural com boa qualidade, nomeadamente a Barragem do
Maranhão em Avis, com excelentes condições para a realização de desportos náuticos,
em particular o remo e o património associado á Ordem de Avis
Qualidade da Paisagem
Rede de infraestruturas de estruturas residenciais para idosos com excelentes
condições de acessibilidade e de conservação
Bom nível de Serviços prestados
Existência de centros de saúde e hospitais a um raio próximo
Facilidade de acesso a eventos e atividades (boa oferta)
Acessibilidade económica (princípio da gratuitidade) dos eventos e atividades
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PONTOS FRACOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Deficientes condições de circulação de peões no espaço público. Falta de conservação e
deficientes condições de acessibilidade para os idosos no espaço público.
Deficiente limpeza do espaço público
Incumprimento das regras de trânsito (peões, condutores)
Deficiente qualificação do pessoal auxiliar, dirigentes e técnicos
Falta de estruturas residenciais para apoio a idosos de classe média/alta
Falta de cuidadores certificados
Ausência de rede de transportes, que permite maior autonomia para aceder a serviços
sociais e de saúde
Habitações não adaptadas às necessidades dos idosos
Falta de unidades de cuidados continuados
Pouca participação dos idosos na comunidade
Falta de consulta aos idosos por parte das entidades públicas
Os temas do envelhecimento ativo e idosos não estão incluídos nos programas
curriculares
Não existe rede de partilha de recursos, cada instituição trabalha por si, sem
coordenação
Envelhecimento ativo – não há oferta de emprego/ocupação para seniores
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WS 2 - ALTER DO CHÃO

PONTOS FORTES
1.

Qualidade da Paisagem

2. Existência da Coudelaria Nacional, embora subaproveitada, com potencial para turismo
sénior e para utilização no âmbito da deficiência (hipoterapia)
3.

Serviços e comércio encontram-se preferencialmente no R/C de edifícios

4.

Estacionamento gratuito

5. Existência de uma unidade de cuidados continuados com óptimas condições, embora com
necessidade de ampliação
6.

Os idosos estão presentes numa diversidade de eventos públicos, através de convite

7. A comunidade reconhece o conhecimento do idoso, tentando envolvê-lo nas atividades
realizadas - Facilidade de acesso a eventos e atividades (boa oferta)
8.

Acessibilidade económica (princípio da gratuitidade) dos eventos e atividades

9. Possibilidade de utilização da Coudelaria de Alter para atividades hípicas com a
comunidade local, em particular seniores
10. Existência de piscinas aquecidas municipais, ideais para a hidroginástica e atividades
aquáticas para seniores e pessoas com deficiência
11. Espaços para a realização dos eventos geralmente acessíveis para pessoas com
mobilidade reduzida
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PONTOS FRACOS
1. Falta de ligações adequadas das freguesias para a sede do Concelho; Táxis não têm preços
acessíveis para idosos; Inexistência de motoristas voluntários
2. Inexistência de bancos dotados de proteção das condições atmosféricas, nas paragens dos
autocarros
3. Inexistência de lugares de estacionamento para pessoas idosas e de locais de carregamento
de carros elétricos
4.

Baixa taxa de cobertura de rede de telecomunicações em algumas freguesias do concelho

5.

Inexistência de atividades para seniores não institucionalizados

6.

Inexistência de sistemas de telegestão integrada bombeiros, GNR, INEM

7. Inexistência de Estruturas Residenciais para idosos com Sistemas de Gestão da Qualidade
certificados
8.

Inexistência de nutricionista nas respostas para idosos

9.

Baixa taxa de elaboração de Planos Individuais de Saúde nas instituições para idosos

10. Inexistência de acesso a médico geriatra pelos idosos tanto institucionalizados como em
casa
11. Pouca interação intergeracional e na família
12. Representação pública do envelhecimento de forma estereotipada
13. Serviços e comércio não dispõem de iniciativas direcionadas para a inclusão e respeito dos
idosos
14. Os idosos não estão incluídos de modo ativo e regular nas atividades escolares, tendo
poucas oportunidades de partilha dos seus conhecimentos
15. Baixa oferta de atividades entre gerações
16. Baixa taxa de utilização da biblioteca para atividades com seniores
17. Existência de poucas atividades envolvendo idosos e a comunidade escolar
18. Não há oferta de emprego/ocupação para seniores
19. Inexistência de oferta de formação para idosos
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WS 3 – MONFORTE + ARRONCHES + CAMPO MAIOR

PONTOS FORTES
1 Território com boa qualidade ambiental, com baixos níveis de ruído, odores e poluição
após a hora de encerramento do comércio e serviços (as atividades mais ruidosas
encontram-se na zona industrial);
2 Qualidade das paisagens naturais, com o atravessamento do território por 3 rios (Xévora,
Caia e Abrilongo)
3 Existência de uma boa rede de transportes municipais e de IPSS
4 Existência de atrações turísticas e culturais (nomeadamente 4 museus municipais, Centro
de Ciência do Café e Adega Maior, património religioso, 2 castelos, capela dos ossos,
ruínas romanas)
5 Diversidade de atividades para seniores, promovidas pelo município e IPSS
6 A maioria dos idosos tem casa própria
7 Território com elevado nível de segurança
8 Existência de uma rede de cuidadores ao domicílio
9 Cobertura de serviços de saúde públicos em todos os concelhos, com algumas
especialidades
10 Existência de uma rede de apoio domiciliário
11 Disponibilidade de oferta variada de atividades lúdicas e culturais
12 Existência de serviços de apoio domiciliário aos idosos mais carenciados
13 Acesso a diversos meios e tecnologias de informação
14 Diversidade de atividades para a população idosa (Campo Maior)
15 Acessibilidade económica dos eventos e atividades para idosos (3 Concelhos)
16 Existência de transportes gratuitos para as atividades/eventos para idosos
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PONTOS FRACOS
1. Inexistência de transportes públicos na região, para assegurar ligações fora do concelho
2. Falta de acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida em alguns edifícios públicos
3. Inexistência de ciclovias e zonas pedonais
4. Calçadas e passeios de difícil circulação
5. Não existência de zonas de abrigo nos espaços verdes e obstáculos à livre circulação de peões
6. Escassas alternativas aos transportes comunitários (autarquias, IPSS, etc.)
7. Habitações próprias pouco acessíveis economicamente para idosos do concelho
8. Poucos recursos disponíveis para adaptação das habitações
9. Habitação social indisponível nomeadamente para idosos
10.Nos serviços de apoio domiciliário não disponibilizam fisioterapia
11.Embora como identificado no ponto forte 12 exista capacidade instalada de apoio
domiciliário esta não está a ser totalmente utilizada
12.Inexistência de diversas especialidades médicas
13.Os idosos não são ouvidos nem consultados nas decisões que lhes dizem respeito
14.Reduzidas atividades intergeracionais (não se aplica a Campo Maior)
15.Informação destinada para os idosos não é integralmente percebida
16.Insuficiente adaptabilidade dos equipamentos de comunicação aos idosos
17.Menor oferta de atividades e eventos para idosos (aplicável a Arronches)
18.Ausência de grupos de voluntários, nomeadamente de voluntários seniores (aplicável a
Monforte e Arronches)
19.Ausência de incentivos para o empreendedorismo sénior
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WS 4 – ELVAS

PONTOS FORTES
1. Ambiente e atratividade do território
2. Bons níveis de Segurança
3. Existência de Serviços públicos e comércio na proximidade de locais onde vivem idosos
4. Existência de equipamentos desportivos e culturais
5. Existência de património que poderia ser adaptado para a criação de habitações para
seniores no segmento médio-alto
6. Disponibilidade de Técnicos qualificados ao nível de fisioterapia e outras
especialidades, por aproveitar devido a inacessibilidade económica dos idosos
7. Existência de muito apoio aos idosos em termos de eventos e atividades, através das
iniciativas desenvolvidas pela CM
8. Existência de diversas atividades, eventos e infraestruturas para a realização de
atividades para idosos (centros recreativos, salas de espetáculos/teatro, pavilhões
gimnodesportivos, jardins)
9. Existem atividades de formação para seniores realizadas pela universidade sénior em
Elvas e que estão já a ser estendidas às freguesias rurais
10. Boa divulgação e informação relativa a oportunidades de emprego no concelho
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PONTOS FRACOS
1

Deficiente rede de transportes públicos sobretudo nas zonas rurais

2

Falta de acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida em alguns edifícios públicos

3

Inexistência de ciclovias

4

Calçadas e passeios de difícil circulação

5

Transportes não adaptados a pessoas idosas ou com mobilidade reduzida

6

Existência de poucas habitações economicamente acessíveis

7

Inadaptação das casas de banho e cozinhas das habitações dos idosos

8

Inexistência de apoio médico ao domicílio economicamente acessível

9

Inexistência de fisioterapia tanto ao domicílio como nas estruturas residenciais para
idosos

10 Existência de edifícios degradados na zona histórica
11 Falta de atividades de partilha intergeracional
12 Inexistência de aparelhos eletrónicos adaptados para idosos (telemóveis, comandos,
multibancos)
13 Falta de apoio de serviço ao domicílio, nomeadamente acompanhamento ao exterior,
serviços de imagem (cabeleireiro, fazer a barba, etc.)
14 Deficiente rede de transportes, horários desadequados
15 Inexistência de idosos voluntários
16 Não existe emprego sénior
17 Inexistência de ações de formação para a pós-reforma e de voluntários
18 Alguns dos edifícios e locais públicos com deficiências na adaptação para pessoas com
mobilidade reduzida
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WS 5 – PONTE DE SOR

PONTOS FORTES
1

Ambiente e atratividade da paisagem, património natural – Existência da barragem de
Montargil
2 Bom estado de conservação dos espaços exteriores com existência de locais de descanso
3 Acessibilidade dos Edifícios (elevadores, corrimãos, rampas, etc.)
4 Existência de Transportes dentro do concelho
5 Estacionamento gratuito
6 Existência de transportes especiais para eventos específicos
7 Edifícios públicos e de serviços de fácil acesso, localizados no R/C, com elevadores (se
mais do que 1 piso) e corrimãos nas escadas
8 Existência de táxis em nº suficiente
9 Equipamentos de resposta à 3ª idade com muito boas condições, recentes, com HACCP,
Planos de Emergência
10 Existência de Unidades de Cuidados Continuados
11 Oferta especializada com existência de profissionais qualificados
12 Existência de uma rede de parceiros na área social, com partilha de recursos e
experiências (formação, boas práticas), com coordenação do município, com reuniões
semanais
13 Boa interação intergeracional
14 Inclusão Económica pela existência de várias atividades para os idosos institucionalizados
15 É disponibilizada informação fiável e do interesse dos idosos, prestada por equipas de
apoio domiciliário
16 Existência de diversas atividades e infraestruturas para a realização de atividades para
idosos, com facilidade de acesso
17 Existência de uma plataforma de voluntariado (BS3) que organiza ações de voluntariado e
formação
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PONTOS FRACOS
1
2
3
4
5

Inexistência de atrações turísticas e culturais
Inexistência de produtos característicos e distintivos do concelho
Inexistência de zonas de abrigo nos espaços verdes
Inexistência de instalações sanitárias públicas limpas, bem cuidadas e de fácil acesso
Inexistência de semáforos nas passadeiras com temporização adequada às pessoas idosas e
com sinais visuais ou sonoros
6 Inexistência de ciclovias
7 Os edifícios públicos não se encontram nos locais onde vivem idosos
8 Falta de acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida em alguns edifícios públicos
9 Não existem respostas suficientes em termos de transportes (frequência e distribuição)
sobretudo das freguesias rurais para a sede do concelho
10 Preços elevados dos transportes disponíveis
11 Não existem desconto para idosos
12 Não estão disponíveis transportes especiais para pessoas portadoras de deficiência excepto
ambulâncias do SNS e veículos das instituições
13 Não há carsharing e carpooling (1)
14 Não existem carros elétricos (1)
15 Inexistência de casas de banho nas estações de transportes adaptadas a pessoas de mobilidade
reduzida
16 A informação relativa aos transportes é deficitária ou inexistente
17 Não existem lugares de estacionamento destinados a idosos, perto de comércio, serviços
18 Formação de socorristas para acompanhamento de idosos
19 As habitações dos idosos são frequentemente desadequadas ao nível das condições
20 Não existe rede de teleassistência/telemedicina
21 Não existe apoio para a instalação de meios de segurança nas habitações dos idosos
22 Inexistência de infraestruturas turísticas adaptadas aos seniores
23 Não existe tecnologia médica e de ciências da vida (1)
24 Os idosos não são ouvidos na tomada de decisão
25 O idoso é representado de forma estereotipada
26 Informação escrita pouco legível, desconhecimento da forma de utilização da internet,
equipamentos pouco ajustados aos idosos em termos de ergonomia (2)
27 Pouca existência de voluntariado sénior (embora exista um banco/plataforma de voluntariado)
28 Não há muitas opções de emprego para seniores,
29 Existem entraves legais/formais à contratação de seniores (2)
30 Impossibilidade legal de remuneração de idosos no setor público (2)
31 Ausência de auscultação dos idosos para entendimento das suas preocupações e ideias,
nomeadamente em termos de organização de atividades
32 Não existem incentivos para o empreendedorismo
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WS 6 – MARVÃO + CASTELO DE VIDE

PONTOS FORTES
1.

Atratividade do território e boa qualidade da paisagem e ambiental

2.

Existência de património natural e cultural, nomeadamente Parque Natural da Serra de S.
Mamede

3.

Bons níveis de segurança nos espaços públicos

4.

Boa rede de serviços de apoio domiciliário

5.

Boa oferta de estruturas residenciais para idosos em termos de qualidade e quantidade

6.

Existência do Clube de Golfe de Marvão e o empreendimento Turístico Aldeia D' Azenha,
com excelentes condições para aproveitamento em termos de turismo sénior

7.

Existência das casas do antigo bairro da guarda-fiscal junto à fronteira com potencialidade
para turismo sénior

8.

Existência de informação de proximidade aos idosos

9.

Existência de proximidade entre as pessoas, por se tratar de meios pequenos

10. Importância da rádio como fonte de informação
11. Acesso a serviços e apoios direcionados para a população idosa (Ex. complemento
solidário para idosos; caixas de supermercado prioritárias para idosos)
12. Boa divulgação e informação sobre as atividades para a população idosa
13. Facilidade de acesso a eventos e atividades
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PONTOS FRACOS

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Inexistência de acessibilidades adequadas a pessoas com mobilidade reduzida, nas vias pedonais
(nomeadamente deficientes motores, idosos)
Poucos edifícios públicos e ou serviços adaptados a pessoas com mobilidade reduzida
(elevadores, rampas de acesso, sinalética, pavimentos com pavimentos antiderrapantes,
existência de zonas de descanso e de casas de banho públicas adaptadas)
Inexistência de ciclovias
Deficiente disponibilização de transportes dentro do concelho e entre municípios
Dificuldade de estacionamento a preço acessível e em localizações próximas de serviços,
comércio e atrações turísticas
Falta de informação relativamente aos horários dos serviços de transportes
Insuficiente resposta de serviços de transporte especializado para pessoas doentes ou
portadoras de deficiência
Habitações próprias dos idosos com estruturas e condições pouco adaptadas para idosos
Habitações próprias para idosos a custos pouco acessíveis para os idosos dos concelhos
Pouco apoio ao domicílio a nível médico, fisioterapia e apoio ao exterior
Pouca oferta de infraestruturas e serviços para portadores de deficiência ou demências
Excesso de burocracia nos serviços sociais e de saúde
Inexistência de voluntariado
Inexistência de biossensores e TIC associadas à saúde a nível das habitações dos seniores
Inexistência de unidades turísticas com instalações devidamente adaptadas para o turismo sénior
Falta de auscultação dos idosos em projetos que lhes são dirigidos
Falta de atividades intergeracionais
Pouca ou nula abordagem ao envelhecimento ativo e saudável nos programas do ensino básico e
secundário
Falta de linguagem adequada na comunicação escrita e verbal
Caixas de multibanco pouco adaptadas para idosos
Falta de acesso a internet e redes de comunicações móveis
Poucas atividades dirigidas a diferentes graus de literacia da população idosa
Inexistência de grupos de voluntariado organizados
Poucos ou inexistentes incentivos à empregabilidade e formação para seniores
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WS 7 – PORTALEGRE

PONTOS FORTES
1.

Boa atratividade do território (natureza e património) e boa qualidade ambiental (ar puro
e baixos níveis de poluição), existência do Parque Natural da Serra de S. Mamede;

2.

Existência de Património cultural – centro histórico, museus, monumentos, tapeçarias

3.

Existência de inúmeras associações desportivas, recreativas e culturais, com muita
atividade

4.

Produtos tradicionais de qualidade (gastronomia, vinho, azeite, doçaria, enchidos,
queijos, muitos deles certificados

5.

Boa rede de serviços domiciliários integrados

6.

Boas estruturas residenciais para idosos (serviço e infraestruturas)

7.

Existência de algumas unidades hoteleiras nomeadamente turismo rural adaptado para
seniores, ou em fase de adaptação no âmbito do Projeto Alentejo for All

8.

Boa oferta de serviços de saúde

9.

Boa qualidade das unidades de cuidados continuados e de serviços de apoio domiciliário
integrado

10. Os meios de comunicação locais incluem a representação dos idosos não estereotipada
11. Os idosos mais carenciados têm acesso a eventos públicos e privados
12. Existe informação e programação do interesse dos idosos do concelho nos meios de
comunicação gerais e específicos
13. Existência de variedade de oferta de atividades e eventos para idosos, acessível
economicamente
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PONTOS FRACOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pouca acessibilidade física, atratividade e adequação de espaços exteriores e edifícios públicos,
para seniores
Inadaptação física dos edifícios de monumentos e museus para seniores ou pessoas com
mobilidade reduzida
Inexistência de estruturas e de atividades de ar livre, lazer e turismo ativo, direcionadas para
seniores, em particular aproveitando o Parque de S.Mamede
Deficiente acessibilidade física dos transportes existentes (inexistência de lugares destinados a
seniores) e deficiente disponibilização de informação relativa aos respetivos horários
Transportes com pouca frequência sobretudo zonas rurais
Inexistência de locais visíveis onde os produtos locais certificados possam ser adquiridos ou
promovidos
Inexistência de serviços de manutenção das habitações dos idosos
Deficientes carateristicas construtivas das habitações e sua inadaptação para idosos
Inexistência de médico geriatra nas instituições
Inexistência de estruturas adaptadas para seniores no Parque da Serra de S.Mamede
Inexistência de clínicas privadas com internamento
Fracas opções de transporte para aceder aos serviços de saúde
Inexistência de rede de cuidadores ao domicílio certificada
Inexistência de voluntariado na área da saúde
Reduzida cobertura da rede de telemedicina
Inexistência de atividades de inovação e desenvolvimento na área da saúde, nomeadamente
utilização de TIC
Os programas escolares não incluem os temas do envelhecimento ativo
Poucas oportunidades para a transmissão de saberes (tradições, vivências) por parte dos idosos
aos mais jovens e das experiências atuais dos mais jovens aos mais velhos
Baixa cobertura de rede de telecomunicações móveis
Inexistência de emprego para seniores
Não existe formação direcionada para seniores
Não existe empreendedorismo sénior
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WS 8 – FRONTEIRA

PONTOS FORTES

1.

2

3
4
5
6
7

8
9

Bom ambiente e atratividade do território, com diversos polos de atração,
nomeadamente:
 Termas da Sulfúrea de Cabeço de Vide
 Centro de Interpretação da Batalha de Atoleiros
 Observatório Astronómico
 Centro Ecoturístico da Ribeira Grande
 Património (Fronteira e Cabeço de Vide)
 Património arqueológico
Realização de diversos eventos para diferentes tipos de públicos:
 Evento 24h TT
 Festival Frei Manuel Cardoso
 Feira Medieval e Recreação da Batalha de Atoleiros
 Concurso Equestre Internacional
 Marchas populares
Bons níveis de segurança
Disponibilidade de Serviços de Apoio Domiciliário Integrados que permitem o
envelhecimento em casa
Existência de infraestruturas de residências assistidas para o segmento médio - alto
(Misericórdia de Fronteira)
Existência de serviços de cuidados pessoais e de saúde nas estruturas residenciais para
idosos do Concelho
Existência do Hotel da Candelária, adaptado para a população sénior e que se encontra
fechado (pertencente ao Grupo Xavier de Lima) e a necessitar de um reposicionamento
no mercado
Aproveitamento da antiga estação de comboios de Cabeço de Vide para uma unidade
hoteleira – Estalagem Rainha Leonor em funcionamento
Facilidade de acesso a eventos por parte dos idosos
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PONTOS FRACOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

Deficientes condições de limpeza das instalações sanitárias nos espaços verdes e poucas zonas
de abrigo
Pouca utilização dos espaços verdes para a prática desportiva
Deficientes condições de circulação de peões nos passeios e vias pedonais
Inexistência de ciclovias e de percursos pedestres
Deficiente sinalização de edifícios
Insuficiente adaptação de edifícios públicos a pessoas com mobilidade reduzida
Acessibilidade aos principais centros urbanos da Região (em particular Portalegre)
Fraco Sistema de Transportes Públicos dentro do Concelho e para os principais centros urbanos
da região.
Casas próprias dos idosos não adaptadas às suas necessidades
Inexistência de Cuidadores Certificados
Inexistência de condições adequadas para o tratamento/acompanhamento de pessoas idosas
portadoras de deficiência / demência ou outras patologias limitantes fisicamente, como
Parkinson, recuperação de AVC, etc.
Inexistência no concelho de instituições da Economia Social, com foco na população sénior, com
um sistema de Gestão da Qualidade certificado
Poucas iniciativas de Formação contínua dos técnicos e dirigentes das Estruturas Residenciais
para Idosos que permitam a atualização das suas competências de acordo com as exigências das
funções desempenhadas
Baixo nível de participação dos idosos na vida e decisões da comunidade.
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WS 9 – NISA + GAVIÃO

PONTOS FORTES

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Existência de património natural e edificado relevante:
 Portas de Rodão
 “Rota dos Açudes”
 “Rota do Conhal”
 Esculturas em pedra
 Rio Tejo e praia fluvial do Alamal
 Castelo de Belver
Existência de produtos/atividades regionais:
 Queijos; Enchidos; Bolos Regionais; Olaria, Pesca
Termas da Fadagosa
: Boa taxa de cobertura de serviços de apoio a idosos nos concelhos de Gavião e Nisa, em
instalações modernas com qualidade e conforto.
Existência de Unidade Móvel de saúde
Existência de espaços e infraestruturas para a prática de atividades que permitam um
envelhecimento ativo e saudável
Representações públicas do envelhecimento não estereotipadas
Na última década registou-se uma melhoria significativa da promoção da
intergeracionalidade, embora que pautada por atividades pontuais
Existência de iniciativas de solidariedade que promovem a inclusão social
Preços acessíveis (tendencialmente gratuitos para atividades e eventos destinados a
idosos;
Eventos realizados a horas e em locais adequados para idosos
Facilidade na aquisição de bilhetes para eventos
No Gavião as entidades da economia social têm apoios privados e públicos para a
promover eventos para idosos
Boa divulgação de eventos para idosos
No Gavião existe uma gama de opções para voluntários idosos participarem
No Gavião existe uma boa organização dos voluntários seniores, com infraestruturas,
programas de formação e força laboral
17 No Gavião posições dos seniores em conformidade com as competências e os
interesses dos voluntários
18 Reforma é uma opção
19 No Gavião está disponível uma Universidade da 3ª idade com cursos apelativos para a
população idosa
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PONTOS FRACOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Níveis de limpeza urbana a melhorar
Níveis de odores – cheiros vindos de algumas indústrias nomeadamente celuloses e Centroliva
(embora estas se encontrem fora dos concelhos de Gavião e Nisa)
Falta de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida em alguns espaços públicos, ex.
museus (nomeadamente em Alpalhão)
Falta de cobertura de rede de telecomunicações móveis e televisão (nomeadamente MEO e
TDT)
Nas povoações mais pequenas existem poucas patrulhas para efetuar o policiamento
Quase ausência de zonas de abrigo e as poucas existentes estão degradadas
Existência de bancos apenas nas zonas centrais, estando pouco distribuídos pelas localidades
Instalações sanitárias públicas inexistentes em algumas freguesias
Habitações próprias dos idosos com condições precárias
O envelhecimento em casa está dificultado não só pelas condições das habitações como pela
falta de apoio e solidão
Ausência de Sistemas de segurança nas habitações dos idosos
Ausência de certificação das instituições que prestam serviços a idosos
Oferta Turística, nomeadamente para seniores é reduzida (no Gavião) tanto ao nível de
alojamento como de restauração
Acesso a especialidades médicas apenas nos arredores (Abrantes, Ponte de Sor)
Acessibilidades /Transportes Públicos deficientes
Ausência de Apoio domiciliário Integrado/ Rede de Cuidadores
Serviços e comércio sem atenção específica para os idosos
Pouca ou ausente presença dos temas do envelhecimento e da vivência dos idosos nas atividade
e currículos escolares.
Baixa participação dos idosos nas decisões da comunidade, baixo nível de exercício da cidadania
Comunicação e informação pouco direcionada e adaptada à população idoso
Equipamentos automáticos (ex. caixas multibanco) por vezes inacessíveis ou de difícil utilização
para pessoas idosas
Acesso pouco generalizado a computadores e internet por parte dos idosos
Poucos incentivos para a utilização partilhada dos equipamentos comunitários por parte de
pessoas de diferentes grupos etários, interesses e culturas
Pouco apoio do município para manter acessíveis os custos das atividades para idosos realizadas
por entidades da economia social
Opções de emprego sénior inexistente
Opções de formação para seniores trabalhadores inexistentes
Poucas adaptações para criar acessibilidade física nos edifícios onde se realizam atividades para
idosos
Poucas condições para a participação cívica dos idosos
Pouca valorização dos contributos dos idosos trabalhadores
Pouco apoio ao empreendedorismo sénior
Pouco incentivo ao trabalho sénior pelas condições de pagamento
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WS 10 – CRATO

PONTOS FORTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Qualidade da Paisagem, existência de atrações turísticas e culturais
Boas infraestruturas desportivas: piscinas, parque aquático
Realização do Festival do Crato que atrai muitas pessoas à região
Baixos níveis de ruído
Excelente taxa de cobertura de rede de energia elétrica, água e saneamento
Bom nível de Segurança percebida
Como se tratam de meios pequenos os serviços existentes encontram-se próximos dos locais
onde vivem idosos e preferencialmente no R/C de edifícios
Os veículos existentes são adaptados ao transporte de pessoas idosas
Existem táxis em nº suficiente para a procura atual
Estão disponíveis transportes especiais e comunitários para pessoas doentes ou portadoras
de deficiência e autocarros para o transporte de idosos a eventos específicos providenciados
pelas autarquias e/ou entidades da economia social
Existe estacionamento gratuito e em nº suficiente
Existe habitação a preço acessível para os idosos mais carenciados
As habitações dos idosos dispõem de infraestruturas básicas
Existem bons serviços de apoio domiciliário, com preços acessíveis
Boa oferta de infraestruturas e serviços de Estruturas Residenciais para Idosos
Boa acessibilidade física e económica a eventos e atividades para seniores
Variedade de eventos e atividades para seniores
As atividades e os eventos são bem divulgados junto dos idosos
Os idosos são incluídos como participantes de pleno direito na sua comunidade
Existência de uma universidade da 3ª idade
Existe participação de seniores em conselhos consultivos, nomeadamente na área social
Os idosos são respeitados e reconhecidos
Existe informação disponível a seniores, através de diversos meios de comunicação
Existe acesso público a computadores e internet em diversos edifícios municipais ou em
associações recreativas
Existe uma política de desporto que contribui para um envelhecimento saudável
Os profissionais que prestam cuidados e serviços domiciliários de saúde têm competências e
formação adequadas
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PONTOS FRACOS
1 Níveis de odores excessivos sobretudo nas freguesias onde têm fornos de cal
2 Poucas zonas de abrigo e equipamentos para a realização de atividades físicas nos espaços exteriores
3 Deficientes condições de circulação para peões e pessoas com mobilidade reduzida: calçadas irregulares e
sem zonas antiderrapantes, passeios inexistentes, etc.
4 Inexistência de zonas exclusivamente pedonais e de ciclovias
5 Não existem serviços de atendimento ao cliente especiais para idosos nos serviços públicos
6 Alguns edifícios públicos não estão adaptados a pessoas com mobilidade reduzida
7 Deficiente rede de transportes públicos
8 Não existe carsharing, carpooling ou mobilidade elétrica
9 Inadequada informação relativa os transportes existentes, seus horários e percursos
10 Rede de telecomunicações, nomeadamente internet e TDT, com baixo sinal em algumas zonas
11 Habitações dos idosos frequentemente inadaptadas às suas necessidades (embora algumas já com WC e
cozinhas com condições)
12 Não existem disponíveis serviços de manutenção e pequenas reparações nas habitações dos idosos
13 Não existem serviços médicos ao domicílio
14 Não existe uma rede de cuidadores certificados
15 Não estão disponíveis residências assistidas para o segmento médio/alto
16 Não estão disponíveis sistemas de teleassistência, nem apoios financeiros para a instalação de meios de
segurança, em especial nas habitações mais isoladas
17 As Estruturas Residenciais para Idosos (ERI) não têm um Sistema de Gestão da Qualidade certificado e não
realizam simulacros para testar os planos de emergência
18 Não estão disponíveis ERPI dirigidas a um segmento médio-alto
19 Baixa utilização de escolas, bibliotecas e centros comunitários para a realização de atividades para seniores
20 As iniciativas e eventos realizados fomentam pouco a integração na comunidade e a intergeracionalidade
21 Os idosos não são consultados por serviços públicos, voluntários e comerciais sobre a forma como lhe podem
prestar um melhor atendimento
22 Não são regularmente realizadas atividades que aproximam gerações, tendo em vista o enriquecimento
mútuo
23 Os temas do envelhecimento ativo e dos idosos não estão incluídos nos programas e atividades
24 Não são desenvolvidas ações com a finalidade de fortalecer laços e apoios de vizinhança
25 O voluntariado está insuficientemente organizado
26 Não existem opções de emprego para seniores
27 Não existem iniciativas de formação sobre oportunidades pós-reforma e na área das novas tecnologias
28 Não existem iniciativas para a promoção do empreendedorismo sénior
29 Os trabalhadores seniores não são habitualmente remunerados
30 A programação televisiva poderia ser mais direcionada para os interesses dos seniores
31 Frequentemente a comunicação escrita e verbal utiliza uma linguagem pouco adequada à compreensão dos
seniores
32 Os televisores e respetivos comandos não estão adaptados a seniores
33 Não existe internet disponível com velocidade e preços acessíveis, nas habitações dos idosos, nem nos
quartos das ERPI
34 Não estão disponíveis num raio próximo, unidades de tratamento (diálise, fisioterapia)
35 Não existem unidades de cuidados continuados no concelho
36 Deficiente coordenação entre serviços sociais e de saúde
37 Os serviços de apoio domiciliário não incluem assistência médica, nem cuidados de fisioterapia recuperação
38 Não são realizados simulacros periódicos nas estruturas de saúde
39 Não estão disponíveis serviços de telemedicina
40 Não são utilizadas TIC no apoio à saúde
41 Não existem atividades de Inovação e Desenvolvimento no âmbito do envelhecimento ativo e da Vida Sénior
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3.3 Projetos/Ações Identificados nas WS
No âmbito das WS realizadas foram identificados pelos diversos stakeholders participantes
Projetos / Ações para cada uma das dimensões avaliadas e que resultam dos pontos fortes e
fracos de cada município.

:
I – Espaços Exteriores, Edifícios e Transportes

Municípios

Avis
Sousel

Projetos / Ações

+1. Divulgação e promoção das potencialidades do território (tema transversal)
2. Articulação de atividades com outras gerações e integração supraconcelhia de
atividades
3. Aposta no turismo sénior
4. Identificação espaços prioritários para circulação pedonal, e criação de condições
para circulação para peões, articulando com a CM e Juntas de Freguesia
5. Ações de sensibilização para a limpeza do espaço público
6. Campanhas de sensibilização abrangendo diferentes faixas etárias para o
cumprimento das regras de trânsito
7. Criação de uma Rede de Transportes intra/intermunicipal

Alter
Chão

do1. Criar superfícies lisas nas vias pedonais
2. Promover uma bolsa de voluntários motoristas que através da disponibilização de
viaturas da autarquia ou IPSS possam criar transportes diários para criar uma
resposta permanente e rotineira.
3. Criação das condições necessárias (bancos e respetivas proteções)
4. Criação de lugares para idosos e para o carregamento de carros elétricos
5. Contactar empresa de distribuição de rede de telecomunicações para aumento da
cobertura
6. Criação e dinamização de um plano de atividades promovidas conjuntamente pela
autarquia, IPSS,s e Misericórdias com responsabilidades partilhadas na sua
concretização abrangente não só os idosos institucionalizados mas também os da
comunidade em geral.
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Municípios

Projetos / Ações

Monforte
+1. Criação de uma rede de transportes públicos na região, envolvendo viaturas das
Arronches + autarquias e IPSS (não aplicável a Campo Maior)
Campo Maior2. Criação de elevadores, rampas, etc., em edifícios públicos (Não aplicável a
Arronches)
3. Adaptar as calçadas e passeios facilitando a circulação dos idosos
4. Criação de percursos de natureza, religiosos, gastronómicos direcionados e
acessíveis a idosos integrados em rede de forma a prolongar o tempo de estadia no
AA
5. Requalificação urbana do espaço público com especial incidência nos acessos a
zonas de serviços públicos, especialmente saúde e cuidados primários

Elvas

1. Manutenção e conservação das condições endógenas (património natural e
edificado) existentes e investimento na sua promoção e divulgação
2. Reforço da segurança
3. Diferenciação de preços entre os diferentes tipos de públicos (idosos, crianças)
4. Criação de uma rede de transportes em particular entre as freguesias rurais e o
centro da cidade de Elvas – Existência de shuttles durante a semana
5. Criação de elevadores, rampas de acesso, etc., em edifícios públicos
6. Criação de ciclovias e ampliação de zonas pedonais
7. Adaptar as calçadas e passeios facilitando a circulação dos idosos

8. Criar transportes adaptados a pessoas idosas e/ou com mobilidade reduzida
Ponte de Sor1. Adaptar as calçadas e passeios facilitando a circulação dos idosos e pessoas com
mobilidade reduzida
2. Criação de ciclovias e ampliação de zonas pedonais
3. Criação de uma rede de transportes públicos a nível da região e de transporte
intraconcelhio das freguesias rurais para sede de concelho
4. Criar transporte de doentes ou pessoas com mobilidade reduzida e/ou portadoras de
deficiência

5. Maior disponibilização de informação sobre os transportes existentes (horários,
preços, percursos, etc.)
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Municípios
Marvão
Castelo
Vide

Projetos / Ações
+1. Divulgação integrada da oferta a nível do distrito, promovendo os principais polos de
de atração de cada concelho
2. Criar/Melhorar a sinalética de indicação do património natural e cultural
3. Melhorar as condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida no
espaço público e nos edifícios públicos e de serviços – sensibilizar politicamente o
IGESPAR para esta necessidade em termos da criação de condições de segurança
na circulação de peões
4. Criar rede de transportes intra e supra concelhia, organizando serviços de transporte
entre os concelhos de Marvão e castelo de Vide e Portalegre (pelo menos 2x por
semana adequadas a idosos)
5. Criação de uma ciclovia entre o Parque de Campismo Pomarinho e Castelo de Vide
6. Instalar minicomboios elétricos nas zonas históricas
7. Criar mini bus (elétricos) para serviços de transporte rotineiro das zonas rurais para a
sede do concelho

8. Criação de uma plataforma para organização de uma central de transportes para
pessoas doentes ou portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, envolvendo os
bombeiros municipais + cruz vermelha ao nível do distrito

Portalegre

1. Criação de roteiros de natureza e/ou património acessíveis e empresas de animação
turística que incluam atividades para idosos
2. Promoção integrada de região, dos produtos e atividades junto de operadores
turísticos
3. Desenvolvimento de projetos de turismo ativo para seniores no Parque Natural da
Serra de S. Mamede
4. Incentivar as empresas e produtores locais para a mostra dos seus produtos - projeto
que promova a divulgação das ofertas dos produtores (nomeadamente seniores) nas
unidades turísticas existentes ou em espaços frequentados por turistas
5. Criação de vias pedonais com superfícies lisas e antiderrapantes, melhorando a
mobilidade, em particular no centro histórico
6. Adequação das rodovias, semáforos com temporização adequada e dotados de
sinalização visual e sonora
7. Criação de ciclovias: Estádio dos Assentos até à Urra; Avenida 1º de Maio
8. Desenvolvimento de projetos de turismo ativo para seniores no Parque Natural da
Serra de S.Mamede
9. Dinamização dos espaços verdes por ex através da colocação de equipamentos para
a realização de atividades físicas, bancos acessíveis e confortáveis, adequação das
instalações sanitárias de apoio e realização de eventos nestes espaços
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Municípios

Projetos / Ações
10. Criação de sinalética nos edifícios e serviços públicos para um atendimento prioritário
para seniores e de condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade
reduzida (rampas, elevadores, etc.)
11. Implementação do Projeto Portalegre Acessível a nível distrital – com uma rede de
Carsharing de veículos elétricos (pequenos carros, motas, bicicletas) e adequação da
rede de transportes públicos em termos de frequência sobretudo nas zonas rurais
12. Criar Parque da Cidade para acolhimento de grupos de turistas, nomeadamente
seniores, com instalações sanitárias, locais de restauração e lazer e parqueamento de
autocarros turísticos
13. Incentivar os produtores e empresas a realizar provas de produtos em atividades
paralelas que envolvam seniores

Crato

1. Criação Centro de interpretação da Ordem de Malta e sua integração na oferta de
parques temáticos do AA
2. Promoção integrada de região do AA, seus produtos e atividades
3. Melhorar a acessibilidade dos edifícios públicos
4. Criar passeios/ zonas para circulação de peões, lisos, com pisos antiderrapantes e
sem obstáculos
5. Melhorar as condições no Festival para a participação de público sénior
6. Criação de Sistema de Transporte Conveniente (Rua-a-Rua)
7. Criação a nível distrital de sistema de mobilidade elétrica

Fronteira

1. Implementação de contentores subterrâneos para deposição de resíduos,
nomeadamente para melhorar a existência de maus cheiros e da qualidade ambiental
em geral
2. Candidatar as Águas de Cabeço de Vide em parceria com as Aldeias Históricas a
património mundial
3. Dinamizar as termas de Cabeço de Vide, em articulação com a oferta de apoio para
seniores existentes
4. Criar e divulgar uma agenda cultural a integrar com a oferta dos diversos concelhos
5. Promoção conjunta da oferta (recursos endógenos) da região ao nível do Distrito
6. Criar condições adequadas e zonas de abrigo em espaços verdes
7. Requalificar circuitos de manutenção
8. Criar condições de circulação de peões, nomeadamente nos centros históricos, com
pavimentos lisos, antiderrapantes e passeios espaçadamente rebaixados ao nível da
rodovia
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Municípios

Projetos / Ações

9. Criar zonas de ciclovias/ percursos pedestres ao longo da antiga linha de caminho de
ferro
10. Criar sinalização adequada dos principais serviços e pontos de interesse
11. Adaptar os edifícios públicos e principais serviços a pessoas com mobilidade reduzida
12. Criar um minibus da Câmara Municipal de Fronteira para o transporte diário dos
idosos das freguesias rurais à sede do concelho, através de um sistema de chamada.

Nisa
Gavião

+1. Divulgação/Promoção integrada das potencialidades dos Concelhos
2. Dinamização das Termas da Fadagosa (Nisa)
3. Aumentar os funcionários das freguesias afetos à limpeza urbana
4. Melhorar/Criar condições de acessibilidade nos espaços e edifícios públicos
5. Pressionar entidades competentes (ANACOM) e operadores para a melhoria da
cobertura
6. Aumentar o nº de efetivos de patrulhamento
7. Reparar as zonas de abrigo existentes e criar novas zonas
8. Colocação de mais bancos nomeadamente nas povoações
9. Criação de uma rede de transporte da Câmara das freguesias para a sede de
concelho
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II – Habitação, Apoio Comunitário e Serviços Saúde
Municípios

Avis +
Sousel

Projetos / Ações

1. Formação de dirigentes e técnicos das instituições que prestam serviços a idosos
2. Recuperação da Pousada de S.Miguel (Sousel) para unidade de turismo sénior, com
interligação às instituições da economia social do concelho
3. Adaptação das unidades turísticas existentes em termos de infraestruturas e serviços
para idosos
3. Criação de rede de cuidadores certificados para tratar idosos no domicílio – parceria
entre CM, Instituto de Emprego, Instituto Politécnico de Portalegre e Universidade de
Évora
4. Requalificar e adaptar as habitações dos idosos
5. Criação de unidades de cuidados continuados
6. Criação de serviço para efetuar pequenas reparações domésticas, entregas
domiciliárias e limpezas diversas (habitação ou exterior)

7. Criação de Equipas Técnicas Multidisciplinares de Apoio ao Idoso (Criação de
equipas multidisciplinares que se possam deslocar a casa dos idosos para lhes dar
apoio - psicólogos, técnicos de serviço social, animadores, enfermeiros, médicos,
fisioterapeutas…)

Alter do
Chão

1. Ampliação da unidade de cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia de
Alter-do-Chão e criação de uma unidade para doentes de Alzheimer
2. Criar/ recuperar habitações para idosos
3. Implementar Sistema de Teleassistência integrado com as várias entidades
3. Implementação e Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade nas Estruturas
Residenciais para Idosos
4. Criar uma empresa com nutricionistas para prestarem serviços partilhados às
instituições que prestam serviços de alimentação a idosos (institucionalizados ou em
casa)
5. Melhorar a taxa de elaboração de Planos Individuais de Saúde nas instituições para
idosos
6. Contratação partilhado dos serviços de um médico geriatra entre instituições da
Região.

Monforte + 1. Atrair investimento para a Criação de habitação Social para idosos a um preço mais
acessível – Projetos de Regeneração Urbana ou novas habitações; (não aplicável a
Arronches +
Campo Maior Monforte)
2. Adaptação das habitações dos idosos para criar condições para pessoas com
mobilidade condicionada (não aplicável a Monforte)
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Municípios

Projetos / Ações
3. Atrair investimento para a criação de residências assistidas para o segmento
médio/alto (não aplicável a Monforte)
4. Disponibilizar meios financeiros para criar condições de segurança para idosos em
particular os que vivem sozinhos e isolados e com maior carências económicas
(nomeadamente através do Cartão Municipal do Idoso já existente da implementação
do Projeto Carrinha SOS) em Monforte (não aplicável a Campo Maior)
5. Criar Sistema de teleassistência através do estabelecimento de parcerias – em
Arronches. Já Implementado no lugar de Prazeres e utentes do Centro de Dia em
Monforte.
6. Sensibilizar as entidades para a necessidade de acesso a médico geriatra (não
aplicável a Monforte)
7. Alargamento da rede de telemedicina e a instalação de TIC de suporte à vida
independente, através da constituição de parcerias (não aplicável a Monforte)
8. Implementação e Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade nas Estruturas
Residenciais para Idosos (não aplicável a Monforte)
9. Construção de um Lar na freguesia de Santo Aleixo (Só aplicável a Monforte
10. Construção de um centro para doentes mentais na freguesia de Monforte (só aplicável
a Monforte)

Elvas

1. Levantamento das oportunidades de edifícios que possam ser adaptados para
residências sénior destinadas a um segmento médio-alto e respetiva implementação
2. Incentivo a esses técnicos (fisioterapia) para a criação de uma empresa que possa
prestar estes serviços tanto a idosos institucionalizados como em casa
3. Criação de incentivos sociais para habitações para idosos
4. Estabelecimento de protocolos com a CM Elvas para a adaptação das casas para
idosos
5. Protocolo com universidades e escolas do setor da saúde para a realização de
estágios, tanto nas estruturas residenciais para idosos como no apoio domiciliário
6. Regeneração urbana para a criação de habitações para seniores

Ponte de Sor1. Divulgação da oferta de serviços e infraestruturas para a população sénior
2. Potenciar a melhoria da oferta de serviços para seniores através da certificação de
Sistemas de Gestão da qualidade das instituições
3. Requalificação habitacional para adaptação das casas dos idosos
4. Criar meios de segurança nas habitações dos idosos – abertura de candidaturas que
permitam o financiamento destes meios
5. Criar rede de teleassistência/telemedicina com ligação a bombeiros, GNR, etc.
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Municípios

Projetos / Ações
6. Implementar sistemas de monitorização de indicadores de saúde evitando a
deslocação de idosos
7. Ampliar instalações existentes para criação de Estruturas Residenciais para Idosos
8. Criação de Unidade vocacionada para as demências promovida pela Misericórdia de
Ponte de Sor

Marvão +
Castelo de
Vide

1. Certificação da Qualidade das instituições que oferecem respostas para idosos
2. Criar um referencial específico para qualificar as estruturas residenciais para idosos
semelhante a atribuição de estrelas nos hotéis
3. Melhorar o apoio médico tanto para os idosos em habitações próprias como para os
idosos institucionalizados
4. Diversificar as atividades dirigidas a idosos
5. Captação de investidores para o aproveitamento para turismo sénior do Golfe de
Marvão e o empreendimento Turístico Aldeia D' Azenha e das casas do antigo bairro
da guarda-fiscal – sensibilizar politicamente as autoridades ambientais (ICNb) para a
possibilidade de usos turísticos integrados no Parque natural.
6. Regeneração urbana essencialmente fora da zona histórica para adaptação de
habitações para idosos, nomeadamente habitação social para idosos
7. Criar equipas multidisciplinares para trabalhar em parcerias e resolver problemas
8. Criar equipas de voluntariado que permitam a troca de serviços
9. Instalação de Biossensores e TIC na saúde com o apoio de parcerias com o setor
privado
10. Criação de condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida em
unidades turísticas existentes
11. Levantamento das necessidades de formação para a Economia Social e realizar as
ações de formação identificadas
12. Estender/Criar rede de Teleassistência

Portalegre

1. Incluir serviços de fisioterapia e reabilitação tanto a nível domiciliário como nas
instituições
2. Apoio domiciliário integrado pode ser alargado e disponibilizado aos turistas seniores
3. Criação de uma empresa para efetuar serviços de manutenção ao domicilio, que
contratualize com as instituições do concelho este serviço.
4. Regeneração urbana permitindo a adaptação dos edifícios degradados para criação de
habitações adaptadas para idosos, habitação social sénior, residências assistidas,
unidades de Turismo Sénior, desejavelmente utilizando a capacidade instalada já
existente na prestação de cuidados.
5. Criação de residências partilhada para seniores e para jovens carenciados
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Municípios

Projetos / Ações
6. Adaptação da Quinta da Saúde para Turismo sénior e ativo, e de turismo de natureza;
Adaptação da Quinta do Bonfim (pertence ao ministério da saúde);
7. Atracão de investidores na área da saúde para implementação de uma clínica privada
com internamento
8. Diversificação dos meios de transporte das áreas rurais para a cidade e melhorar a
mobilidade no centro histórico da cidade
9. Criar um sistema de certificação de cuidadores
10. Extensão da rede de telemedicina
11. Criação de uma rede de teleassistência

Crato

1. Melhoria das condições de habitação de idosos
2. Implementação de Sistema de Teleassistência
3. Criação de Unidade vocacionada para as demências promovida pela Misericórdia do
Crato
4. Criação de Apartamentos Sénior promovidos pela Santa Casa da Misericórdia de
Gafete
5. Implementar Sistemas de Gestão da Qualidade nas instituições que prestam serviços a
idosos
6. Extensão da rede de telemedicina
7. Melhoria das competências dos colaboradores que prestam serviços a idosos, aos
vários níveis das organizações

Fronteira

1. Criar rede de teleassistência, de forma a tornar mais seguras as habitações isoladas
2. Incluir no Apoio Domiciliário Integrado a disponibilização de serviços de imagem,
acompanhamento ao exterior, fisioterapia e recuperação.
3. Promoção da oferta de residências assistidas para o segmento médio-alto, para
captação da procura após a necessária autorização de utilização (em curso)
4. Incluir na prestação de serviços de cuidados pessoais e de saúde nas ERI os serviços
de fisioterapia/recuperação
5. Reposicionar a oferta do Hotel da Candelaria no mercado, também dirigido ao Turismo
sénior e torná-la efetiva
6. Reposicionamento da Estalagem Rainha Leonor (na antiga estação da CP de Cabeço
de Vide) como Turismo Social (Tipo Hostel)
9. Criar um Programa de Regeneração das habitações de/para idosos
10. Criar uma rede de cuidadores certificados com requisitos definidos pelas Câmaras
Municipais e do CDSS para reconhecimento dos cuidadores, envolvendo ainda o
Centro de Emprego para o recrutamento e formação de desempregados ara este fim.
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Municípios

Projetos /Ações
11. Construção (ou adaptação de infraestruturas já existentes) de uma Unidade
Residencial para doentes de Alzheimer e outros quadros de demência, com estrutura
modelar integrada especializada em reabilitação neurológica (Clínica da Memória/
neuroestimulação em demências), reabilitação ortopédica e de AVC, em parceria com o
Complexo termal das “Termas da Sulfúrea”.
12. Implementar Sistemas de Gestão da Qualidade
13. Definir e implementar um plano de formação, especialmente dirigido aos dirigentes

Nisa +
Gavião

1. Promover a certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade das instituições que
prestam serviços à população idosa
2. Alargamento do apoio municipal para a reabilitação das habitações dos idosos –
Apresentação de candidatura a projetos de reabilitação urbana de centros urbanos
3. Responsabilização familiar, criação de redes de vizinhança e melhoria das habitações
próprias dos idosos
4. Criar apoios para a implementação de sistemas de segurança nas habitações dos
idosos
5. Criar incentivos ao empreendedorismo para a criação de unidades de alojamento e
restauração no Gavião, permitindo a adaptação de espaços existentes
6. Assistência médica em Abrantes; Estabelecer parcerias entre estabelecimentos de
saúde para melhorar a assistência médica
7. Melhoramento da rede de transportes, com o envolvimento das autarquias locais
8. Criação de parcerias entre entidades e instituições dos concelhos
9. Criação de uma rede de cuidadores certificados
10. Melhoria das competências dos colaboradores que prestam serviços a idosos, aos
vários níveis das organizações
11. Criação de uma rede de teleassistência

56

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

III – Respeito e Inclusão Social, Comunicação e Informação
Municípios

Avis +
Sousel

Projetos / Ações

1. Diversificação de atividades na comunidade dirigidas a idosos
2. - Criação de um Conselho Consultivo de Seniores;
3. Desenvolvimento de WS organizadas pela SS para ouvir os idosos;
4. Criação de legislação/regulamentação para a inclusão sénior
5. Alterações curriculares para incluírem estas temáticas nos programas escolares e de
atividades extracurriculares
6. Adaptação das unidades turísticas em termos de infraestruturas e serviços para idosos

Alter do
Chão

1. Fomentar programas que permitam uma maior presença das famílias na vida dos seus
idosos
2. Criação de um banco de voluntários para recolher informação junto dos idosos, para
entender as suas aspirações
3. Criar atividades mais regulares dos idosos na comunidade escolar e não só nas
efemérides
4. Melhorar a intervenção do Grupo de Apoio à População Idosa

Monforte + 1. Realização de ações de sensibilização e contacto direto com os idosos para auscultar
as suas necessidades e vontades
Arronches +
Campo Maior2. Sensibilizar as escolas para a realização de programas e atividades intergeracionais,
nos diversos níveis de ensino (a realizar no caso de Monforte no âmbito da
Universidade Sénior e Projeto CLDS+)
3. Criação de gabinete do idoso para facilitar a comunicação e informação com este
público – alvo (não aplicável a Campo Maior)
4. Criação de um Banco de Voluntariado promovido pela CM em articulação com outras
entidades (só aplicável a Arronches)

Elvas

1. Diversificar as atividades para acompanhamento de idosos em atividades do dia-a-dia
(por exemplo ir à farmácia, aos CTT, ao Médico, ao supermercado, etc.),
nomeadamente disponibilizando transporte para este fim, nomeadamente através de
uma rede de voluntários
2. Criar atividades conjuntas entre jovens e idosos para partilha de conhecimentos,
vivências, ofícios. Por exemplo os jovens ensinarem os idosos na área da informática e
TIC (facebook, skype, etc.) e os idosos partilharem com os jovens a arte popular, as
histórias, a renda alentejana, etc. Educação para a economia familiar
3.

Criar equipamentos eletrónicos específicos para este público
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Municípios

Projetos / Ações
4. Colocar as caixas multibanco acessíveis para todos
5. Criar unidades/empresas de apoio ao domicílio para este tipo de serviços específicos
de imagem, etc.
6. Criação de uma rede de voluntários qualificados para acompanhamento a idosos
7. Criação de uma rede de cuidadores certificados

Ponte de Sor1. Organização de atividades comunitárias inclusivas do idoso nas famílias,
nomeadamente no Dia da Família
2. Divulgação dessas atividades a idosos não institucionalizados e facilitação de
transporte e acompanhamento
3. Potenciar projeto de voluntariado p acompanhamento de idosos no domicílio permitindo
fornecer informação direta e fiável
4. Fomentar a criação de associações de idosos que representem os seus interesses
5.

Campanha de sensibilização para promover ações que evitem a imagem
estereotipada do idoso

6. Adaptar informação escrita/formulários à melhor compreensão dos idosos
7. Formação em TIC
8. Adaptação / simplificação dos equipamentos telemóveis, (1)

Marvão +
Castelo de
Vide

1. Aumento do acesso gratuito à internet em locais públicos
2. Mais divulgação das iniciativas para /dos idosos nos diversos meios de comunicação
social
3. Consultar os idosos para perceber os seus interesses, em particular nos projetos e
eventos a eles dirigidos
4. Promover mais atividades entre gerações e envolvendo os 2 municípios
5. Incluir os temas do envelhecimento ativo e gerontologia nos programas escolares ou
atividades extracurriculares
6. Criação de uma universidade sénior conjunta entre Marvão e Castelo de Vide
7. Implementar ações de formação/esclarecimento no uso das TIC e equipamentos
eletrónicos (computadores, telemóveis, multibancos, etc.)
8. Acordar com os operadores móveis e de internet uma maior cobertura da rede
9. Criação de Gabinete de “apoio-trata tudo” e de uma Oficina Móvel Social (NA a
Marvão)
10. Melhorar a intervenção do Grupo de Apoio à População Idosa

(1)

Este ponto implica alterações legais ou decisões que extravasam a responsabilidade municipal, mas que é no âmbito deste
trabalho importa alertar
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Municípios
Portalegre

Projetos / Ações
1. Envolver o Politécnico de Portalegre através do curso de jornalismo, bem como as
rádios e jornais locais para transmitir a participação e experiências dos idosos
2. Criação de uma “figura de referência” (mediador) dentro da comunidades que
estabeleça elos de confiança e mobilize a participação dos idosos mais isolados
3. Criação de um portfolio/agenda de atividades e eventos direcionados para seniores a
nível do distrito
4. Incluir os temas do envelhecimento ativo nos programas escolares
5. Promover atividades intergeracionais envolvendo agrupamentos escolares e idosos
permitindo a partilha de saberes entre os jovens e os idosos
6. Sensibilizar as empresas de telecomunicações móveis para o aumento da cobertura da
rede

Crato

1. Envolver as escolas na realização de atividades sistemáticas com idosos
2. Criação de uma “Oficina do idoso” para prestar serviços de pequenas reparações nas
habitações dos idosos
3. Incluir os temas do envelhecimento ativo nos programas e atividades escolares
4. Dinamização do espaço da biblioteca com atividades para os idosos. Ex: “Encontro de
famílias” permitindo a comunicação dos idosos com os seus familiares distantes
através do skype
5. Promover de forma mais sistemática de iniciativas que promovam a
intergeracionalidade

Fronteira

1. Criação de mais atividades intergeracionais que promovam a troca de experiências e
conhecimentos
2. Melhorar a intervenção do Grupo de Apoio à População Idosa

Nisa +
Gavião

1. Difusão de uma imagem de envelhecimento ativo e da intergeracionalidade, por parte
do poder local, de forma a promover, fomentar e partilhar os saberes e memória
coletiva das gerações mais idosas, para as gerações mais novas, preservando o
património cultural nas suas várias vertentes: artesanato, gastronomia, etnografia,
agricultura, doçaria, etc.
2. Realização mais sistemática de atividades para interação intergeracional e na família
3. Alargar as iniciativas pontuais, através da sua maior generalização
4. - Criação de oferta de serviços de apoio jurídico, de serviços de informação com
interesse para idosos;
5. Criação de Gabinete de “apoio-trata tudo” e de uma Oficina Móvel Social
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Municípios

Projetos / Ações
6. Promoção de formação profissional para os funcionários de atendimento público,
especificamente para lidar com a população idosa.
7. Por iniciativa dos municípios incluir nas áreas extracurriculares matérias sobre o
envelhecimento ativo e a valorização do papel do idoso na sociedade como um recurso
extremamente rico
8. Estimular e respeitar a vontade de escolher, através de campanhas que estimulem a
participação, informação e auscultação dos idosos sobre temas do seu interesse
9. Descentralização dos gabinetes de informação à comunidade abrangendo todas as
freguesias do concelho de Nisa e Gavião, funcionando em rede, maximizando a
utilização de recursos materiais, financeiros e humanos
10. Relativamente à informação escrita propõem-se a criação na área geográfica de Nisa e
Gavião de outdoors, num campo visual apropriado, com letras grandes e mensagens
curtas e claras
11. Implementar mais postos de computadores e internet e formação em informática dos
idosos

60

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

IV – Participação Social, Cívica e Emprego
Municípios

Avis +
Sousel

Projetos / Ações

1. Criação de uma rede de coordenação da oferta de eventos e atividades a nível
supramunicipal
2. Implementação de ocupação para seniores, nomeadamente em ações de valorização
do património, em atividades de guias turísticos (património e natureza) e em ações de
apoio à população ativa (tomar conta de crianças, ir buscá-las à escola; ensino de
ofícios)

Alter do
Chão

1. Criação de oferta para seniores com base no Hipismo, envolvendo a Coudelaria e
Escola Profissional e as instituições, município, unidades de alojamento e animadores
turísticos
2. Criação de oferta na área da deficiência com base na Hipoterapia, envolvendo as
entidades do distrito
3. Potencial de utilização das piscinas aquecidas para hidroterapia e atividades dirigidas a
seniores
4. Aposta no núcleo de artes e ofícios na criação de atividades entre jovens e idosos
5. Dinamização do espaço da biblioteca com atividades para os idosos. Ex: “Encontro de
famílias” permitindo a comunicação dos idosos com os seus familiares distantes
através do skype
6. Realização de atividades envolvendo seniores nas escolas, creche e centro educativo
7. Implementação de emprego ocupação para seniores, nomeadamente na execução e
ensino de ofícios e praticas artesanais
8. Realização de atividades formativas, nomeadamente envolvendo empresas e o
Instituto Politécnico de Portalegre
9. Acordo entre a Câmara Municipal e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de
Alter do Chão para o ensino da equitação como atividade extracurricular gratuita
10. Criação/dinamização da Universidade Sénior

Monforte + 1. Continuar a incentivar a criação das atividades e eventos para idosos e a apoiar a
participação e acessibilidade dos idosos
Arronches
+ Campo 2. Fazer um levantamento das necessidades e gostos dos idosos no sentido de melhorar
Maior
a oferta
3. Incentivo por parte das instituições para a existência destes grupos de voluntários (só
aplicável a Arronches)
4. Promoção de sessões de esclarecimento por parte dos municípios e/ou outras
entidades (envolvendo o serviço de Ação Social e Universidade Sénior – Monforte)
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Municípios
Elvas

Projetos / Ações
1. Criação de uma rede urbana de transportes adequada, com horários e circuitos
adaptados às necessidades da população, em particular idosos
2. Criar atividades entre idosos voluntários e jovens das escolas em diversas áreas,
aproveitando a troca de competências.
3. Prioridades em termos de voluntariado: adequar cada idoso voluntário de acordo com
as suas competências; apostar em voluntariado como formadores de áreas tradicionais
(cozinha, agricultura, ofícios, artesanato, etc.)
4. Gerar oportunidades de emprego sénior através da criação de uma “Agência de
Emprego” para seniores
5. Criação de ações de formação para seniores, tendo em conta a pós-reforma e
procedendo a inquéritos para identificar e analisar as necessidades de formação
concretas para este público, incluindo também a formação de voluntários

Ponte de
Sor

1. Projetos para proporcionar a adequação das atividades e eventos aos diferentes
grupos de literacia e interesses, por exemplo sessões de cinema (matinés) para idosos
2. Divulgar os projetos a idosos não institucionalizados – Projeto “porta a porta”; “dois
dedos de conversa”
3. Promoção e organização de voluntariado em creches e jardins-de-infância - Por ex.
potenciar o “colinho dos avós”.
4. Valorizar o know-how dos idosos (agricultura, artesanato, cozinha tradicional, etc.) para
a formação dos jovens, em particular que se encontrem no desemprego
5. Enquadrar os seniores em atividades remuneradas,
6. Implementar caixas de sugestões, realizar uma auscultação dos idosos coordenada
pela câmara, envolvendo a rede de parceiros, nomeadamente na preparação da “Feira
do idoso”
7. Criar uma “Loja do Idoso” (Loja do Cidadão direcionada para atendimento a seniores)
8. Criação do “Banco de Ajudas Técnicas” (Andarilhos, cadeira de rodas, etc.)

Marvão + 1. Criação de um Plano de Formação direcionado para áreas de interesse da população
idosa (saúde, música, informática, artesanato, etc.)
Castelo de
Vide
2. Aproveitamento dos conhecimentos e experiências da população idosa para ações de
formação direcionadas para outras faixas etárias
3.

Incentivar a população idosa para aderir as TIC, de forma a poder ter acesso a mais
informação – Realizar cursos de informática;
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Municípios

Projetos / Ações
4. Definição de um Plano Anual de Atividades para a população idosa
5. Incentivo à criação de um “Banco de Voluntariado” (através de coordenação feita por
um associação ou pelo Município)
6. Incentivo ao empreendedorismo sénior, através da criação de uma estrutura
organizada que dê apoio à constituição e desenvolvimento de uma ideia de negócio
(pequeno negócio)
7. Criação de medidas de incentivo à empregabilidade da população sénior (como por
exemplo isenção da TSU, alargamento de medidas como o Estímulo 2013 à população
idosa)
8. Desburocratização das obrigações fiscais para a população idosa e empreendedora

Portalegre 1. Criar mecanismos mais eficazes de envolvimento e divulgação de atividades para
seniores envolvendo as juntas de freguesia, associações recreativas
2. Preparar projetos de atividades integrados para turistas seniores, nomeadamente
culturais, desportivos, de lazer, de natureza, etc.
3. Realizar atividades de intercâmbio cultural entre seniores locais e turistas seniores
(nacionais e estrangeiros)
4. Criar empresa social para potenciar e organizar a empregabilidade sénior: Ex:
organizar a prestação de serviços especializados ou de venda de produtos (agrícolas,
artesanato, etc.)
5. Criação de atividades regulares de transmissão de saberes. Ex idosos ensinarem
ofícios e jovens ensinarem TIC
6. Trabalhar a motivação da participação dos seniores e dos jovens para atividades
conjuntas

Crato

1. Criar uma cooperativa de idosos para comercialização e distribuição porta a porta de
produtos agrícolas e alimentares (morangos, mel, azeite, etc.) – Cestos de Frescos
2. Criar um Banco Do Tempo para a troca de horas de voluntários

Fronteira

1. Criar de um “Fórum Social” para discussão de temas do interesse dos idosos,
estimulando a sua participação na vida e decisões da comunidade

Nisa +
Gavião

1. Implementar um Programa de Intercâmbio de Voluntários Sénior entre os concelhos
2. Expandir as infraestruturas existentes, nomeadamente da Universidade Sénior para
outros territórios ou replicá-la
3. Implementação do Projeto intergeracional - Na Terra dos meus avós e de construção
da Barca Tradicional
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Municípios

Projetos / Ações
4. Aproveitamento e divulgação de produtos e equipamentos turísticos já existentes para
atividades com os idosos e turismo sénior:








Percursos Pedestres
Gastronomia
Parque de Campismo Rural
Inatel do Alamal (Gavião)
Termas da Fadagosa (Nisa)
Criação de Ateliês referentes a artes tradicionais
Formação de agentes

64

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

4. ÁREAS PROGRAMÁTICAS DE
ATUAÇÃO, MEDIDAS E TIPOLOGIA
DE AÇÕES
De modo a sistematizar os Projetos / Ações identificados nas WS (cujas fichas de projeto,
constantes do ANEXO 4 foram preenchidas pelos municípios) e procurando refletir algumas
das boas práticas nacionais e internacionais, foram definidas 11 Áreas Programáticas, com o
foco no objetivo de criar e promover o Destino de Vida Sénior do Alto Alentejo:

Requalificação do Espaço

1 e Edifícios Públicos

7 Promoção do emprego e Empreendedorismo

Diversificação e

2 Qualificação da Oferta

8 Envelhecimento Ativo

de Serviços e Equipamentos
Melhorar Competências - Capacitação

3 Melhorar a Mobilidade

9

4 Promoção do Envelhecimento em casa

1 Promoção Integrada do território (recursos,
equipamentos, serviços, eventos, etc) (em
0 articulação com o Turismo Sénior e de saúde)

5 Optimizar o Uso de Recursos

1
Tecnologia & Inovação
1

6 Inclusão Social e participação cívica

Estas Áreas Programáticas permitem operacionalizar a Estratégia de Desenvolvimento da
Economia Social do Alto Alentejo, nomeadamente dos princípios base que lhe estiveram
subjacentes:
•

“Assegurar a prestação de serviços sociais e de saúde à população mais carenciada, em

condições de sustentabilidade das instituições, apesar da redução das contribuições públicas.
Este equilíbrio só é possível através de uma melhor gestão das instituições e otimização de
recursos e da captação de outras fontes de receita, nomeadamente através da atração de
outro tipo de público fora da região, com maior poder de compra que assegure os recursos
necessários à manutenção da missão social;

65

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

•

Fomentar a iniciativa privada e o empreendedorismo social integrados nos demais

setores primários e secundários complementares, como o Turismo do Alentejo;
•

Estimular a criação de emprego e a fixação de população;

•

Melhorar a os níveis de qualificação da população;

•

Melhorar as condições de acessibilidade para pessoas com limitações, tanto em edifícios,

como no espaço público;
•

Promover iniciativas para o envelhecimento ativo, inclusão e participação dos seniores na

comunidade e a partilha intergeracional;
•

Promover a partilha e as sinergias entre as diversas entidades que atuam na economia

social;
•

Identificar instrumentos de financiamento que apoiem a implementação da estratégia.”2

Para além destas 11 Áreas Programáticas foram ainda identificadas algumas necessidades
de rever aspetos legais e regulamentares para concretizar alguns dos princípios inerentes ao
envelhecimento ativo e ao desenvolvimento de cidades amigas das pessoas idosas.
Para cada Área programática foram identificadas medidas e respetivas tipologias de ações.

ÁREA PROGRAMÁTICA

1

PROMOVER A ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO E
EDIFÍCIOS PÚBLICOS

O desenvolvimento de uma região amiga das pessoas idosas implica que o espaço e edifícios
públicos possam ser acessíveis a quem apresente dificuldades de mobilidade, sendo esse o
principal objetivo direto a atingir com esta área programática, contribuindo para melhorar a
inclusão destes grupos mais desfavorecidos, melhorando as condições de vida dos residentes
e a atração de turismo sénior, reforçando a competitividade territorial.
Foram assim sistematizadas 2 medidas e respetivas tipologias de ações:

MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

1.1 Edifícios Públicos Acessíveis

1.1.1 Intervenções físicas e funcionais para melhorar
a mobilidade em edifícios públicos (colocação de
elevadores, rampas, corrimãos, etc.)

2

Carta Social e Estratégia para o Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo, CIMAA 2014
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1.2 Requalificar
Público

o

Espaço 1.2.1 ALTO ALENTEJO ACESSÍVEL - Intervenções
físicas e equipamentos para melhorar a mobilidade e
a segurança no espaço público (rampas, avisos
sonoros em passadeiras, melhoria da iluminação,
etc.); intervenções para a criação/reabilitação de
passeios, zonas pedonais, criando superfícies lisas
antiderrapantes, em particular nas zonas de maior
tráfego, centros urbanos/históricos, etc.
1.2.2 ESPAÇOS VERDES SENIORES – Intervenções
físicas e funcionais para melhorar a mobilidade nos
espaços verdes.
1.2.3 Criação de “ginásios ao ar livre”, através da
instalação de equipamentos para a prática de
exercício físico adequados a seniores
1.2.4 Criação/melhoria de circuitos de manutenção
adaptados a seniores
1.2.5 Criação de ciclovias e percursos pedonais;
1.2.6 Intervenções físicas em espaços públicos que
constituam

ou

possam

constituir

percursos

de

natureza/históricos, etc., para sua adaptação a
pessoas com mobilidade reduzida

ÁREA PROGRAMÁTICA

2

PROMOVER A DIVERSIDADE E A QUALIDADE DA
OFERTA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

Esta área programática é vital para a criação e dinamização do “Cluster de Vida Sénior” do
Alto Alentejo, enquadrando 3 dos 5 projetos âncora identificados e vários projetos
transversais. As medidas definidas e respetivas tipologias de ações foram pensadas de forma
a contribuir para a reforçar a cobertura e a qualidade da oferta de serviços e apoio social e de
saúde a seniores, prestada essencialmente por entidades da Economia Social, adequando-a
a necessidades emergentes, preenchendo lacunas de infraestruturação ainda existentes,
agregando iniciativas de ampliação, requalificação, (re) equipamento / (re) decoração e
diversificação de respostas existentes, potenciando a transição para cuidados de proximidade
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e captação de outros públicos. Em particular as áreas das demências e das neuropatias
acompanhadas de perca de mobilidade e autonomia são áreas de intervenção prioritária.
Estes projetos têm enquadramento num dos objetivos do POISE (Programa Operacional
Inclusão Social e Emprego) que defende “A qualificação e a diversificação da oferta de
serviços e equipamentos sociais e de saúde de qualidade, de preferência flexibilizando e
maximizando a capacidade instalada, em particular das estruturas residenciais ou de apoio
para idosos e crianças e jovens, reforçando as respostas às pessoas com deficiência e
tirando partido da sua proximidade aos cidadãos e às famílias;”
É também considerada prioritária a criação de uma oferta diferenciadora, potenciadora de
parcerias que combine oferta de turismo sénior e de saúde com oferta de vida sénior,
focalizada na captação de público fora da região em particular estrangeiros, em particular de
projetos inovadores e com impacto relevante na criação de emprego qualificado e de inclusão
e requalificação de desempregados com mais baixas qualificações.
Também a melhoria da capacitação das instituições da Economia Social é fundamental para a
sua competitividade e para o bem-estar dos seus utilizadores e qualidade dos serviços
prestados, pelo que se integra nesta área a implementação e certificação de sistemas de
gestão (qualidade, ambiente, segurança, etc.) e de processos de melhoria da eficiência e
simplificação da gestão.
Esta área foca-se ainda na requalificação de estabelecimentos e ativos turísticos existentes,
adaptando a oferta para o turismo sénior e de saúde.
Foram assim sistematizadas 3 medidas e respetivas tipologias de ações:

MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

2.1 Qualidade +

2.1.1 Implementar e Certificar Sistemas de Gestão
(Qualidade,

Ambiente,

Segurança,

Higiene

e

Segurança Alimentar) em entidades da Economia
Social;
2.1.2 Implementação de projetos para melhorar a
competitividade,
simplificação
Economia

a

gestão

de

processos

Social

(inclui

e

a
em

a

otimização
entidades

aquisição

e
da

e/ou

implementação de TIC, e apoio técnico especializado)
2.1.3 Requalificação, Ampliação, substituição de
equipamentos existentes
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2.2 (Re) Decorar/ Equipar

2.2.1

Promover

a

melhoria

da

funcionalidade

condições de habitabilidade e conforto dos espaços
interiores

e

entidades

exteriores

da

dos

Economia

Equipamentos

Social

das

(redecoração,

aquisição de mobiliário e elementos decorativos,
pequenas obras de adaptação)
2.2.2 Aquisição de Equipamentos (macas, cadeiras
de rodas, equipamentos de estimulação sensorial,
equipamentos médicos, equipamentos de cozinha,
lavandaria,

desportivos,

para

a

realização

de

atividades diversas, eletrodomésticos, equipamentos
escritório, etc.)
2.3 Diversificar a Oferta

2.3.1

Criação

de

novas

valências/serviços

e

infraestruturas dirigidas para públicos com menor
oferta

na

região

continuados/paliativos,
recuperação

de

(demências,
residências
AVC/Parkinson,

cuidados
assistidas,
segmento

médio/alto). Inclui ações de regeneração urbana para
adaptação a residências seniores.
2.3.2 Adaptação de equipamentos/unidades turísticas/
Termais para Turismo Sénior e de Saúde de curta a
longa duração, em particular deve ser dado destaque
às termas de Nisa e Cabeço de Vide adequando os
projetos às propriedades diferenciadas das respetivas
águas.

ÁREA PROGRAMÁTICA

3

PROMOVER A MOBILIDADE E OS TRANSPORTES
SUSTENTÁVEIS

A questão da mobilidade e transportes públicos foi identificada nas WS realizadas como um
dos pontos críticos para a região que lhe retiram competitividade e reduzem a inclusão das
pessoas idosas, limitando a sua possibilidade de deslocação à sede de concelho e entre
municípios da mesma região.
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Não se insere no âmbito do presente Plano de Ação endereçar as questões mais
estruturantes a nível da melhoria das acessibilidades da região que são alvo de um Plano de
Ação específico.
Assim, esta área programática incide sobre o transporte de proximidade e mobilidade elétrica,
essencialmente para servir a população idosa e pessoas com mobilidade reduzida.

MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

3.1 Melhoria dos Sistemas de 3.1.1 Implementação de redes de transportes públicos
Mobilidade e Transportes
e aquisição de veículos para o transporte de pessoas
idosas e com mobilidade reduzida
3.1.2 “Promoção do transporte a pedido” (Projeto Rua
a Rua)
3.1.3 Implementação de soluções tecnológicas para
melhoria do sistema de mobilidade e transportes

ÁREA PROGRAMÁTICA

PROMOVER O ENVELHECIMENTO EM CASA

4

O envelhecimento em casa é uma das tendências nacionais e internacionais, em que os
cuidados e proximidade permitem uma maior qualidade de vida dos idosos com menores
custos associados. No entanto, no Alto Alentejo, com a elevada incidência de pobreza nos
idosos, com habitações frequentemente degradadas e inadaptadas a pessoas com
mobilidade reduzida, e em situações de isolamento é fundamental renovar e criar segurança a
estas habitações.
Em paralelo esta área programática visa enquadrar a diversificação, qualificação e
alargamento dos serviços de apoio domiciliário que possam inclusivamente estimular
iniciativas de empreendedorismo social e de criação de autoemprego e de respostas de
parcerias locais.

Foram assim sistematizadas 3 medidas e respetivas tipologias de ações:
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MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

4.1 Renovar Casa

4.1.1 Requalificação das Habitações dos idosos e
criação de melhores condições de habitabilidade e
mobilidade
4.1.2 Criação de Habitação Social para idosos

4.2 Casa Segura

4.2.1 Implementação de sistemas de Teleassistência
nas habitações dos idosos
4.2.2 Implementação de meios de segurança e
sistemas de prevenção de riscos (deteção de
incêndios, fugas de gás, inundação, etc.) nas
habitações dos idosos

4.3 Serviços +

4.3.1 Melhoria da qualidade e diversificação dos
serviços de apoio domiciliário
4.3.2 Implementar serviços de saúde ao domicílio
(enfermagem, médico, psicólogo, fisioterapia, terapia
ocupacional, entregas de medicamentos, etc.)
4.3.3 Criar Serviços de Manutenção e pequenas
reparações de habitações de idosos

ÁREA PROGRAMÁTICA

OPTIMIZAR O USO DE RECURSOS

5
As infraestruturas públicas e as instituições da Economia Social debatem-se de forma
crescente com uma maior exigência na utilização racional dos seus recursos para
assegurarem a sustentabilidade das suas atividades.
Assim, esta área programática procura enquadrar intervenções para eficiência do uso de
recursos (em particular energia e água) e para a auto produção de energia a partir de fontes
renováveis, tanto em espaços/equipamentos públicos, quer em entidades da Economia
Social.
Enquadra ainda uma perspetiva de partilha de recursos entre instituições da Economia Social
/ Municípios / CIMAA, como sejam recursos humanos especializados (fisioterapia, psicologia,
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etc.), ou atividades de suporte para as quais poderiam ser criadas sinergias e aplicar de um
forma mais efetiva o conceito de rede social. (ex., área de compras, organização de
atividades, promoção e marketing, etc.
Foram assim sistematizadas nesta área programática 3 medidas e respetivas tipologias de
ações:

MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

5.1 Equipamentos Sociais +

5.1.1 Implementação de sistemas de eficiência
energética e hídrica e auto produção de energia a
partir de fontes renováveis (energia e elétrica e águas
quentes solares) em entidades da Economia Social

5.2 Espaços Públicos +

5.2.1 Implementação de sistemas de eficiência
energética e hídrica e auto produção de energia a
partir de fontes renováveis (energia e elétrica e águas
quentes solares) em edifícios e espaços públicos

5.3 Partilhar +

5.3.1 Criação de redes de cooperação na área da
economia social
5.3.2 Criação de infraestruturas para partilha de
equipamentos e serviços

ÁREA PROGRAMÁTICA

INCLUSÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

6

A população idosa está entre os grupos mais vulneráveis da população no AA, com
frequentes situações de pobreza e afastamento da participação cívica, sendo um dos aspetos
que o presente Plano de Ação pretende reverter, inserindo-se em uma das iniciativas
emblemáticas no contexto da UE, com as quais o PO ISE se articula fortemente «Plataforma
europeia contra a pobreza e exclusão social», cujo objetivo “é assegurar a coesão económica,
social e territorial, (…), de forma a sensibilizar o público e reconhecer os direitos fundamentais
das pessoas em situação de pobreza e exclusão social, permitindo-lhes viver dignamente e
ter um papel ativo na sociedade” e estabelece “um quadro de ação dinâmico para que a
coesão social e territorial permita assegurar uma ampla distribuição dos benefícios do
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crescimento e do emprego e para que as pessoas em situação de pobreza e exclusão social
possam viver com dignidade e participar ativamente na sociedade”.
Este objetivo de inclusão social da população sénior está transversalmente refletido em todas
as áreas programáticas definidas no Plano de Ação, sendo que esta área programática
concorre para dinamizar o voluntariado dirigido a seniores e realizado por seniores,
permitindo manter esta população inserida na comunidade, visa também estimular o
desenvolvimento de iniciativas de apoio social e comunitário e ainda de fomento da sua
participação ativa e exercício ativo da sua cidadania.
No âmbito das grandes áreas de intervenção de promoção da inclusão social, o Plano de
Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social do AA,
articula a sua atuação com o POISE e em complementaridade com o POR Alentejo, na
salvaguarda das pessoas com rendimentos mais baixos, “como por exemplo: i) os idosos
(atualização das pensões mínimas, rurais e sociais, a isenção das taxas moderadoras na
saúde e o Complemento Solidário para Idosos, bem como o Banco de Medicamentos, o que
poderá contribuir para elevar os níveis de rendimento disponível dos idosos) ” (in POISE);

Foram assim sistematizadas 4 medidas e respetivas tipologias de ações:

MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

6.1 Voluntariado Sénior

6.1.1 Dinamização do Voluntariado e Ocupação
Sénior

6.2 Apoio Social e Comunitário

6.2.1 Iniciativas de Apoio Social e Comunitário à
população sénior

6.3 Participação Cívica

6.3.1 Fomentar associações e a implementação
de iniciativas para a cidadania sénior
6.3.2 Fomentar Ações de sensibilização para a
cidadania

6.4 Inclusão Social

6.4.1Promoção de iniciativas de inclusão social de
idosos e grupos desfavorecidos
6.4.2 Iniciativas de Comunicação de uma imagem
inclusiva e não estereotipada dos seniores
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ÁREA PROGRAMÁTICA

7

INICIATIVA EMPREGO E PROMOÇÃO DO
EMPREENDEDORISMO

As questões do emprego e da promoção do empreendedorismo e criação do próprio emprego
são uma das apostas mais expressivas do Portugal 2020, amplamente expressas no POISE e
nos POR, onde se exploram as vantagens de uma gestão de maior proximidade das políticas
de emprego.
Esta área programática, embora se insira nestas políticas globais de promoção do emprego e
do empreendedorismo, destina-se especificamente à promoção do empreendedorismo e
inovação social e educacional, direcionada essencialmente para entidades da Economia
Social.
É também este o entendimento expresso no POISE “A economia social, nas suas múltiplas
vertentes de promotores de intervenção social e agentes económicos geradores de riqueza,
assume papel relevante na combinação dos objetivos de combate à exclusão social, de
acesso a bens e serviços e de promoção de emprego. O potencial de inovação e de
empreendedorismo social de que muitas organizações da economia social se revelam
portadoras, tanto nas principais áreas urbanas mais dinâmicas, como nas regiões de baixa
densidade do interior, são cruciais para fazer face aos desafios da coesão social e do
emprego no conjunto do território nacional e, consequentemente, à coesão territorial.”
No âmbito da promoção do emprego, no presente Plano de Ação, a prioridade assenta nas
iniciativas de emprego sénior, procurando estimular o emprego da população ativa mais
sénior (50 a 65 anos) e mesmo de seniores (pós 65 anos) caso estes o pretendam.
A promoção do envelhecimento ativo no meio laboral, eventualmente recorrendo ao emprego
parcial, permite garantir a manutenção no mercado de trabalho da população sénior que de
outro modo o abandonaria, possibilitando, simultaneamente, que a experiência adquirida ao
longo do percurso profissional possa ser gradualmente transmitida, em particular aos
trabalhadores mais jovens.
Esta área programática pretende também enquadrar iniciativas que contribuam para a criação
de emprego e de inovação e empreendedorismo social que concorram para a criação de
serviços e produtos dirigidos à população sénior.
Foram assim sistematizadas 3 medidas e respetivas tipologias de ações:
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MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

7.1 Empreendedorismo Social

7.1.1 Promoção de Ações de Sensibilização e
Formação no âmbito do Empreendedorismo
Social
7.1.2

Implementação

de

Iniciativas

de

Empreendedorismo e Inovação Social
7.2 Empreendedorismo Educacional

7.2.1 Promoção de Ações de Sensibilização e
Formação no âmbito do Empreendedorismo
Educacional
7.2.2

Implementação

de

Iniciativas

de

Empreendedorismo Educacional
7.3 Promoção do Emprego

7.3.1 Iniciativas de Promoção do emprego,
nomeadamente sénior
7.3.2 Promoção de iniciativas de estimulo ao
autoemprego, nomeadamente na cadeia de valor
da Vida Sénior

ÁREA PROGRAMÁTICA

ENVELHECIMENTO ATIVO

8

Um destino de Vida Sénior que permita a qualidade de vida e o bem-estar da sua população
mais idosa tem internalizado os princípios do envelhecimento ativo, disponibilizando à sua
população as condições adequadas. Este é também um princípio que está transversalmente
presente no presente Plano de Ação, em diversas das suas áreas programáticas. No entanto,
na área 8 é dada uma atenção especial às questões da promoção da intergeracionalidade, da
promoção de atividades e programas diversificados para seniores e da promoção da saúde.
Também no âmbito do POISE e das políticas europeias existe este entendimento da
importância do envelhecimento ativo, o que se encontra expresso nas “Prioridade de
investimento 8.6 – Envelhecimento ativo e saudável” e “Prioridade de investimento 9.4 do
Eixo prioritário 3: Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a preços
comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral” do POISE e
no seu programa “Idade +” que prevê o apoio à “diversificação de serviços que promovam a
qualidade de vida e o bem-estar das pessoas idosas, o envelhecimento ativo e saudável.
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Pretende-se dinamizar, com carácter regular, a oferta de atividades sociais, culturais,
educacionais e de convívio dirigida a pessoas maiores de 50 anos. Trata-se de uma
intervenção socioeducativa que procura servir como espaço privilegiado de inserção e
participação das pessoas mais velhas”.
No âmbito das iniciativas para promoção de intergeracionalidade enquadra-se o “Coaching”
Intergerações, que visa propiciar a transmissão dos saberes dos trabalhadores mais velhos
aos mais jovens, dedicando algum do seu tempo a transmitir-lhes os seus conhecimentos e
experiência, mediante uma compensação salarial.
Especial atenção é dada neste programa às atividades físicas adaptadas a seniores,
potenciando a utilização de infraestruturas já disponibilizadas pelos diversos municípios da
região e nas próprias instituições da Economia Social,
Também neste âmbito prevê-se o apoio a ações de sensibilização e prevenção da saúde, em
particular em patologias específicas da população mais idosa, contribuindo para não adicionar
à longevidade, a perda significativa de qualidade de vida.

MEDIDAS
8.1 Promoção da

TIPOLOGIA DE AÇÕES
8.1.1 Promoção de Atividades Intergeracionais

intergeracionalidade

8.2 Promoção de uma Vida Ativa

8.2.1 Promoção de Atividades e Programas
Diversificados para seniores
8.2.2 Ações de sensibilização para O
envelhecimento ativo e a prática de exercício
físico

8.3 Promoção da Saúde

8.3.1 Ações de Sensibilização e rastreio para a
alimentação saudável e patologias típicas dos
seniores (diabetes, hipertensão, audição, visão,
prevenção das Demências e doenças foro
neurológico, etc.)
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ÁREA PROGRAMÁTICA

MELHORAR COMPETÊNCIAS - CAPACITAÇÃO

9

Em todos os domínios da intervenção humana são efetivamente as pessoas, o seu
conhecimento, o seu desempenho, as suas atitudes que são a base da implementação de
qualquer estratégia e Plano de Ação.
A criação do Alto Alentejo como destino de excelência para a Vida Sénior, tem como área
fundamental de intervenção a melhoria das competências dos Recursos Humanos que
prestam serviços e /ou interagem com idosos,
Assim enquadram-se nesta área programática a formação dos recursos humanos das
entidades da Economia Social aos diversos níveis da organização.
Especial atenção à formação e profissionalização da gestão destas instituições, sem as quais
a resposta aos atuais desafios colocados e á evolução para um novo paradigma de prestação
de serviços de Vida Sénior, dificilmente serão atingidos.
Também aprece como prioridade a formação de cuidadores de idosos formais (em
instituições ou cuidados domiciliários) ou informais (familiares, empregadas domésticas) e
que é fundamental dotar das competências adequadas a nível técnico e de suporte
psicológico.
Enquadram-se ainda nesta área Programática iniciativas de formação dos próprios seniores,
contribuindo para o seu envelhecimento ativo e sua inserção na comunidade e numa nova
realidade tecnológica e para a continuidade da aprendizagem ao longo da vida.

MEDIDAS
9.1 Competências +

TIPOLOGIA DE AÇÕES
9.1.1 Iniciativas de Formação para Técnicos e
Dirigentes de entidades da Economia Social e de
funcionários e agentes da administração local
9.1.2 Criação de uma rede de Cuidadores
Certificados

9.2 Capacitação Sénior

9.2.1 Promoção de Ações de Sensibilização e
Formação da população sénior
9.2.2 Criação de universidades seniores

77

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

ÁREA PROGRAMÁTICA

10

PROMOÇÃO INTEGRADA DA OFERTA NO ÂMBITO DA
VIDA SÉNIOR

Um dos principais objetivos indicados na Estratégia para o Desenvolvimento da Economia
Social do Alto Alentejo é a captação de público sénior fora deste território, em particular no
estrangeiro e em zonas urbanas em Portugal.
Esta oferta, atualmente é sobretudo disponibilizada pelos agentes da Economia Social,
conjuntamente com os setores da saúde e do Turismo, mas também pelo setor privado,
deverá constituir uma proposta de valor integrada da Oferta do Alto Alentejo como Destino de
Vida Sénior.
Assim é fundamental para o sucesso dos objetivos inerentes ao desenvolvimento do presente
Plano de Ação, uma Promoção conjunta desta Proposta de Valor, como forma de apoiar a
internacionalização e a competitividade deste setor.

MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

10.1 Promoção Integrada da Oferta e

10.1.1 Promoção da Oferta de Vida Sénior,

Potencialidades do Alto Alentejo

incluindo Turismo Sénior e de Saúde

Dar destaque a esta medida pela
centralidade que a mesma assume no
PDESAA

ÁREA PROGRAMÁTICA

TECNOLOGIA & INOVAÇÃO

11

A criação de um cluster no âmbito da Vida Sénior, que se pretende com o reconhecimento do
Alto Alentejo como Destino de Excelência na Vida Sénior não pode ser dissociada dos
avanços tecnológicos e dos centros de saber ligados à Vida Sénior, em particular das
principais problemáticas que afetam a vida dos idosos e contribuem para a redução da sua
qualidade de vida, isolamento e exclusão.
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Assim esta área programática procura incentivar as parcerias e o desenvolvimento
permanente de conhecimento e de soluções que permitam ter um impacto efetivo na melhoria
da saúde e bem-estar dos seniores.

MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

11.1 Promoção de Tecnologias e

11.1.1 Promoção das TIC na saúde

Inovação na Saúde

11.1.2 Expansão de rede de Telemedicina
11.1.3 Desenvolvimento de Programas
Alimentares e de atividade física específicos para
doentes de Parkinson e Alzheimer

11.2 Redes de Inovação e

11.2.1 Promoção / integração em redes de

Desenvolvimento

inovação e programas de desenvolvimento
internacionais

11.3 Promoção da Autonomia dos

11.3.1 Desenvolvimento de equipamentos e

Seniores

programas para melhorar a autonomia dos
seniores e diminuir o risco de queda.
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5.

PROJETOS ÂNCORA,
TRANSVERSAIS E
COMPLEMENTARES

De acordo com o definido no Caderno de Encargos apenas se mencionam projetos âncora e
complementares, embora no decorrer dos trabalhos do Plano de Ação e em coerência com
outros Planos de Ação desenvolvidos para o território, foi decidido considerar também
projetos transversais.
O Caderno de Encargos define como Projetos Âncora (A) “aqueles que assumem um carácter
nuclear e motor na implementação da estratégia definida, beneficiando o território Alto
Alentejo por valorizarem a região como um todo” e como Projetos Complementares (C) “os
que são indispensáveis à concretização e sucesso dos projetos âncora materializando um
importante resultado operacional dos mesmos”.
Definimos como Projetos Transversais (T) aqueles que podem ser implementados com
vantagem em vários municípios, criando uma continuidade em todo o território do Alto
Alentejo na constituição de um Destino de Excelência para a Vida Sénior.
Para cada tipologia de ações, dentro de cada Medida, são identificados os projetos
identificados no decorrer dos trabalhos desenvolvidos, o seu tipo (C; T ou A) e respetivos
potenciais promotores/parceiros identificados (e que são indicativos, podendo aparecer outros
no decorrer do implementação).

MEDIDA 1.1: EDIFÍCIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
1.1.1
CM Avis
Intervenções físicas e CM Castelo de Vide
funcionais para
CM Marvão,
melhorar a
CM Crato,
mobilidade em
CM Elvas,
edifícios públicos
CM Fronteira,
(colocação de
CM Gavião
elevadores, rampas, CM Nisa
corrimãos, etc.)
CM Portalegre
Tipologia de Ações

Tipo
Projeto
Criação de condições de mobilidade e acessibilidade em
edifícios públicos (colocação de elevadores, rampas,
corrimãos, etc.)

T

Requalificação das Extensões e Centro de Saúde do
Concelho de Portalegre incluindo a melhoria das condições
de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada público

C
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MEDIDA 1.2: REQUALIFICAR O ESPAÇO PÚBLICO
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
1.2.1
CM Alter do Chão
Intervenções físicas CM Arronches
e equipamentos para CM Elvas
CM Campo Maior
melhorar a
CM Castelo de Vide
mobilidade e a
CM Crato
segurança no espaço CM Fronteira
público (passeios,
CM Gavião
CM Marvão
rampas, avisos
CM Nisa
sonoros em
CM Ponte de Sor
passadeiras,
CM Avis
melhoria da
CM Fronteira
iluminação, etc.)
CM Castelo de Vide
CM Marvão
CM Gavião
CM Marvão
Tipologia de Ações

1.2.2
Intervenções físicas e
funcionais para
melhorar a
mobilidade nos
espaços verdes.
1.2.3
Criação de “ginásios
ao ar livre”, através
da instalação de
equipamentos para a
prática de exercício
físico adequados a
seniores
1.2.4
Criação /melhoria de
circuitos de
manutenção
adaptados a seniores
1.2.5
Criação de ciclovias e
percursos pedonais;

Tipo
Projeto

ALTO ALENTEJO ACESSÍVEL - Melhorar /Criar condições

T

de mobilidade no espaço público, em particular nos
centros históricos;
Requalificar zonas pedonais (passeios e zonas de lazer)
facilitando a circulação dos idosos e pessoas com
mobilidade reduzida (pavimentos lisos, com pisos
antiderrapantes, etc.)

Criar/Melhorar a sinalética do património natural e
cultural e dos principais serviços e pontos de interesse

C

Colocação de mais bancos nas povoações
Marvão para todos (melhorar acessibilidades, rotas
acessíveis e maqueta táctil)
ESPAÇOS VERDES SENIORES – Melhorar as condições de
fruição e mobilidade das áreas de recreio e lazer

C
C

Criação de espaços de desporto ao ar livre e de ginásio,
melhorando e preservando a qualidade de vida dos nossos
utentes e outros
Construção e instalação de equipamentos nos percursos
com vista a proporcionar condições para a prática de
atividade física

C

Centro de
Recuperação de
Menores do Assumar

Viver Melhor: implementação de um circuito de
Manutenção Física no CRM Assumar, através da criação de
um espaço social de lazer associado à atividade física e à
prática desportiva

C

CM Arronches
CM Campo Maior
CM Fronteira
CM Castelo de Vide
CM Nisa
CM Ponte de Sor
CM Avis

Criação/ ampliação de ciclovias, de zonas
pedonais/percursos pedestres (Ex. ao longo da antiga
linha de caminho de ferro em Fronteira e entre o Parque
de Campismo Pomarinho e Castelo de Vide em Castelo de
Vide)

T

Identificação espaços prioritários para circulação pedonal,
e criação de condições para circulação para peões,
articulando com a CM e Juntas de Freguesia

C

CM Avis

CERCI Portalegre

CM Avis

C

C
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Tipologia de Ações
1.2.6
Intervenções físicas
em espaços públicos
que constituam ou
possam constituir
percursos de
natureza/históricos,
etc., para sua
adaptação a pessoas
com mobilidade
reduzida

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Avis
CM Arronches
CM Elvas

Tipo
Projeto
Criação de percursos de natureza, religiosos,
gastronómicos históricos, patrimoniais e outros
direcionados e acessíveis a idosos – percursos inclusivos

C

MEDIDA 2.1: QUALIDADE +
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
2.1.1
CM Fronteira
Implementar e
CM Gavião
Certificar Sistemas de CM Castelo de Vide
Gestão (Qualidade,
CM Marvão
Ambiente,
CM Ponte de Sor
segurança, Higiene e CM Nisa
Segurança Alimentar) CM Crato
em entidades da
CM Castelo de Vide
Economia Social;
CM Marvão
CIMAA e SS
2.1.2
CM Avis
Implementação de
projetos para melhor
a competitividade, a
gestão e a otimização
e simplificação de
processos (inclui a
aquisição e/ou
implementação de
TIC, e apoio técnico
especializado)
2.1.3
CM Alter do Chão
Requalificação,
Associação de Apoio
Ampliação,
à 3ª Idade de Sto
substituição de
Estevão - Chança
equipamentos
CM Avis
existentes
Centro Comunitário
Stª Margarida de
Aldeia Velha
CM Avis
Santa Casa da
Misericórdia de Avis
Tipologia de Ações

Tipo
Projeto
Promover a Implementação e Certificação de Sistemas de
Gestão da Qualidade das Instituições que prestam serviços
à população idosa

T

Criação de um referencial para qualificação das estruturas
residenciais para idosos

T

Criação de mecanismos legais (municipais) de
desburocratização e desmaterialização dos processos

C

Alteração e Ampliação do Lar de Santo Estevão

C

Criação da valência de quartos.

C

Criação da valência de quartos.

C
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Tipologia de Ações
2.1.3
(cont.)

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Avis
Centro Comunitário S.
Saturnino Valongo
CM Avis
Associação de
Solidariedade de
Reformados,
Pensionistas e Idosos
do Concelho de Avis
CM Arronches
CM Arronches
CM Campo Maior
CM Campo Maior
Santa Casa da
Misericórdia de
Campo Maior
CM Campo Maior
Comissão Unitária de
Reformados
Pensionistas e Idosos
CM Marvão Lar de S.
Salvador de
Aramenha
CM Marvão Santa
Casa da Misericórdia
de Marvão
CM Marvão Lar do
Porto da Espada
CM Marvão
Associação 25 de
Abril
CM Marvão
Associação A Anta
Santa Casa da
Misericórdia de Ponte
de Sor
CM Ponte de Sor

Tipo
Projeto
Criação da valência de quartos.

C

Remodelação do edifício sede e criação da valência
refeitório.

C

Ampliação da resposta social ERPI do Centro Social Bom
Jesus de Esperança
Ampliação da resposta social ERPI do Centro Social de
Mosteiros
Ampliação e requalificação do Lar da Santa Casa da
Misericórdia Campo Maior
Adaptação de edifício a Centro de dia da Santa Casa da
Misericórdia de Campo Maior

C

Requalificação do edifício da CURPI -Comissão Unitária de
Reformados Pensionistas e Idosos

C

Lar de S. Salvador de Aramenha – Ampliação e
Requalificação das instalações

C

Santa Casa da Misericórdia de Marvão - Ampliação e
Requalificação das instalações

C

Lar do Porto da Espada – Requalificação das instalações

C

Associação 25 de Abril - Remodelação para adaptação a
Centro de Dia

C

Associação A Anta – Requalificação das instalações do
centro de dia
Requalificação do edifício do Lar de Nossa Senhora da
Amparo

C

Ampliar Instalações Existentes para Criação de Estruturas
Residenciais para Idosos
Centro de Noite de Ervideira

C

Centro de Noite de Vale de Açor
Centro de Noite de Tramaga
Centro de Noite de Longomel

C
C
C

C
C
C

C

C
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Tipologia de Ações
2.1.3 (cont.)

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Ponte de Sor de
Santa Casa da
Misericórdia de
Montargil
CM Ponte de Sor
Associação João de
Deus
CM Ponte de Sor
Lar Casa dos Avós
CM Castelo de Vide
Lar de Terceira Idade
de N. Sra. da Graça de
Póvoa e Meadas
CM Nisa
Santa Casa
Misericórdia de Nisa
CM Nisa
Santa Casa
Misericórdia de
Alpalhão
CM Nisa
Santa Casa
Misericórdia de Arez
CM Monforte

Tipo
Projeto
Reestruturação Edifício Lar de Idosos de Santa Casa da
Misericórdia de Montargil

C

Creche da Associação João de Deus

C

Salas Polivalentes da Casa dos Avós

C

Remodelação e Requalificação do lar de 3ª idade de N. Sra.
da Graça de Póvoa e Meadas

C

Beneficiação das casas de banho do edifício do Lar da
Santa Casa Misericórdia de Nisa – Renovação,
melhoramento e construção de instalações sanitárias.
Ampliação do Lar da Santa Casa Misericórdia de Alpalhão –
Aquisição de prédio urbano e ampliação das instalações.
Separação da sala de refeições da sala de convívio e
aumento do nº quartos.
Construção de Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário

C

Construção do Lar de idosos de Santo Aleixo para 35
utentes
CM Crato
Ampliação e construção de apartamentos no Lar São João
Batista
Requalificação do Lar de Santo António em Aldeia da Mata
Ampliação do Lar Nossa Senhora da Luz – Vale do Peso
Ampliação do Lar da SCM do Crato
Adaptação do Convento de Santo Antonio onde funciona o
Centro de Saúde, a unidade para o Projeto Vidas
Remodelação de Parques Infantis e Ginásios Ar Livre
CM Elvas
Adaptação/Remodelação do Lar da Boa-Fé
Requalificação/Ampliação do Lar de Barbacena
Construção de Centros de Convívio (Boa-Fé; Quinta dos
Arcos; Terceiros; Castelo e Fonte Nova)
Ampliação/Requalificação do Lar Júlio Alcântara Botelho
Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da
Misericórdia de Elvas
Requalificação de edifício da Comissão de Melhoramentos
de Elvas para Centro de Noite de Santa Eulália
CM Portalegre e
Requalificação da Loja Social
respetivas Instituições Requalificação de parte do edifício do Centro Social e
Jardim Infantil de S. Cristóvão, tendo em vista a criação de
valência de apoio à 3ª idade
Lar dos Fortios – Associação dos amigos da 3ª idade –
Requalificação do edifício antigo

C

C

C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
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Tipologia de Ações
2.1.3 (cont.)

Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Portalegre e
Casa do Povo de Alagoa – Ampliação de edifício (Sala de
respetivas
atividades) - privado
Instituições (cont.)
Centro de Bem Estar Social da Urra – Ampliação
Centro de Bem Estar Social do Reguengo – Construção –
privado
Requalificação do Centro Social e Comunitário de S.
Bartolomeu
Requalificação do Centro Social infantil Girassol
Remodelação da cozinha do Lar da Nossa Senhora da
Esperança na Ribeira de Nisa
CERCI – Portalegre – Ampliação e remodelação de Lar e
CAO
Obra do Sagrado Coração de Maria – Remodelação dos
Arranjos exteriores
Recuperação e ampliação da Santa Casa da Misericórdia de
Alegrete
Remodelação da Casa do Povo dos Fortios - privado
CM Sousel
Ampliação do Centro de Atividades Ocupacionais para
pessoas com deficiência, aumentado o número de utentes
em 10.

Tipo

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

MEDIDA 2.2: (RE) DECORAR – EQUIPAR
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
2.2.1
CERCI Portalegre
(Re) Decorar: Promover a melhoria das condições de
habitabilidade, funcionalidade e conforto dos espaços
Promover a melhoria
utilizados pelos utentes ao nível dos espaços interiores e
da funcionalidade
exteriores da instituição nos edifícios sede em Portalegre e
condições de
do Centro de Reabilitação e Formação Profissional de
habitabilidade e
Castelo de Vide
conforto dos espaços
interiores e
exteriores dos
Equipamentos das
entidades da
Economia Social
(redecoração,
aquisição de
mobiliário e
elementos
decorativos,
pequenas obras de
adaptação)

Tipo

Tipologia de Ações

C
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Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
2.2.2
Centro de
Aquisição de
Recuperação de
Equipamentos
Menores do Assumar
(macas, cadeiras de
Associação de Saúde
rodas, equipamentos Mental Partilhar
de estimulação
Afetos
sensorial,
equipamentos
médicos,
equipamentos de
cozinha, lavandaria,
desportivos, para a
realização de
atividades diversas,
eletrodomésticos,
equipamentos
escritório, etc.)

Tipo

Tipologia de Ações

Projeto
Sentir Melhor: implementação de material de estimulação
sensorial na sala de Snoezelen do CRM Assumar

C

Aquisição de equipamento para a nova Sede da Associação
Partilhar Afetos

C

MEDIDA 2.3: DIVERSIFICAR OFERTA
Entidade
Tipologia de Ações
Promotora/parceiros
Identificados
2.3.1
CM Avis
CM Arronches
Criação de novas
CM de Ponte de Sor e
valências/serviços e
SCM de Ponte de Sor
infraestruturas
CM Crato
dirigidas para
SCM Crato
públicos com menor CM Alter do Chão
oferta na região
SCM Alter do Chão
(demências, cuidados CM Campo Maior e
continuados/paliativ SCM Campo Maior
CM Arronches
os, residências
assistidas,
recuperação de
AVC/Parkinson,
CM Campo Maior
segmento
médio/alto). Inclui
CM Campo Maior
Santa Casa da
ações de
regeneração urbana Misericórdia de
Campo Maior
para adaptação a
CM Campo Maior
residências seniores
Santa Casa da
Misericórdia de
Campo Maior
CM Campo Maior

Tipo
Projeto
Criação de unidades residenciais inovadoras para doentes
de Alzheimer e outras demências

A

Remodelação de moradia no centro Histórico para criação
de resposta social para lar de Infância e Juventude
Remodelação e adaptação de habitação para Residência
Autónoma
Criação de residências assistidas para o segmento médioalto
Centro de apoio à deficiência – residência autónoma em
Campo Maior /APPACDM

C

Centro de Acolhimento de jovens no edifício do antigo
bilhar Misericórdia Campo Maior

C

Comunidade de Etnia Cigana de Campo Maior –
Realojamento para a inclusão e igualdade

C

C
C
C
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Tipologia de Ações
2.3.1 (cont.)

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Elvas
CM Fronteira

CM Fronteira
Santa Casa da
Misericórdia de
Cabeço de Vide
CM Marvão

Tipo
Projeto
Reabilitação de prédios militares ou palacetes devolutos
para adaptação a Residências Seniores

C

Incluir na prestação de serviços de cuidados pessoais e de
saúde nas ERPI os serviços de fisioterapia recuperação
Centro de Atividades Ocupacionais de Fronteira

C

Condomínio Residencial para apoio e intervenção nas
demências com unidade de reabilitação (acoplada) para as
perturbações músculo-esqueléticas
Construção de uma unidade residencial para doentes com
patologias músculo-esqueléticas e Parkinson em parceria
com o complexo termal das “Termas da Sulfúrea”

C

C

A

Criação de uma Casa Abrigo para Vítimas de Violência
Doméstica, no Antigo Bairro da Guarda Fiscal na fronteira
de Galegos
CM Marvão
Associação 25 de Abril – Residência de Apoio aos Doentes
Associação 25 de Abril de Alzheimer

C

CM Nisa
Santa Casa da
Misericórdia de
Amieira do Tejo
CM Castelo de Vide
CERCITOP - CRL

Criação de uma unidade de Residências Assistidas, através
da remodelação, adaptação e ampliação do edifício do
antigo hospital da Misericórdia.

C

Criação de uma Unidade vocacionada para a Saúde
Mental, incluindo:
 Residência de treino de autonomia para 12
utentes com doença mental
 Residência de apoio moderado para 16 utentes de
saúde mental
 Construção de uma unidade socio ocupacional
para cerca de 30 utentes
Criação de Equipamento de Resposta na área da Infância
na Freguesia de Póvoa e Meadas
Criação de uma Unidade de Cuidados Continuados

C

Construção de Centro de ATL/Espaço da Juventude/Espaço
multiusos de apoio à infância e juventude
Construção de Casa Abrigo para casos de emergência
social

C

CM Castelo de Vide
CM Castelo de Vide
Fundação Nossa Sra.
da Esperança
CM Castelo de Vide
CM Castelo de Vide

C

C
C

C
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Tipologia de Ações
2.3.1 (cont.)

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Sousel

CM Crato
CM Avis

CM Monforte

CERCI Portalegre

CM Portalegre

Santa Casa da
Misericórdia de Alter
do Chão

Tipo
Projeto
Criação de Unidade de Cuidados Continuados
Reabilitação urbana de prédios devolutos em residências
para seniores
Construção uma estrutura residencial para pessoas com
deficiência na atual Casa do Povo de Cano, regenerado o
edifício que carece de intervenções urgentes, com
capacidade para acolher os utentes do Centro de
Atividades Ocupacionais. Prevê-se, tendo em conta a área
disponível e a articulação com o Centro, cerca de 16
camas.
Criação de apartamentos seniores (SCM de Gáfete)
Criação de unidades de cuidados continuados
Adaptação do antigo edifício do espaço Internet, para
instalação do Hospital das Velharias, projeto direcionado à
ocupação dos tempos livres dos idosos.
Adaptação do edifício do antigo Posto de Turismo para
instalação do Roupeiro Social Municipal.
Adaptação de edifício para o Centro Geriátrico de Figueira
e Barros, e Adaptação de edifício para Centro Geriátrico de
Alcórrego.
Criação de Unidade de Saúde Móvel, abrangendo o
concelho de Avis
Lar Residencial para Pessoas com deficiência (30 Utentes)
Centro de Atividades Ocupacionais p/ pessoas c/
deficiência (30 Utentes)
Cuidados continuados p/ Saúde Mental (residência, sócioocupacional e apoio Domiciliário)
Diversificar a oferta, no âmbito de “Shortstay”, podendo
ser criadas infraestruturas ao nível de uma oferta de
alojamento temporário integrada no conceito de turismo
de reabilitação
Casa Formosa (Centro de alojamento)
Santa Casa de Misericórdia de Portalegre & Santa Casa da
Misericórdia de Alegrete – Turismo Social
Construção do Centro de Convívio do Sport Clube Estrela e
Centro de Dia
Cruz Vermelha Portuguesa – Construção de Casa Abrigo –
privado
Tégua – Construção de Lar/Estrutura residencial/Centro de
acolhimento – privado
Ampliação da unidade cuidados continuados

C
C
C

C
C
C

C
C

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
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Tipologia de Ações
2.3.1 (cont.)

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CIMAA + CMs

2.3.2
CM Avis
Adaptação de
equipamentos/unidad
es turísticas/ Termais CM Nisa
para Turismo Sénior e
de Saúde de curta a
longa duração

CM Nisa

CM Avis
CM Fronteira
CM Fronteira
CM Marvão

CM Sousel

Tipo
Projeto
ALDEIAS – LAR: Regeneração Urbana de Aldeias para a
criação de casas para seniores e centros de apoio comuns
(refeições, tratamento de roupas, realização de atividades,
etc.) para Vida Independente e Assistida
Recuperação das Casas do Maranhão para Unidade de
Turismo Sénior, com interligação às instituições da
Economia Social do Concelho
Dinamização das Termas de Nisa, articulando a oferta para
seniores com turismo de saúde e bem-estar. Este projeto
pretende potenciar as propriedades das águas, os
investimentos realizados e a sua ligação a unidades de
especializadas na área da saúde (nomeadamente
reabilitação e recuperação de patologias associadas às
dificuldades de mobilidade, cirurgia estética, etc)
Aproveitamento / Requalificação da “Albergaria Penha do
Tejo” para um Centro de Desporto e Lazer, podendo
também articular-se com as atividades das Termas de Nisa.
Adaptação de unidades turísticas existentes em termos de
infraestruturas e serviços para idosos
Dinamização das termas de Cabeço de Vide, em articulação
com a oferta de apoio para seniores existente.
Reposicionar a oferta do Hotel Candelária no mercado
também dirigido ao Turismo Sénior e torná-la efetiva.
Promoção do Campo de Golfe de Marvão e
empreendimento turístico Aldeia D´Azenha, de forma a
captar investidores para aproveitamento para Turismo
Sénior
Transformação da Pousada de São Miguel para Turismo
Sénior de Excelência de longa duração

A

C

A

C

T
A
C
C

C

MEDIDA 3.1: MELHORIA DOS SISTEMAS DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
3.1.1
CM Avis
CM Crato
Implementação de
redes de transportes CM Castelo de Vide
CM Marvão
públicos e aquisição
CM Elvas
de veículos para o
CM Gavião
transporte de pessoas CM Nisa
idosas e com
Cruz Vermelha Núcleo de Ponte de
mobilidade reduzida
Sor
3.1.2
CIMAA
Promoção do
transporte “a pedido”
Tipologia de Ações

Tipo
Projeto
Criação de uma Rede de Transportes Públicos
intra/intermunicipal, adequada a idosos e pessoas com
mobilidade reduzida, nomeadamente Shuttles durante a
semana, em particular as freguesias rurais e os centros
urbanos (envolvendo as Juntas de Freguesia)

T

Criar Transporte de doentes ou pessoas com mobilidade
reduzida e/ou portadores de deficiência

C

TRANSPORTE RUA A RUA: Criação de sistema de
transporte conveniente

T
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Tipologia de Ações
3.1.3
Implementação de
soluções tecnológicas
para melhoria do
sistema de mobilidade
e transportes

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Castelo de Vide
CM Marvão

Tipo
Projeto
Criação de uma plataforma tecnológica para organização
de uma central de transportes para doentes e portadores
de deficiência

C

MEDIDA 4.1: RENOVAR CASA
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
4.1.1
CM Avis
Programa de Regeneração e Adaptação das habitações dos
Requalificação das
CM Arronches
idosos (mobilidade reduzida e condições de habitabilidade)
Habitações dos idosos CM Alter do Chão
e criação de melhores CM Avis
condições de
CM Campo Maior
habitabilidade e
CM Crato
mobilidade
CM Fronteira
CM Gavião
CM Marvão
CM Nisa
CM Ponte de Sor
CM Gavião
Alargamento do apoio municipal para a reabilitação das
habitações dos idosos
4.1.2
CM Arronches
Criação de Habitação Social para idosos (regeneração
Criação de Habitação CM Campo Maior
urbana ou novas habitações)
Social para idosos
CM Castelo de Vide
Regeneração urbana, essencialmente fora da zona
CM Marvão
histórica, para adaptação de habitações para idosos
(habitação social).

Tipo

Tipologia de Ações

T

C
C

MEDIDA 4.2: CASA SEGURA
Tipologia de Ações
4.2.1
Implementação de
sistemas de
Teleassistência nas
habitações dos idosos
4.2.2
Implementação de
meios de segurança e
sistemas de prevenção
de nas habitações dos
idosos

Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Arronches
Implementação de sistema e rede de Teleassistência de
CM Crato
forma a tornar mais seguras as habitações isoladas
CM Fronteira
CM Gavião
CM Ponte de Sor
CM Nisa
CM Gavião
Criar apoios para a implementação de sistemas de
segurança nas habitações dos idosos

CM Avis
CM Ponte de Sor

Tipo

T

C

Criar Meios de Segurança nas Habitações dos Idosos
(adaptação habitações)
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MEDIDA 4.3: SERVIÇOS +
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
4.3.1
Sta. Casa Misericórdia
Melhoria da qualidade de Arronches
e diversificação dos
Santa Casa da
serviços de apoio
Misericórdia de
domiciliário
Amieira do Tejo - Nisa

Tipo

Tipologia de Ações

CM Fronteira

4.3.2
CM Avis
Implementar serviços
de saúde ao domicílio
(enfermagem, médico,
psicólogo, fisioterapia,
terapia ocupacional,
entregas de
medicamentos, etc.)
CM Castelo de Vide e
CM Marvão
4.3.3
Criar Serviços de
Manutenção e
pequenas reparações
de habitações de
idosos

CM Avis
CM Castelo de Vide
CM Crato
CM Gavião
CM Nisa

Projeto
Promoção da autonomia e qualidade de vida da pessoa
idosa
“SAD+” – Este projeto consiste na prestação de apoio
domiciliário em período noturno a utentes da resposta
social “serviço de apoio domiciliário” ou “Centro de Dia”,
na realização de tarefas diversas como higiene pessoal e
conforto, administração de medicação, transferência/
mobilização para a cama.
Incluir no Apoio Domiciliário Integrado a disponibilização
de serviços de imagem, acompanhamento ao exterior,
fisioterapia e recuperação
Criação de Equipas Técnicas Multidisciplinares de Apoio
ao Idoso (Criação de equipas multidisciplinares que se
possam deslocar a casa dos idosos para lhes dar apoio psicólogos, técnicos de serviço social, animadores,
enfermeiros, médicos, fisioterapeutas…)
Criação de Unidade de Saúde Móvel, abrangendo o
concelho de Avis
Melhorar o apoio médico, tanto para os idosos em
habitações próprias como para os idosos
institucionalizados
Programa “Oficina Móvel Social” Criação de serviço para
efetuar pequenas reparações domésticas, entregas
domiciliárias e limpezas diversas (habitação ou
jardins/hortas) em habitações de idosos e famílias
carenciadas

T

C

T

MEDIDA 5.1: EQUIPAMENTOS SOCIAIS +
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
5.1.1
CM Elvas
Substituição de Lâmpadas de sódio por leds (nas IPSS)
Implementação de
CERCI Portalegre
Otimizar o uso de recursos/ Equipamentos Sociais, no
sistemas de eficiência
sentido do Limite Zero, potenciando a redução de custos e
energética e hídrica e
promover a defesa do meio ambiente, nos edifícios sede
auto produção de
em Portalegre e no Centro de Reabilitação e Formação
energia a partir de
Profissional de Castelo de Vide
fontes renováveis
CM Avis
Melhoria da eficiência energética do edifício
(energia e elétrica e
Centro Comunitário
águas quentes
Stª Margarida de
solares) em
Aldeia Velha
entidades da
CM Avis
Melhoria da eficiência energética do edifício
Economia Social
Santa Casa da
Misericórdia de Avis

Tipo

Tipologia de Ações

T

C

C

91

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

Tipologia de Ações
5.1.1 (cont.)

Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Melhoria da eficiência energética do edifício
Centro Comunitário
S. Saturnino Valongo
CM Avis
Associação de
Solidariedade de
Reformados,
Pensionistas e Idosos
do Concelho de Avis

Tipo

T

Melhoria da eficiência energética do edifício

MEDIDA 5.2: ESPAÇOS PÚBLICOS +
Tipologia de Ações

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados

5.2.1
Implementação de
sistemas de eficiência
energética e hídrica e
auto produção de
energia a partir de
fontes renováveis
(energia e elétrica e
águas quentes
solares) em edifícios
e espaços públicos

Tipo
Projeto
NÃO FORAM IDENTIFICADOS PROJETOS PARA ESTA
MEDIDA

C

MEDIDA 5.3: PARTILHAR +
Tipologia de Ações
5.3.1
Criação de redes de
cooperação na área
da economia social
5.3.2
Criação de
infraestruturas para
partilha de equip. e
serviços

Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Gavião
Descentralização dos gabinetes de informação à
comunidade abrangendo todas as freguesias do concelho
de Nisa e Gavião, funcionando em rede, maximizando a
utilização de recursos materiais, financeiros e humanos
NÃO FORAM IDENTIFICADOS PROJETOS PARA ESTA
MEDIDA

Tipo

T

T
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MEDIDA 6.1: VOLUNTARIADO SÉNIOR
Tipologia de Ações
6.1.1
Dinamização do
Voluntariado e
Ocupação Sénior

Entidade
Tipo
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Implementação
de
ocupação
para
seniores, C
nomeadamente em ações de valorização do património,
atividades de guias turísticos (património e natureza) e
ações de apoio à população ativa (tomar conta de crianças,
ir buscá-las à escola; ensino de ofícios)
CM Crato
Banco do Tempo (voluntariado)
C
CM Gavião
Implementar um programa de intercâmbio de voluntários T
CIMAA
Sénior entre concelhos
CAMINHAR –
“Solidão Acompanhada” - Projeto de voluntariado que tem C
Associação Cristã de como finalidade ir ao encontro de pessoas idosas acamadas
Apoio Social
e/ou em situações de isolamento, assim como de outras
pessoas com problemas de saúde, através de visitas
domiciliárias efetuadas por equipas de voluntários
devidamente formados e orientados pela Caminhar e que
dedicam semanalmente algum do seu tempo a esta
iniciativa.

MEDIDA 6.2: APOIO SOCIAL E COMUNITÁRIO
Tipologia de Ações
6.2.1
Iniciativas de Apoio
Social e Comunitário

Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Elvas
Apoio Social e Comunitário à População Sénior
CM Gavião
Criação de redes de vizinhança
CM Gavião
Criação de oferta de serviços de apoio jurídico, de serviços
de informação com interesse para idosos

Tipo

C

MEDIDA 6.3: PARTICIPAÇÃO CÍVICA
Tipologia de Ações
6.3.1
Fomentar
associações e a
implementação de
iniciativas para a
cidadania sénior
6.3.2
Fomentar ações de
sensibilização no
âmbito da cidadania
e respeito pelos mais
idosos

Entidade
Tipo
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Criação de um Conselho Consultivo de Seniores
C
CM Avis
Desenvolvimento de WS para ouvir os idosos
CM Campo Maior
Realização de ações de sensibilização e contacto direto com
os idosos para auscultar as suas necessidades e vontades
CM Ponte de Sor
Fomentar a Criação de Associações de Idosos que
representem os seus Interesses
CM Avis
Ações de Sensibilização para:
C
 Limpeza do espaço público
 Cumprimento das Regras de Transito
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MEDIDA 6.4: INCLUSÃO SOCIAL
Tipologia de Ações

Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Ponte de Sor
Adotar informação escrita/ formulários no âmbito dos
serviços municipais para melhor compreensão dos idosos

6.4.1
Promoção de
iniciativas de inclusão
social de idosos e
grupos
desfavorecidos
6.4.2
CM Ponte de Sor
Iniciativas de
CIMAA
Comunicação de uma
imagem inclusiva e
não estereotipada
dos seniores

Campanha de Sensibilização e comunicação para promover
a representação não estereotipada do idoso a nível da
região

Tipo

C

T

MEDIDA 7.1: EMPREENDEDORISMO SOCIAL
Tipologia de Ações

Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CIMAA
ALTO ALENTEJO EMPREENDEDOR

7.1.1
Promoção de Ações de
Sensibilização e
Formação no âmbito
do Empreendedorismo
Social
7.1.2
CM Castelo de Vide e
Implementação de
CM Marvão
Iniciativas de
CM Avis
Empreendedorismo e
Inovação Social

CM Crato
CM Campo Maior

 Criação de uma estrutura organizada que disponibilize
apoio e informação acerca da constituição e
desenvolvimento de ideias de negócio para
empreendedorismo sénior.
 Divulgar Linhas de Apoio Municipal (apoio técnico) no
âmbito do Portugal 2020, para a realização de projetos
de inovação e empreendedorismo social
“Cestos frescos” – Organização da comercialização de
produtos hortícolas produzidos por seniores
Raia Mayor – Inovação Social e Empregabilidade no Norte
Alentejano

Tipo

T

T

C
C

MEDIDA 7.2: EMPREENDEDORISMO EDUCACIONAL
Tipologia de Ações
7.2.1 Promoção de Ações de
Sensibilização e Formação no
âmbito do Empreendedorismo
Educacional e
7.2.2 Implementação de Iniciativas
de Empreendedorismo Educacional

Entidade
Promotora/parceiro
Projeto
s Identificados
CIMAA + AIP +
Academia Empreender Jovem A++
Coração Delta

Tipo

T
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MEDIDA 7.3: PROMOÇÃO DO EMPREGO
Tipologia de Ações

Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CERCI Portalegre
Promoção de emprego, no âmbito de potenciar a
transição para a vida ativa das pessoas com deficiência,

7.3.1
Promoção de
Iniciativas de
Promoção do emprego,
nomeadamente sénior
7.3.2
CM Avis
Promoção de
iniciativas de estimulo
ao autoemprego,
nomeadamente na
cadeia de valor da Vida
Sénior

Inserção de Desempregados numa “Bolsa Municipal de
Cuidadores”, através da sua formação (em articulação
com a Tipologia de ações 9.1.2 Criação de uma rede de
cuidadores certificados
Constituição de uma “Bolsa de Guias” (seniores
voluntários ou ativos)

Tipo

T

C

C

MEDIDA 8.1: PROMOÇÃO DA INTERGERACIONALIDADE
Tipologia de Ações
8.1.1
Promoção de
Atividades
Intergeracionais

Entidade
Tipo
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Arronches
Ações de sensibilização para atividades intergeracionais
T
CM Campo Maior
CM Avis
Desenvolvimento de atividades conjuntas dirigidas a
C
seniores e a crianças do concelho, partilhando espaços
públicos ao ar livre e os equipamentos de uso habitual
destes dois grupos populacionais. Valorização de saberesfazer tradicionais, onde os idosos poderão mostrar e
ensinar às crianças jogos ou outras atividades “antigas”. Em
simultâneo as crianças poderão partilhar saberes
relacionados com novas tecnologias ou outras atividades
comuns na sua vida atual
CM Avis
Articulação de atividades com outras gerações e integração
T
supraconcelhia de atividades, nomeadamente promoção
anual de 2 grandes eventos dirigidos a todos os seniores do
Alto Alentejo, podendo replicar o modelo dos “Jogos do
Norte Alentejano”
CM Castelo de Vide
C
Promoção de atividades entre gerações, envolvendo os
CM Marvão
Municípios de Castelo de Vide e de Marvão
Aproveitamento dos conhecimentos e experiência da
C
população idosa para ações de sensibilização para outras
faixas etárias
CM Gavião
Realização mais sistemática de atividades para interação
T
intergeracional e na família.
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MEDIDA 8.2: PROMOÇÃO DE UMA VIDA ATIVA
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
8.2.1
CM Avis
Promoção de
CM Campo Maior
Atividades e
CM Castelo de Vide
Programas
CM Marvão
Diversificados para
CM Sousel
seniores
CM Gavião
8.2.2
CM Castelo de Vide
Ações de
CM Marvão
sensibilização para O CM Gavião
envelhecimento ativo CM Sousel
e a prática de
CM Gavião
exercício físico

Tipo

Tipologia de Ações

Projeto
Diversificação e incentivo à realização de atividades na
comunidade dirigidas a idosos, apoiando a sua participação
e acessibilidade, nomeadamente de atividades físicas:
aeróbia, hidroginástica, fitness, caminhada, etc.

T

Criação de ateliês referentes a artes tradicionais
Incluir os temas do envelhecimento ativo e gerontologia e
da intergeracionalidade nas atividades extracurriculares

C
T

Difusão de uma imagem de envelhecimento ativo e da
intergeracionalidade, por parte do poder local

T

MEDIDA 8.3: PROMOÇÃO DA SAÚDE
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
8.3.1
CM Avis
Realização de Sessões de informação e rastreio a idosos
Ações de
ULSNA – Unidade
realizadas quer no município, quer nos equipamentos de
Sensibilização e
Local de saúde
apoio social a idosos do concelho sobre:
rastreio para a
Associação
 Alimentação Saudável,
alimentação saudável Humanitária de Apoio
 Medição da Tensão Arterial e Pesagem
e patologias típicas
aos Diabéticos do
 Diabetes
dos seniores
Concelho de Avis
 Alzheimer e outras demências
(diabetes,
hipertensão, audição,
visão, prevenção das
Demências e doenças
foro neurológico)

Tipo

Tipologia de Ações

C

MEDIDA 9.1: COMPETÊNCIAS +
Entidade
Tipo
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
9.1.1
CM Campo Maior
Sensibilizar as entidades que disponibilizam estruturas
C
Iniciativas de
residenciais para idosos para a necessidade de acesso a
Formação para
médico geriatra
Técnicos e Dirigentes CM Fronteira
Definir e Implementar um plano de formação
T
de entidades da
especialmente dirigido aos dirigentes
Economia Social ou
CM Gavião
Melhoria das competências dos colaboradores que prestam T
funcionários e
serviços a idosos, aos vários níveis das organizações
agentes da
(formação)
administração local
CM Castelo de Vide
Levantamento das necessidades de formação para a
T
CM Marvão
Economia Social e realizar as ações de formação
identificadas
Tipologia de Ações
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Tipologia de Ações
9.1.1 (cont.)

9.1.2 Criação de uma
rede de Cuidadores
Certificados

Entidade
Tipo
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Crato
Melhoria das competências dos colaboradores que prestam T
serviços a idosos
CM Avis
Formação de dirigentes e técnicos das instituições que
T
prestam serviços a idosos
CM Gavião
Promoção de formação profissional para os funcionários de
T
atendimento público, especificamente, para lidar com a
população idosa
CM Gavião
Criar uma rede de cuidadores certificados (área
T
envelhecimento)
CM Avis
Formação para a Criação de rede de cuidadores certificados T
para tratar idosos no domicílio – parceria entre CM,
Instituto de Emprego, Instituto Politécnico de Portalegre e
Universidade de Évora

MEDIDA 9.2: CAPACITAÇÃO SÉNIOR
Tipologia de Ações
9.2.1 Promoção de
Ações de
Sensibilização e
Formação da
população sénior

9.2.2 Criação de
universidades
seniores

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Gavião
CM Castelo de Vide
CM Marvão
CM Castelo de Vide
CM Marvão
CM Castelo de Vide
CM Marvão
CM Nisa
CM Alter do Chão

Tipo
Projeto
Implementar mais computadores e internet, formação em
informática para idosos
Realização de ações de formação/esclarecimento no uso
das TIC e Equipamentos eletrónicos (PC; Telemóveis;
Multibancos)
Criação de um Plano de Formação em áreas de interesse da
população idosa
Criação de uma Universidade Sénior conjunta entre Marvão
E Castelo de Vide
Criação e dinamização da Universidade sénior
Criação e dinamização da Universidade sénior

T
T

T
C
C
C

MEDIDA 10.1: PROMOÇÃO INTEGRADA DA OFERTA E POTENCIALIDADES DO
ALTO ALENTEJO
Tipologia de Ações
10.1.1 Promoção da
Oferta de Vida
Sénior, incluindo
Turismo Sénior e de
Saúde

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Avis
CM Castelo de Vide
CM Crato
CM Fronteira
CM Gavião
CM Marvão
CM Nisa
Turismo Alentejo, ERT
CIMAA
CM Avis; CIMAA
Turismo Alentejo, ERT

Tipo
Projeto
Divulgação e promoção integrada das potencialidades do
território, promovendo os principais polos de atração,
produtos e atividades dos diversos concelhos

A

AGENDA MAIOR - Criação de uma rede de coordenação da
oferta de eventos e atividades a nível supramunicipal
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MEDIDA 11.1: PROMOÇÃO DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO NA SAÚDE
Tipologia de ações
11.1.1 Promoção das
TIC na saúde

11.1.2 Expansão de
rede de Telemedicina

Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Castelo de Vide e Instalação de biossensores e TIC na saúde com o apoio de
CM Marvão
parcerias com o sector privado
CM Campo Maior
Instalação de TIC de suporte à vida independente, através
da constituição de parcerias
CM Campo Maior
Alargamento da rede de telemedicina

Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
11.1.3
ULSNA
Criação de um Programa de Nutrição e Atividades Físicas
Desenvolvimento de Ass Doentes
adequadas a estas patologias. Este projeto cruza com os
Programas
Parkinson
Projetos Âncora 1 e 2.
Alimentares e de
Ass Alzheimer – Deleg
atividade física
Regional
específicos para
doentes de Parkinson Harvard Medical
School
e Alzheimer
Entidades da
Economia Social

Tipo

T
C
T

Tipo

Tipologia de ações

T

MEDIDA 11.2: REDES DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Tipologia de Ações
11.2.1 Promoção /
integração em redes
de inovação e
programas de
desenvolvimento
internacionais

Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
IPP
NÃO FORAM IDENTIFICADOS PROJETOS PARA ESTA
CIMAA
MEDIDA
FCT
ULSNA

Tipo

T

MEDIDA 11.3: PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DOS SENIORES
Tipologia de ações
11.3.1
Desenvolvimento de
equipamentos e
programas para
melhorar a
autonomia dos
seniores e diminuir o
risco de queda

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados

Tipo
Projeto
NÃO FORAM IDENTIFICADOS PROJETOS PARA ESTA
MEDIDA

T
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ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS E REGULAMENTARES/ RECOMENDAÇÕES
Projeto
Criação de legislação/regulamentação para a inclusão sénior
Alterações curriculares para incluírem estas temáticas nos programas escolares
Pressionar entidades competentes (ANACOM) e operadores para melhoria da
cobertura TDT
Assistência médica em Abrantes; estabelecer parcerias entre estabelecimentos de
saúde para melhorar a assistência médica.

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Avis
CM Avis
CM Gavião
CM Gavião

OUTROS
Foi ainda identificado um projeto pela Câmara Municipal do Crato que não tem
enquadramento no âmbito deste Plano de Ação mas que se referencia para eventual inclusão
no Plano de Ação do Turismo. Trata-se da “Criação de centro de interpretação – Ordem de
Malta e sua integração na oferta de parques temáticos”.

99

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

5.1 Projetos Âncora
Como resultado das workshops realizadas e de boas práticas internacionais identificadas
foram definidos 6 projetos âncora, no âmbito da operacionalização da estratégia de
desenvolvimento da Economia Social com foco na população sénior. Estes projetos na sua
implementação conjunta permitirão alavancar a criação e reconhecimento nacional e
internacional do Alto Alentejo como Destino de Excelência para a Vida Sénior.
Através da concretização dos projetos âncora identificados, não serão beneficiados apenas
os promotores diretamente envolvidos, mas as diversas instituições da economia social da
região que durante e pós projeto podem aproveitar as valências criadas pelos projetos âncora
e beneficiar de toda a dinâmica gerada na criação do “ALTO ALENTEJO – EXCELÊNCIA NA
VIDA SÉNIOR”, potenciando vantagens competitivas em todo este setor.
1. ALTO ALENTEJO “DEMENTIA VILLAGE” – “VILA DA MEMÓRIA”
2. CENTRO NEUROLÓGICO E DE RECUPERAÇÃO DO ALTO ALENTEJO – “TERMAL
NEUROLOGIC CENTER”
3. CENTRO DE RECUPERAÇÃO, REJUVENESCIMENTO E BEM ESTAR DO ALTO
ALENTEJO – “TERMAL OLIVE RENEWAL CENTER”
4. “ALDEIAS LAR”
5. PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR NO ÂMBITO
DA VIDA SÉNIOR DO ALTO ALENTEJO
6. “AGENDA MAIOR”
As necessidades de financiamento estimadas, indicadas para os vários projetos são para o
financiamento total, seja para investimento público ou privado, incluindo as respetivas
contrapartida nacional a assegurar por capitais próprios, recurso a crédito, etc.

PROJETO ÂNCORA 1
ENTIDADE
PROMOTORA/PARCEIROS
IDENTIFICADOS

TIPOLOGIA DE AÇÃO (ÕES) EM
QUE SE ENQUADRA

ALTO ALENTEJO “DEMENTIA VILLAGE – VILA DA MEMORIA
CM Avis; CM Arronches
CM Ponte de Sor e SC Misericórdia Ponte de Sor
CM Crato e SC Misericórdia do Crato
CM Alter do Chão e SC Misericórdia de Alter do Chão
CM Campo Maior e SC Misericórdia de Campo Maior
2.3.1: Criação de novas valências/serviços e infraestruturas dirigidas para
públicos com menor oferta na região
9.1.1 Iniciativas de Formação para Técnicos e Dirigentes de entidades da
Economia Social

100

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA




DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
Este projeto engloba dois subprojetos principais que se complementam entre si:
Criação de uma unidade residencial inovadora e centro para apoio, para doentes de Alzheimer e outras
demências, centradas na excelência e numa abordagem holística dos cuidados a estes doentes.
Centro de competências na área das demências em parceria com instituições nacionais e internacionais
altamente reconhecidas.
Os doentes com um quadro de demência frequentemente perdem a noção do tempo e do espaço (que vai
piorando com o estádio da doença), vivendo efetivamente apenas no momento presente. É fundamental que
esse presente seja vivido com dignidade, liberdade e cuidados adequados, com estimulação cognitiva e
profissionais competentes.
Pretende-se com este projeto desenvolver uma unidade modelo de apoio a idosos com demências e de
estimulação da memória, preferencialmente reabilitando casas existentes, criando uma infraestrutura que
funcione como uma aldeia, dotada de serviços e de residências, numa adaptação do conceito da “Dementia
Village” de Hogkway em Weesp, Amesterdão. Dependendo do nível de demência os doentes poderão residir nas
casas da “Vila da Memoria”, ou apenas usufruir dos Programas de Estimulação da Memória, desenvolvidas no
centro de apoio que incluam, nomeadamente, atividades ao nível cognitivo, atividades físicas, cuidados especiais
de nutrição, etc.
A fase de conceção da unidade e seleção do espaço adequado é crítica para a realização deste projeto exigindo a
contratação de projetistas especializados no setor da Vida Sénior e de apoio técnico na área das demências.
Outro fator crítico de sucesso é o estabelecimento de parcerias com instituições internacionais de referência na
área da investigação e conhecimento no domínio do Alzheimer e outras demências e com centros médicos a
nível nacional e internacional.
Ao longo do projeto é também determinante a formação e desenvolvimento de competências, especializadas em
demências, dos cuidadores e técnicos que venham a constituir os quadros da “Vila da Memória”, prevendo-se a
criação de um centro de competências neste domínio em parceria com instituições nacionais e internacionais
altamente reconhecidas.
Em paralelo, e de forma a apoiar os doentes em regime de ambulatório e que permanecem em suas casas, serão
desenvolvidas na Vila da Memória ações de formação dirigidas aos cuidadores informais (familiares ou
domésticas) para que possam prestar a assistência adequada.
JUSTIFICAÇÃO
A questão das demências é uma das problemáticas que afeta de forma crescente a população idosa e que não se
encontra ainda devidamente endereçada a nível internacional e também no nosso país.
Efetivamente, de acordo com a Alzheimer Portugal, na pessoa do Presidente da sua Direção “Os mais recentes
dados epidemiológicos apontam para a existência de 182.000 pessoas com demência em Portugal, das quais
130.000 têm doença de Alzheimer, forma de demência mais prevalente. No entanto, não existe em Portugal um
Plano Nacional para as Demências, ao contrário do que se verifica em vários países da Europa, resultando numa
inexistência de respostas especializadas. Os impactos sociais e económicos desta doença progressiva são cada vez
mais relevantes e as diferentes exigências ao longo do percurso requerem, por um lado, apoio e formação aos
cuidadores através de uma intervenção pluridisciplinar e de proximidade e, por outro lado, serviços e respostas
específicos para pessoas com Demência. Só assim será possível melhorar, desdramatizar e valorizar o ato de
cuidar, contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida das pessoas com Demência e para uma promoção
dos seus direitos”.
De acordo com as conclusões da Carta Social e Estratégia de desenvolvimento da Economia Social do Alto
Alentejo, nesta região não existem respostas direcionadas para as demências, embora as entidades que
participaram nas workshops no âmbito do Plano de Ação reconheçam que dos idosos institucionalizados existe
uma % relevante (embora ainda não quantificada) que apresentam quadros de demências.
Ainda de acordo com a Alzheimer Portugal um dos tópicos fundamentais para o Plano Nacional para as
Demências é a “Existência de serviços e equipamentos modelo, com vista à aprendizagem e partilha das melhores
práticas”, o que enquadra o presente projeto como uma prioridade a nível nacional e em linha com as
estratégias europeias em termos de saúde pública e do apoio à população idosa.
Nota-se também uma carência de formação dos recursos humanos das instituições que oferecem respostas a
idosos, em especial na área das demências, sendo fundamental para o sucesso deste projeto dotar os
profissionais da “Vila da Memoria” das competências adequadas ao nível de excelência que se pretende atingir.
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IMPACTO AO NÍVEL DA REGIÃO
Esta unidade servirá idosos com demência dos diversos concelhos do Distrito de Portalegre, colmatando, como já
referido, uma lacuna atualmente existente. Prevê-se também que pelo seu caráter de excelência e inovação
possa atrair utentes de fora da região, que possam contribuir financeiramente para os cuidados prestados, de
modo a criar condições de sustentabilidade do projeto.
Prevê-se ainda que este projeto tenha impacto ao nível da criação de emprego, inserindo jovens desempregados
de qualificação superior e sobretudo desempregados de mais baixas qualificações, que sejam previamente
dotados de competências como cuidadores em demências.
Este projeto terá ainda impacto na criação de um centro de competências na área das demências, dirigido não só
aos futuros quadros da “Vila da Memória”, mas também de profissionais de outras instituições e de cuidadores
informais (que cuidam de idosos em casa), que permanecerá pós projeto na formação contínua, de
aperfeiçoamento e atualização de competências, na área da prevenção e da gestão das demências.
Como se pretende que a “Vila da Memória” constitua um espaço reconhecido como “Boa Prática” a nível
nacional e mesmo internacional, com ligação a centros médicos e de investigação nestes domínios, prevê-se que
possa atrair pessoas de outras regiões do país e mesmo de fora, em particular da Andaluzia (Espanha),
contribuindo para criar e tornar conhecida a imagem do Alto Alentejo como destino de excelência para seniores.





NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
Criação de uma unidade residencial inovadora e centro para apoio, para doentes de Alzheimer e outras
demências, centradas na excelência e numa abordagem holística dos cuidados a estes doentes, estimada para
100 camas – 5 Milhões
Centro de competências na área das demências em parceria com instituições nacionais e internacionais
altamente reconhecidas. – 500.000 Euros

UNIDADE RESIDENCIAL E CENTRO NEUROLÓGICO E DE REABILITAÇÃO DO
ALTO ALENTEJO– “TERMAL NEUROLOGIC CENTER”
CM Fronteira / Junta de Freguesia de Cabeço de Vide -Termas da Sulfúrea
SC Misericórdia de Cabeço de Vide, ou
ENTIDADE
CM Nisa – Termas da Fadagosa
PROMOTORA/PARCEIROS
Parceiros na área da neurologia e da investigação e tecnologia no domínio
IDENTIFICADOS
das patologias neurológicas (Parkinson, etc.)
Associação Parkinson, Associação AVC, etc.
2.3.1: Criação de novas valências/serviços e infraestruturas dirigidas para
TIPOLOGIA DE AÇÃO (ÕES) EM
públicos com menor oferta na região
QUE SE ENQUADRA
2.3.2: Adaptação de equipamentos/unidades turísticas/ Termais para
Turismo Sénior e de Saúde de curta a longa duração
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
Este projeto deverá ser encabeçado pelas entidades que a nível regional se encontram mais bem posicionadas
para o cumprimento dos seus objetivos, complexo termal das Termas da Sulfúrea de Cabeço de Vide (CM
Fronteira) ou complexo Termal da Fadagosa de Nisa (CM Nisa), não existindo mercado neste território (mesmo
captando utilizadores fora do mercado nacional) para a existência de 2 projetos com as mesmas carateristicas.
Assim recomenda-se uma estratégia regional que define qual a melhor entidade para desenvolver este projeto
ou em alternativa ou projeto identificado como Projeto Âncora nº3.
No caso das Termas da Sulfúrea o projeto engloba dois subprojetos principais que se complementam entre si:
 Construção de uma unidade residencial e centro neurológico e de reabilitação, vocacionada para doentes
com patologias neurológicas, com atrofia muscular (como Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas, etc.),
patologias músculo-esqueléticas, reabilitação de AVC, em parceria com o complexo termal das “Termas da
Sulfúrea”;
 Dinamização e reabilitação das Termas da Sulfúrea de Cabeço de Vide, em articulação com a oferta de apoio
para seniores existente na região;
Pretende-se que o centro neurológico e de reabilitação a criar seja dotado de infraestruturas para residência
permanente ou temporária e de equipamentos com condições físicas de excelência, para realização de
PROJETO ÂNCORA 2
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programas inovadores e holísticos de reabilitação e melhoria da qualidade de vida de idosos com
Parkinsonismos, reabilitação de AVC, ou poli traumatizados que possa servir os utentes da região e sobretudo
captar público de outras zonas do país e do estrangeiro.
No caso das Termas da Fadagosa de Nisa o projeto engloba dois subprojetos principais que se complementam
entre si
 Reconversão das “Antigas Termas”, localizadas no perímetro termal para a criação, de forma contígua às
termas da Fadagosa em Nisa, de um Centro de Acolhimento Temporário, com capacidade de resposta
de alojamento aos utentes do Complexo Termal;
 Aproveitamento/requalificação da “Albergaria Penha do Tejo”, para a criação de uma unidade de apoio
aos vários tipos de demência (alimentado o Complexo Termal)
Opção Termas da Sulfúrea de Cabeço de Vide:
No caso das Termas da Sulfúrea de Cabeço de Vide propõem-se o desenvolvimento desta unidade em associação
com a Santa Casa da Misericórdia de Cabeço de Vide que nas novas instalações dispõem já de uma sala
snouzelen e de uma piscina de reabilitação, e que pretende transformar a antiga unidade numa estrutura
residencial permanente ou temporária para doentes com Parkinson ou recuperação de AVC e do Centro
Neurológico em ligação com a unidade recentemente construída.
Um dos principais fatores diferenciadores desta unidade é a sua ligação estreita e a inclusão nos seus programas
de reabilitação, de tratamentos com as Águas Termais da Sulfúrea.
A água natural das Termas da sulfúrea é "única no país" e "não são do nosso conhecimento quaisquer similares
3
estrangeiras" . Estudos realizados pelo I.S.T. da Universidade de Lisboa revelaram que a água utilizada nas
termas possui cerca de 3500 anos. Aliás, os primeiros utilizadores desta água para fins termais terão sido os
romanos, provavelmente no tempo de César Augusto (119 a.C.) ”, existindo ainda vestígios das termas romanas
por baixo dos antigos balneários, não estando cuidadas como atração turística.
Segundo a Associação das Termas de Portugal estas águas têm como indicações terapêuticas /programas de
bem-estar, nomeadamente, em doenças osteoarticulares e reumatismais crónicas e em doenças crónicas e
alérgicas das vias respiratórias superiores e inferiores.
As Termas da Sulfúrea, embora tenham um balneário relativamente recente, necessitam de ser reabilitadas para
um conceito de SPA e Bem-estar, com outros padrões de qualidade, de forma a enquadrar a oferta do destino
ALTO ALENTEJO – EXCELÊNCIA NA VIDA SÉNIOR”.
As atuais instalações das termas, para além das áreas de tratamentos devidamente equipadas, dispõem já, na
zona de bem-estar, de ginásio e de tratamentos efetuados na piscina de marcha e na piscina polivalente, e outras
técnicas complementares, podendo, com as devidas adaptações podem ser inseridas como valências da
UNIDADE RESIDENCIAL E CENTRO NEUROLÓGICO E DE REABILITAÇÃO DA SULFÚREA.
Opção Termas da Fadagosa de Nisa:
Atualmente o Complexo Termal dispõe de uma unidade de reabilitação física dotada de equipamentos de
excelência (parque HUBART, piscina conjunta, tanque de marcha, CSMI H NORM, CSMI HUMAC NORM –
DINAMOMETRO ISSO CINETIQO, etc.) prontos a usar, com capacidade de resposta imediata para incapacidades
físicas e reabilitação.
Existe igualmente dentro do Complexo:
 Um centro de internamento, com 23 camas, equipado com gabinetes médicos, gabinetes de
enfermagem, refeitório, salas de estar, etc.;
 Uma unidade de SPA e Bem-Estar (sauna e banho turco) para respostas complementar dos potenciais
utentes dos tratamentos termais e seus acompanhantes;
 Valências Termais em pleno funcionamento
JUSTIFICAÇÃO
A nível nacional existem muito poucas unidades especializadas na reabilitação deste tipo de situações, sendo de
mencionar pela sua qualidade o Centro de Reabilitação de Alcoitão, na região de Lisboa e o Campo Neurológico
Sénior em Torres Vedras, procurados por pessoas de todo o país e mesmo do estrangeiro.
3

Prof Herculano de Carvalho
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Na região do Alentejo não existem unidades com estas carateristicas, verificando-se um crescente nível de
incidência de doença de Parkinson e de AVC a nível mundial, da qual a região não é exceção.
Com a progressão da doença os parkinsonismos são altamente incapacitantes, acompanhados de profundas
atrofias musculares que limitam fortemente as atividades de rotina diária e aumentam significativamente o risco
de quedas.
As atuais linhas orientadoras clínicas para a Doença de Parkinson reconhecem o papel da reabilitação como meio
de melhorar a funcionalidade dos doentes e de os ajudar, assim como aos familiares, a lidar com os problemas e
com as limitações funcionais associados à doença.
Também cerca de um terço das pessoas que sofreram um AVC ficam com incapacidades, sendo fundamental a
intervenção de reabilitação logo que possível, como forma de recuperação ou de aprendizagem da gestão dos
danos que o AVC causou.
Reabilitação envolve voltar à vida normal ou melhorar os níveis de autonomia, tanto em doentes de Parkinson
como em doentes em recuperação de AVC, embora com programas individuais adaptados às necessidades de
cada indivíduo.
Para o sucesso deste projeto é fundamental a existência de equipas multidisciplinares com forte apoio da área da
saúde e a ligação a centros médicos nacionais e internacionais de excelência na neurologia, e no
desenvolvimento de programas especializados em Parkinson e em reabilitação, pelo que a existência de
parceiros privados e do setor do conhecimento nestas áreas é vital.
IMPACTO AO NÍVEL DA REGIÃO
A unidade residencial e Centro Neurológico e de Reabilitação do Alto Alentejo servirá idosos com problemas de
Parkinson e recuperação de AVC dos diversos concelhos do Distrito de Portalegre, mas também de toda a região
Sul do Pais, dando resposta a uma necessidade nacional, para uma população particularmente vulnerável com
fortes limitações físicas, frequentemente associada a idade avançada, integrando cuidados especializados, com
residências de elevada qualidade e programas de tratamento onde se inserem o recurso às águas termais.
Pelo seu caráter de excelência pretende-se que este Centro contribua para a criação e divulgação do Destino

“ALTO ALENTEJO – EXCELÊNCIA NA VIDA SÉNIOR”.
Prevê-se que este projeto tenha impacto ao nível da criação de emprego, inserindo jovens desempregados de
qualificação superior e média, sobretudo em áreas ligadas à saúde e bem-estar e área social e também
desempregados de mais baixas qualificações, que sejam previamente dotados das competências adequadas nos
cuidados a este tipo de público.
Este projeto terá ainda impacto na criação de competências a nível da região na área dos Parkinsonismos e
recuperação de AVC, dirigido não só aos futuros quadros do Centro, mas também de profissionais de outras
instituições e de cuidadores informais (que cuidam de idosos em casa), que permanecerá pós projeto na
formação contínua, de aperfeiçoamento e atualização de competências nestes domínios
A reabilitação das “Termas da Sulfúrea” e sua associação à “Unidade Residencial e Centro Neurológico e de
Reabilitação da Sulfúrea” potencia o aumento das taxas de utilização deste equipamento, atualmente muito
reduzida, contribuindo para a sustentabilidade deste equipamento.








NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
Construção de uma unidade residencial e centro neurológico e de reabilitação do Alto Alentejo, vocacionada
para doentes com patologias neurológicas, com atrofia muscular (como Parkinson, atrofia de múltiplos
sistemas, etc.), patologias músculo-esqueléticas, reabilitação de AVC, em parceria com o complexo termal
das “Termas da Sulfúrea” , com capacidade para 40 utentes – 2.500.000 €
Dinamização e reabilitação das Termas da Sulfúrea de Cabeço de Vide, em articulação com a oferta de apoio
para seniores existente. – 600.000
Alternativamente:
Requalificação da “Albergaria da Amieira do Tejo – 2.000.000 €
Reconversão das “Antigas Termas”
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CENTRO DE RECUPERAÇÃO REJUVENESCIMENTO E BEM ESTAR DO ALTO
ALENTEJO (Unidade termal da Fadagosa de Nisa ou da Sulfúrea de Cabeço
de Vide) – “TERMAL OLIVE RENEWAL CENTER”
CM Nisa ou
ENTIDADE PROMOTORA
CM Fronteira – Junta Freguesia Cabeço de Vide
/PARCEIROS IDENTIFICADOS
Parceiros privados na área da medicina e recuperação medicina cirurgia
estética e da cosmética
2.3.2: Adaptação de equipamentos/unidades turísticas/ Termais para
TIPOLOGIA DE AÇÃO (ÕES) EM
Turismo Sénior e de Saúde de curta a longa duração
QUE SE ENQUADRA
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
A criação de “Centro de Recuperação, Rejuvenescimento e Bem-estar do Alto Alentejo”, articulando a oferta
para seniores com turismo de saúde e bem-estar, é um projeto muito ambicioso e que deverá ser
detalhadamente avaliado, de cujo sucesso depende da criação das parcerias certas e atração de investimento
privado.
Independentemente do complexo termal que assuma a promoção do projeto, este engloba dois subprojetos
base que se complementam entre si:
 Criação de uma clínica especializada e unidade de cuidados continuados de reabilitação e recuperação de
pós operatórios, nomeadamente associadas ao rejuvenescimento e bem-estar, com oferta integrada com
programas de melhoria da mobilidade, controle e redução de peso e tratamentos e cirurgia estética
(dependente de parceiros privados), numa abordagem holística do bem-estar
 Criação de uma unidade para a produção de uma linha de cosméticos, associada às águas termais e à
olivoterapia (dependente de parceiros privados)
PROJETO ÂNCORA 3

No caso das Termas da Sulfúrea (Fronteira)o projeto engloba ainda:
 Construção de uma unidade residencial para apoio ao complexo termal das “Termas da Sulfúrea”, nas
“Antigas Termas, e reabilitação das termas romanas;
 Dinamização e reabilitação das Termas da Sulfúrea de Cabeço de Vide, em articulação com a oferta de apoio
para seniores existente na região;
No caso das Termas da Fadagosa (Nisa)o projeto engloba ainda:
 Reconversão das “Antigas Termas”, localizadas no perímetro termal para a criação, de forma contígua às
termas da Fadagosa em Nisa, de um Centro de Acolhimento Temporário, com capacidade de resposta de
alojamento aos utentes do Complexo Termal, em ligação com a oferta para a economia social com foco na
população sénior, que inclua planos de nutrição, atividade física e tratamentos de SPA à base das águas
termais, conjugadas com cosméticos à base de azeite e ácido hialurónico;
Este projeto pretende potenciar as propriedades dermatológicas e músculo-esqueléticas das águas termais e sua
ligação a unidades de cosmética e cirurgia estética, baseada nas propriedades dermatológicas do azeite.
De acordo com especialistas na área da dermatologia o azeite funciona como um antirrugas, hidrata peles secas,
melhora a elasticidade e aumenta a vitalidade da pele, acalma peles irritadas, dá brilho e hidrata os cabelos,
além de fortalecer as unhas.
Outro fator crítico de sucesso deste projeto, para além das parcerias (investidores, seguradoras, etc.), é o
desenvolvimento e promoção de uma marca forte associada às termas.
Como inspiração do projeto siga-se o exemplo das unidades da Caudalie e das termas de Vichy.
O fator distintivo deste projeto é a junção de diferentes valências que criem uma unidade única a nível europeu,
capaz de atrair público de diversos países.
JUSTIFICAÇÃO
A dinamização das unidades termais existentes no Alto Alentejo, Fadagosa de Nisa e da Sulfúrea em Cabeço de
Vide poderão ser âncoras no desenvolvimento do destino ALTO ALENTEJO – EXCELÊNCIA NA VIDA SÉNIOR,
catalisando uma oferta diferenciadora a atrativa de público de fora da região. Nesse sentido devem ser feitos
todos os esforços para não sobrepor ofertas de produtos idênticos pelo que se propõe que cada uma das
unidades termais desenvolva produtos distintos, um mais direcionado para a reabilitação e os problemas
neurológicos (Projeto âncora 2) e outro associado a uma abordagem holística do bem-estar e rejuvenescimento.
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Com foco na melhoria da mobilidade e na recuperação pós-operatório e em programas de nutrição e
tratamentos estéticos.
A área da cosmética e do combate ao envelhecimento, onde se insere a cirurgia estética são tendências
crescentes a nível mundial. Este projeto insere-se no princípio do envelhecimento ativo e da importância das
pessoas se sentirem bem com elas próprias. Este projeto alia a saúde e termalismo, ao turismo à economia
social, criando oferta para os seniores independentes ou com problemas de mobilidade e para público mais
jovem que dinamize e crie sustentabilidade do Complexo Termal.
IMPACTO AO NÍVEL DA REGIÃO
Geração de emprego
Potenciação dos recursos endógenos e de infraestruturas já existentes
Aumento do fluxo de aquistas e turistas; Contribuição para a imagem do Alto Alentejo como destino de
excelência na Vida Sénior, com diversidade e complementaridade da oferta
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS

Criação de uma clínica especializada em cirurgia estética (dependente de parceiros privados) a integrar no
edifício da unidade de Alojamento: A Estimar

Desenvolvimento de uma linha de cosméticos, associada às águas termais e à olivoterapia (dependente de
parceiros privados) e elaboração de 5 apresentações de produto, incluindo 5000 embalagens por
apresentação: 200.000 €

Reconversão das “Antigas Termas”, localizadas no perímetro termal para a criação, de forma contígua às
termas da Fadagosa em Nisa, de um Centro de Acolhimento Temporário, com capacidade de resposta de
alojamento aos utentes do Complexo Termal que inclua planos de nutrição, atividade física e tratamentos
de SPA à base das águas termais, conjugadas com cosméticos à base de azeite e ácido hialurónico. (a
definir)
OU ALTERNATIVAMENTE
 Construção de uma unidade residencial em parceria com o complexo termal das “Termas da Sulfúrea” , com
capacidade para 40 utentes – 2.500.000 €
 Dinamização e reabilitação das Termas da Sulfúrea de Cabeço de Vide, em articulação com a oferta de apoio
para seniores existente. – 600.000
PROJETO ÂNCORA 4

ALDEIAS – LAR

ENTIDADE
PROMOTORA/PARCEIROS
IDENTIFICADOS

CIMAA + CMs + Entidades da Economia Social, entidades privadas (2º setor)

2.3.1: Criação de novas valências/serviços e infraestruturas dirigidas para
públicos com menor oferta na região (demências, cuidados
TIPOLOGIA DE AÇÃO (ÕES) EM
continuados/paliativos, residências assistidas, recuperação de
QUE SE ENQUADRA
AVC/Parkinson, segmento médio/alto). Inclui ações de regeneração urbana
para adaptação a residências seniores.
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
Regeneração Urbana de Aldeias para a criação de casas para seniores e centros de apoio comuns (refeições,
tratamento de roupas, realização de atividades, etc.) para Vida Independente e Assistida.
Este projeto prevê a aquisição e reconversão de casas devolutas ou abandonadas nas povoações selecionadas,
para a criação de apartamentos/pequenas casas (T1 e T2) para a habitação de idosos, através de investimento
público, privado ou misto.
Para além das habitações e dos equipamentos e serviços normais em qualquer localidade, prevê-se também a
criação (aproveitamento/adaptação de unidades já existentes) de:
• Um edifício social, com uma sala de refeições / restaurante (também aberto ao público), com
possibilidade de take-way (envio de refeições ao domicílio), um bar/café (também aberto ao exterior),
uma sala de atividades de tempos livres (ateliers diversos adaptados aos gostos dos utentes) e realização
de eventos (exposições, palestras, bailes, etc.), uma lavandaria, um minimercado, um posto de saúde,
onde um médico e uma enfermeira prestam cuidados de saúde primários e geriátricos aos idosos.
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• Adicionalmente poderá ter uma extensão dos serviços municipais/ junta freguesia – “Loja do Munícipe”
que um dia por semana presta apoio aos idosos na resolução de assuntos variados.
• Uma “horta social” para a produção de produtos hortícolas com canteiros sobre elevados para utilização
pelos idosos, que fornecem produtos ao “restaurante” do edifício social e para abastecimento dos
próprios idosos envolvidos. Esta horta estará inserida num “Parque da Aldeia”
JUSTIFICAÇÃO
O modelo de "aldeias lar" surge das dinâmicas de envelhecimento da população e a desertificação da região,
consistindo em "revitalizar" aldeias do Alto Alentejo, muitas delas com necessidades de intervenção em termos
de regeneração urbana e maioritariamente habitadas por idosos.
IMPACTO AO NÍVEL DA REGIÃO
A criação das “aldeias lar” para além da dinamização de territórios mais deprimidos e da melhoria da qualidade
de vida dos idosos, contribuem para a criação de emprego, melhoria das competências dos cuidadores e técnicos
que lidam com idosos e para a consolidação do “ALTO ALENTEJO – EXCELÊNCIA NA VIDA SÉNIOR”.
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS por cada ALDEIA LAR
2
 Aquisição e reconversão de 30 casas devolutas ou abandonadas: 30 x 100 m (média) x 600€/m2 =
1.800.000 €
 Edifício Social: 1000 m2 x 600€/m2 = 600.000 €
 Espaços Verdes – Parque da Aldeia e Horta: 200.000 €
 Equipamento e decoração de espaços comuns: 100.000€
 Projetos: 100.000€ projetos
 Formação: 50.000€
TOTAL = 2.850.000 €
PROMOÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR NO
ÂMBITO DA VIDA SÉNIOR DO ALTO ALENTEJO
CM Avis
CM Campo Maior
ENTIDADE
CM Castelo de Vide
PROMOTORA/PARCEIROS
CM Crato
IDENTIFICADOS
CM Fronteira
CM Gavião
CM Marvão
10.1.1: Promoção da Oferta de Vida Sénior, incluindo Turismo Sénior e de
TIPOLOGIA DE AÇÃO (ÕES) EM
Saúde
QUE SE ENQUADRA
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
Divulgação e promoção integrada das potencialidades do território em termos de vida sénior, Economia Social,
Turismo Sénior e de Saúde, promovendo as potencialidades da região como destino sénior, dos principais pólos
de atração dos diversos concelhos, respetivos produtos, atividades e oferta de estruturas residenciais para
idosos, nomeadamente para o segmento médio alto para captação de procura internacional e de alojamentos
turísticos vocacionados para o turismo sénior.
JUSTIFICAÇÃO
A implementação das diversas iniciativas inerentes à Promoção e Internacionalização da Proposta de Valor no
âmbito da Vida Sénior do Alto Alentejo é fundamental para assegurar todo o sucesso do projeto, na criação e
divulgação de uma marca associada ao “ALTO ALENTEJO – EXCELÊNCIA NA VIDA SÉNIOR”
IMPACTO AO NÍVEL DA REGIÃO
Reconhecimento da marca associada ao “ALTO ALENTEJO – EXCELÊNCIA NA VIDA SÉNIOR”
Captação de procura ao nível da Vida Sénior, a nível nacional e internacional, contribuindo para a
sustentabilidade das instituições da Economia Social, no âmbito da Vida Sénior
Contribuição indireta para o aumento do emprego e da fixação de população sénior de forma direta e de outras
faixas etárias pela via da captação de emprego
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
PROJETO ÂNCORA 5



600.000 €
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PROJETO ÂNCORA 6

AGENDA MAIOR

ENTIDADE
PROMOTORA/PARCEIROS
IDENTIFICADOS
TIPOLOGIA DE AÇÃO (ÕES) EM
QUE SE ENQUADRA

CM Avis
CM Campo Maior
CIMAA
10.1.1: Promoção da Oferta de Vida Sénior, incluindo Turismo Sénior e de
Saúde
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
Criação de uma rede de coordenação e divulgação da oferta de eventos e atividades para seniores a nível
supramunicipal, englobando os eventos culturais, desportivos e de lazer promovidos quer pelos municípios, quer
pelas entidades da Economia Social, permitindo dar a conhecer aos idosos da região as iniciativas planeadas não
apenas no seu município e na sua instituição, mas em todo o território. Permite ainda atrair para essas iniciativas
seniores de fora da região do Alto Alentejo, nomeadamente envolvendo municípios espanhóis junto à fronteira,
através de cooperação transfronteiriça.
JUSTIFICAÇÃO
Existem diversas iniciativas destinadas a seniores desenvolvidas por todos os municípios da região e por
diferentes entidades da Economia Social, universidades seniores, etc. e que geralmente só são do conhecimento
dos idosos as atividades desenvolvidas no seu próprio concelho. No sentido de captar um público sénior de fora
da região é importante divulgar de forma conjunta e através de diferentes canais, esta oferta de atividades e
eventos que contribuam para a imagem do Alto Alentejo como Destino de Vida Sénior Ativa e de excelência.
IMPACTO AO NÍVEL DA REGIÃO
Criação de sinergias e otimização de recursos na realização de atividades e eventos, maior leque de opções para
atividades dos seniores, abrangendo públicos com diferentes estilos de vida e gostos, contribuindo para a
inclusão de diferentes grupos e permitindo a promoção do Alto Alentejo como destino de excelência na Vida
Sénior, complementando a oferta de equipamentos de alojamento existentes (ou a criar)
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
150.000€
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5.2 Projetos Transversais
Embora não tenham sido referenciados no Caderno de Encargos, e como já referido ficou
definiram-se como Projetos Transversais aqueles que podem ser implementados com
vantagem em vários municípios, criando uma continuidade em todo o território do Alto
Alentejo na constituição de um Destino de Excelência para a Vida Sénior. Estes projetos
deverão ter um forte envolvimento e coordenação da CIMAA que em muitos casos poderá
mesmo ser a entidade promotora mais adequada.
É feita uma breve descrição dos projetos e respetiva estimativa de investimento.
Tipologia de Ação 1.1.1: Intervenções físicas e funcionais para melhorar a mobilidade e
acessibilidade em edifícios públicos (colocação de elevadores, rampas, corrimãos, etc.)
Projeto

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Avis
CM Castelo de Vide
CM Marvão,
CM Crato,
CM Elvas,
CM Fronteira,
CM Gavião
CM Nisa
(CIMAA)

Criação de condições de mobilidade e acessibilidade em edifícios públicos municipais
frequentados por idosos (colocação de elevadores, rampas, corrimãos, etc.). Este
projeto foi identificado nas WS e apresentado por diversos municípios, podendo
ainda se estendido a toda a região, abrangendo tanto edifícios dos serviços
municipais, como museus, bibliotecas, equipamentos desportivos e de lazer, etc.
Este projeto tem toda a justificação na criação de um Alto Alentejo mais inclusivo
para os seniores, frequentemente com dificuldades de mobilidade, na
implementação de um dos pontos do documento de referência da ONU, “Guia para
as cidades amigas das pessoas idosas”
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
450.000 € na perspetiva de poderem estar abrangidos aos 15 municípios (incluindo um valor médio de
30.000€/município)

Caso apenas permaneçam os 6 municípios atualmente identificados o valor de projeto estimado é de 180.000€.

Tipologia de Ação 1.2.1: Intervenções físicas e equipamentos para melhorar a mobilidade e a
segurança no espaço público (rampas, avisos sonoros em passadeiras, melhoria da
iluminação, etc.)
Projeto (detalhe no ANEXO 5.1)
ALTO ALENTEJO ACESSÍVEL - Melhorar /Criar condições de mobilidade no espaço
público, em particular nos centros históricos; Requalificar zonas pedonais (passeios e
zonas de lazer) facilitando a circulação dos idosos e pessoas com mobilidade reduzida
(pavimentos lisos, com pisos antiderrapantes, etc.) Este projeto tem como objetivos
principais:
 Promover a igualdade de oportunidades e favorecer a integração social de
públicos com mobilidade e perceção reduzidas através da atividade turística
recreativa e serviços públicos;
 Diversificar a oferta turística disponível demonstrando o potencial deste

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Arronches; Elvas;
Fronteira; Gavião Castelo
de Vide; Marvão
Campo Maior; Ponte de
Sor; Crato; Alter do Chão,
Nisa, CIMAA
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novo segmento de mercado;
Promover e dotar de infraestruturas e equipamentos os territórios
envolvidos, contribuindo de forma sustentável, equilibrada e crescente para
o seu desenvolvimento;
 Estruturar percursos modelo, aplicáveis e transferíveis para outras regiões
Pretende desenvolver as seguintes ações:
 Definição de percursos culturais acessíveis
 Definição de percursos a serviços públicos acessíveis
 Definição de percursos em natureza acessíveis
 Requalificações de apoio à acessibilidade
 Integração dos percursos acessíveis no SIG do Alto Alentejo
 Integração das condições de acessibilidade e percursos acessíveis na
plataforma “Portugal Acessível”, desenvolvida pela Associação Salvador
 Promoção do Alto Alentejo enquanto destino acessível para viver e
visitar
Este projeto consubstancia a implementação do PIMPA (Plano Intermunicipal de Promoção da Acessibilidade do
Alto Alentejo) que justamente refere a importância do Espaço Público como espaço de socialização, tão
relevante para a Vida Sénior.
“O espaço público é o local onde as pessoas se encontram, onde se sentam, onde conversam. É onde se fazem as
manifestações e as procissões, as grandes festas e os funerais, é onde se expressam coletivamente as grandes
alegrias e as grandes dores. Vendo bem, o espaço público é a essência da cidade e é através dele que ela é
representada.” In Manuel Salgado – “Espaços Públicos”, 2002
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
800.000 € na perspetiva de abranger os 15 municípios – Valor apurado pelo PIMPA (704.908 € - sem Marvão e
Monforte)


Caso apenas permaneçam os 10 municípios atualmente identificados o valor de projeto estimado é de cerca de
500.000€.

Tipologia de Ação 1.2.5: Criação de ciclovias e percursos pedonais
Projeto
Criação/ ampliação de ciclovias, ecopistas, zonas pedonais/percursos pedestres
acessíveis (Ex. Ecopista ao longo da antiga linha de caminho de ferro em Fronteira e
entre o Parque de Campismo Pomarinho e Castelo de Vide em Castelo de Vide).
No âmbito da mobilidade sustentável são apoiadas iniciativas associadas à criação de
ciclovias, sendo crescente o interesse do público por esta forma de circulação, em
particular dos estrangeiros que se pretendem atrair para a região
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
1.000.000 € (10 km Ecopista *40.000 Km; Ciclovias 10 Km *60.000)

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Arronches; Campo
Maior; Fronteira; Castelo
de Vide; Ponte de Sor,
Nisa
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Tipologia de Ação 2.1.1: Implementar e Certificar Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente,
Segurança, Higiene e Segurança Alimentar) em entidades da Economia Social.
Projeto
Promover a Implementação e Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade das
Instituições que prestam serviços à população idosa

Criação de um referencial para qualificação das estruturas residenciais para idosos

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CIMAA, Municípios, dos
quais foram identificados
nas WS: Fronteira;
Gavião, Castelo de Vide;
Marvão; Ponte de Sor;
Nisa, Crato;
CM Castelo de Vide
CM Marvão
(CIMAA e SS)

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
445.000 € (8.000€/instituição x 50 instalações + 45.000 para elaboração e aprovação de um referencial para a
qualificação das ERPI)

Tipologia de Ação 2.3.2: Adaptação de equipamentos/unidades turísticas/ Termais para
Turismo Sénior e de Saúde de curta a longa duração.
Projeto

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Avis

Adaptação de unidades turísticas existentes em termos de infraestruturas e serviços
para idosos, criando acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e
desenvolvendo planos de atividades direcionados para seniores.
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
Depende dos projetos concretos a desenvolver. Pode estimar-se uma verba de 1.000.000 a aplicar em projetos
nos vários municípios do Alto Alentejo.

Tipologia de Ação 3.1.1: Implementação de redes de transportes públicos e aquisição de
veículos para o transporte de pessoas idosas e com mobilidade reduzida
Tipologia de Ação 3.1.2: Promoção do transporte “a pedido”
Projeto
Criação de uma Rede de Transportes Públicos intra/intermunicipal, adequada a
idosos e pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente Shuttles durante a
semana, em particular as freguesias rurais e os centros urbanos (envolvendo as
Juntas de Freguesia)

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Avis, CM Crato
CM Castelo de Vide
CM Marvão, CM Elvas
CM Gavião, CM Nisa
CIMAA

TRANSPORTE RUA A RUA: Criação de sistema de transporte conveniente (detalhe do
projeto no ANEXO 5.2)
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
1.110.000 € (inclui aquisição de veículos minibus elétricos 160.000/cada x 6 e montagem do sistema Rua a Rua
cerca de 150.000€)
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Tipologia de Ação 4.2.1: Implementação de sistemas de teleassistência nas habitações dos
idosos.
Projeto
Implementação de sistema e rede de Teleassistência de forma a tornar mais seguras
as habitações isoladas

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Arronches
CM Crato
CM Fronteira
CM Gavião
CM Ponte de Sor
CM Nisa

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
500.000 €

Tipologia de Ação 4.3.1: Melhoria da qualidade e diversificação dos serviços de apoio
domiciliário.
Projeto
Promoção da autonomia e qualidade de vida da pessoa idosa – Programa a
desenvolver de forma mais concreta (Valor indicado 2.000€)
“SAD+” – Este projeto consiste na prestação de apoio domiciliário em período
noturno a utentes da resposta social “serviço de apoio domiciliário” ou “Centro de
Dia”, na realização de tarefas diversas como higiene pessoal e conforto,
administração de medicação, transferência/ mobilização para a cama.
Incluir no Apoio Domiciliário Integrado a disponibilização de serviços de imagem,
acompanhamento ao exterior, fisioterapia e recuperação. Pretende-se incentivar a
criação de empresas neste domínio que possam prestar estes serviços a diferentes
IPSS do Distrito que tenham a resposta de Apoio Domiciliário e apoiar a
implementação do serviço no ano de arranque.
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
50.000 €

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
SCM de Arronches
Santa Casa da
Misericórdia de Amieira
do Tejo - Nisa
CM Fronteira

Tipologia de Ação 4.3.3: Criar serviços de manutenção e pequenas reparações de habitações
de idosos.
Projeto
Programa “Oficina Móvel Social” Criação de serviço para efetuar pequenas
reparações domésticas, entregas domiciliárias e limpezas diversas (habitação ou
jardins/hortas) em habitações de idosos e famílias carenciadas.
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
125.000 € (25.000€ por município)

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Avis; Castelo de Vide;
Crato; Gavião, Nisa
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Tipologia de Ação 5.1.1: Implementação de sistemas de eficiência energética e hídrica e auto
produção de energia a partir de fontes renováveis (energia e elétrica e águas quentes solares)
em entidades da Economia Social.
Projeto
Substituição de Lâmpadas de sódio por leds (nas IPSS)
Otimizar o uso de recursos/ Equipamentos Sociais, no sentido do Limite Zero,
potenciando a redução de custos e promover a defesa do meio ambiente, nos
edifícios sede em Portalegre e no Centro de Reabilitação e Formação Profissional de
Castelo de Vide
Melhoria da eficiência energética do edifício

Melhoria da eficiência energética do edifício

Melhoria da eficiência energética do edifício

Melhoria da eficiência energética do edifício

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Elvas
CERCI Portalegre

CM Avis
Centro Comunitário Stª
Margarida de Aldeia
Velha
CM Avis
Santa Casa da
Misericórdia de Avis
CM Avis
Centro Comunitário S.
Saturnino Valongo
CM Avis
Associação de
Solidariedade de
Reformados,
Pensionistas e Idosos do
Concelho de Avis

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
A estimar de acordo com o levantamento efetuado pela AREANATejo

Tipologia de Ação 5.3.1: Criação de redes de cooperação na área da economia social.
Projeto
Descentralização dos gabinetes de informação à comunidade abrangendo todas as
freguesias do concelho de Nisa e Gavião, funcionando em rede, maximizando a
utilização de recursos materiais, financeiros e humanos
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
30.000 €

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Gavião

Tipologia de Ação 6.1.1: Dinamização do Voluntariado e Ocupação Sénior.
Projeto
Implementar um programa de intercâmbio de voluntários Sénior entre concelhos –
Criação de uma plataforma de voluntariado e gestão da participação de voluntários
entre municípios.
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
100.000 € (para todo o território AA)

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Gavião
CIMAA
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Tipologia de Ação 6.4.2: Iniciativas de Comunicação de uma imagem inclusiva e não
estereotipada dos seniores.
Projeto
Campanha de Sensibilização e comunicação para promover a representação não
estereotipada do idoso a nível da região
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
200.000€

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Ponte de Sor
CIMAA

Tipologia de Ação 7.1.1: Promoção de Ações de Sensibilização e Formação no âmbito do
Empreendedorismo Social.
Projeto (detalhe do projeto no ANEXO 5.3)
ALTO ALENTEJO EMPREENDEDOR – Este projeto tem como objetivos estratégicos:
• Facilitar a implementação de uma cultura de empreendedorismo e/ou
inovação social no território AA;
• Capacitar as organizações da ES e Formar os seus ativos;
• Identificar, desenvolver e/ou potenciar iniciativas de inovação e/ou
empreendedorismo social;
• Fomentar a inserção social e laboral de indivíduos em situação de
desemprego e/ou exclusão social.
Estando prevista o seu desenvolvimento em 4 fases:
1. Facilitar
2. Capacitar / Formar / Incluir
3. Empreender
4. Avaliar e Distinguir
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
500.000€

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CIMAA

Tipologia de Ação 7.1.2: Implementação de Iniciativas de Empreendedorismo e Inovação
Social.
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
Criação de uma estrutura organizada que disponibilize apoio e informação acerca da CM Castelo de Vide
constituição e desenvolvimento de ideias de negócio para empreendedorismo sénior. CM Marvão
CM Avis
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
30.000€
Projeto
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Tipologia de Ação 7.2.1: Promoção de Ações de Sensibilização e Formação no âmbito do
Empreendedorismo Educacional
Tipologia de Ação 7.2.2: Implementação de Iniciativas de Empreendedorismo Educacional.
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
ACADEMIA EMPREENDER JOVEM A++ - Trata-se de uma abordagem sistemática da CIMAA + AIP Coração
construção de um modelo de negócios com o objetivo de incentivar o Delta
empreendedorismo nos alunos do secundário, com a introdução de metodologia
inovadora de Business Canvas adaptado, disponibilização de um Kit de Materiais
Pedagógicos Físicos e Digitais a agentes e alunos.
O projeto compreende a formação de agentes (docentes, técnicos, etc.) em regime
misto de formação em sala e oficina, com atribuição de créditos.
O Programa com os alunos é desenvolvido em 10 sessões-oficina, culminando na
apresentação dos projetos dos alunos a um júri constituído por pessoas da
comunidade educativa e empresarial.
O projeto foi testado anteriormente em várias escolas secundárias e profissionais
com apoio do SIAC – COMPETE, tendo obtido sucesso
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
500.000€
Projeto (detalhe do projeto no ANEXO 5.4)

Tipologia de Ação 7.3.1: Iniciativas de Promoção do emprego, nomeadamente sénior.
Entidade Promotora
Identificada
Promoção de emprego, no âmbito de potenciar a transição para a vida ativa das CERCI Portalegre
pessoas com deficiência,
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
75.000€
Projeto

Tipologia de Ação 8.1.1: Promoção de Atividades Intergeracionais.
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
Ações de sensibilização para atividades intergeracionais, a desenvolver com as CM Arronches
escolas e com as entidades da ES
CM Campo Maior
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
75.000 se for estendido a todo o Distrito, 10.000€ se forem os 2 municípios identificados
Entidade
Projeto
Promotora/parceiros
Identificados
Articulação de atividades com outras gerações e integração supraconcelhia de CM Avis
atividades
Realização mais sistemática de atividades para interação intergeracional e na família. CM Gavião
Projeto

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
600.000€ (40.000€/município (10.000€/ano) x 15)
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Tipologia de Ação 8.2.1: Promoção de Atividades e Programas Diversificados para seniores.
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
Diversificação e incentivo à realização de atividades na comunidade dirigidas a idosos, CM Avis
apoiando a sua participação e acessibilidade, nomeadamente de atividades físicas: CM Campo Maior
aeróbia, hidroginástica, fitness, caminhada, etc.
CM Castelo de Vide
CM Marvão
CM Sousel
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
3.600.000€ (240.000€/município (60.000€/ano) x 15)
Projeto

Tipologia de Ação 8.2.2: Ações de sensibilização para o envelhecimento ativo e a prática de
exercício físico.
Projeto
Incluir os temas do envelhecimento ativo e gerontologia e da intergeracionalidade
nas atividades extracurriculares

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Castelo de Vide
CM Marvão
CM Gavião
CM Sousel
CM Gavião

Difusão de uma imagem de envelhecimento ativo e da intergeracionalidade, por
parte do poder local
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
75.000 se for estendido a todo o Distrito, 20.000€ se forem os 4 municípios identificados

Tipologia de Ação 9.1.1: Iniciativas de Formação para Técnicos e Dirigentes de entidades da
Economia Social ou funcionários e agentes da administração local
Projeto
COMPETÊNCIAS + nos Serviços da Economia Social
Este projeto pretende atingir a melhoria das competências dos recursos humanos das
ERPI – Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, visando a qualidade da assistência
aos idosos, promovendo a sua qualidade de vida e bem-estar físico e mental, através
da realização de Iniciativas de Formação para Técnicos e Dirigentes de entidades da
Economia Social.
Inclui o desenvolvimento das seguintes atividades:
■

Ações de capacitação e desenvolvimento de competências de gestão e
liderança direcionada para dirigentes de IPSS e outras instituições da
Economia Social;

■

Ações de capacitação e desenvolvimento de competências de gestão e
operativas específicas no domínio da vida sénior, direcionada para Diretores
técnicos de IPSS e outras instituições da Economia Social e Técnicos de Ação
Social de Municípios;

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CIMAA, Municípios, IPSS
da Região, ISS, CNIS,
UMP, IPP, IEFP
(Atividades inseridas
neste projeto nas foram
identificadas nas WS
pelos seguintes
municípios: Fronteira;
Gavião; Castelo de Vide;
Marvão; Crato; Avis
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■

Ações para o reconhecimento / certificação de cuidadores de idosos, dirigida
quer a colaboradores de instituições (ERPI) ou de serviços de apoio
domiciliário, quer a desempregados, quer a familiares que constituem
cuidadores informais de idosos dependentes.
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS

170.000€

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
Promoção de formação profissional para os funcionários de atendimento público, CM Gavião
especificamente, para lidar com a população idosa.
Este projeto dirige-se a funcionários de serviços municipais e outros serviços públicos
(SS, Saúde, etc.) que desempenhem funções no atendimento a idosos, de forma a
evitar descriminações, humanizar e tornar mais eficiente este atendimento.
Um dos métodos de avaliação do impacto da formação será a introdução de um
processo simples de avaliação da satisfação dos seniores utilizadores relativamente
ao atendimento que lhes foi prestado.
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
75.000€ se for estendido a todo o Distrito, 10.000€ se for o município identificado
Projeto

Tipologia de Ação 9.2.1: Promoção de Ações de Sensibilização e Formação da população sénior.
Projeto
ESPAÇO INFO-SÉNIOR – Este projeto pretende combater a info-exclusão da população
sénior, apoiando os seniores a tirar partido do uso das TIC e equipamentos
eletrónicos, prevendo a realização das seguintes ações:



Realização de ações de formação para utilização de computadores, tabletes
e telemóveis nova geração: Utilização básica consulta internet e e-mail,
redes sociais e criação do próprio perfil, skype (conversação com familiares
longe), prática de jogos (indicados a exercícios de memória), etc.

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
Municípios (dos quais
foram identificados nas
WS Gavião; Castelo de
Vide; Marvão)
Universidades Seniores



Aquisição de equipamentos informáticos para utilização nas aulas
(computadores, Tabletes)
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
500.000 se for estendido a todo o Distrito, 100.000€ se forem os 3 municípios identificados
Projeto

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
Municípios, dos quais já
foram, identificados nas
WS, os de Castelo de
Vide e Marvão
Universidades Seniores

Criação e implementação de um Plano de Formação em áreas de interesse da
população idosa. Constituindo a população sénior uma % relevante da população do
Alto Alentejo e muitos deles com baixas qualificações é relevante desenvolver um
Plano de Formação adequado às suas necessidades, por forma a promover o seu
envelhecimento ativo, dinamizando as atividades das Universidades Seniores.
NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
Média de 40.000 / município x 15 = 600.000 se for estendido a todo o Distrito, 80.000€ se forem os 2 municípios
identificados
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Tipologia de Ação 11.1.1: Promoção das TIC na saúde.
Projeto
Instalação de biossensores e TIC na saúde com o apoio de parcerias com o sector
privado

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
ULSNA
CM Castelo de Vide e CM
Marvão

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
500.000 €

Tipologia de Ação 11.1.2: Expansão de rede de Telemedicina.
Projeto
Alargamento da rede de telemedicina

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
ULSNA
CM Campo Maior
CM Ponte de Sor

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
825.000€ se for estendido a todo o Distrito, 125.000€ se forem os 2 municípios identificados

Tipologia de Ação 11.1.3: Desenvolvimento de Programas Alimentares e de atividade física
específicos para doentes de Parkinson e Alzheimer.
Projeto
Criação de um Programa de Nutrição e Atividades Físicas adequadas a estas
patologias. Este projeto cruza com os Projetos Âncora 1 e 2.

Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
ULSNA
Ass Doentes Parkinson
Ass Alzheimer – Deleg
Regional
Harvard Medical School
Entidades da Economia
Social

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ESTIMADAS
200.000 €
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5.3 Projetos Complementares
Tal como anteriormente definido Projetos Complementares (C) definem-se como “os que são
indispensáveis à concretização e sucesso dos projetos âncora materializando um importante
resultado operacional dos mesmos”.

Tipologia de Ação 1.1.1 - Intervenções físicas e funcionais para melhorar a mobilidade em
edifícios públicos (colocação de elevadores, rampas, corrimãos, etc.)
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Portalegre
Requalificação das Extensões e Centro de Saúde do Concelho de
Portalegre incluindo a melhoria das condições de acessibilidade a
pessoas com mobilidade condicionada - público

Investimento
Estimado

Tipologia de Ação 1.2.1 - Intervenções físicas e equipamentos para melhorar a mobilidade e a
segurança no espaço público (passeios, rampas, avisos sonoros em passadeiras, melhoria da
iluminação, etc.)
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Avis
CM Fronteira
CM Castelo de Vide
CM Marvão
CM Gavião
CM Marvão

Projeto
Criar/Melhorar a sinalética do património natural e cultural e dos
principais serviços e pontos de interesse

Investimento
Estimado
95.800€

Colocação de mais bancos nas povoações
Marvão para todos (melhorar acessibilidades, rotas acessíveis e
maqueta táctil)

Tipologia de Ação 1.2.2 - Intervenções físicas e funcionais para melhorar a mobilidade nos
espaços verdes
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
ESPAÇOS VERDES SENIORES – Melhorar as condições de fruição e
mobilidade das área de recreio e lazer

Investimento
Estimado
375.000€
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Tipologia de Ação 1.2.3 - Criação de “ginásios ao ar livre”, através da instalação de
equipamentos para a prática de exercício físico adequado a seniores
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CERCI Portalegre
Criação de espaços de desporto ao ar livre e de ginásio, melhorando
e preservando a qualidade de vida dos nossos utentes e outros
CM Avis
Construção e instalação de equipamentos nos percursos com vista a
proporcionar condições para a prática de atividade física
CM Crato
Remodelação de Parques Infantis e Ginásios Ar Livre

Investimento
Estimado

87.500€

de Ação 1.2.4 - Criação /melhoria de circuitos de manutenção adaptados a seniores
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
Centro de
Viver Melhor: implementação de um circuito de Manutenção Física
Recuperação de
no CRM Assumar, através da criação de um espaço social de lazer
Menores do Assumar associado à atividade física e à prática desportiva

Investimento
Estimado

Tipologia de Ação 1.2.5 - Criação de ciclovias e percursos pedonais
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Identificação espaços prioritários para circulação pedonal, e criação
de condições para circulação para peões, articulando com a CM e
Juntas de Freguesia

Investimento
Estimado
983.000€

Tipologia de Ação 1.2.6 - Intervenções físicas em espaços públicos que constituam ou possam
constituir percursos de natureza/históricos, etc., para sua adaptação a pessoas com
mobilidade reduzida
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Criação de percursos de natureza, religiosos, gastronómicos
CM Arronches
históricos, patrimoniais e outros direcionados e acessíveis a idosos
CM Elvas
– percursos inclusivos
CM Avis: Vias ambientais
CM Avis: Percursos
CM Arronches – Arranjo paisagístico do Rio Caia

Investimento
Estimado

38.000€
42.000€
500.000€

120
120

Relatório Final –Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

Tipologia de Ação 2.1.2. - Implementação de projetos para melhor a competitividade, a
gestão e a otimização e simplificação de processos (inclui a aquisição e/ou implementação de
TIC, e apoio técnico especializado)
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Criação de mecanismos legais (municipais) de desburocratização e
desmaterialização dos processos

Investimento
Estimado
5.000€

Tipologia de Ação 2.1.3. - Requalificação, Ampliação, substituição de equipamentos existentes
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Alter do Chão
Associação de Apoio
à 3ª Idade de Sto
Estevão - Chança
Santa Casa da
Misericórdia de Alter
do Chão
CM Avis
Centro Comunitário
Stª Margarida de
Aldeia Velha
CM Avis
Santa Casa da
Misericórdia de Avis
CM Avis
Centro Comunitário
S. Saturnino Valongo
CM Avis
Associação de
Solidariedade de
Reformados,
Pensionistas e Idosos
do Concelho de Avis
CM Arronches
CM Arronches
CM Campo Maior

Projeto

Investimento
Estimado

Alteração e Ampliação do Lar de Santo Estevão

Ampliação da unidade cuidados continuados

Criação da valência de quartos.

Criação da valência de quartos.

Criação da valência de quartos.

Remodelação do edifício sede e criação da valência refeitório.

Ampliação da resposta social ERPI do Centro Social Bom Jesus de
Esperança
Ampliação da resposta social ERPI do Centro Social de Mosteiros
Ampliação e requalificação do Lar da Santa Casa da Misericórdia
Campo Maior
Adaptação de edifício a Centro de dia da Santa Casa da Misericórdia
de Campo Maior

75.000€
75.000€
1.500.000€

CM Campo Maior
Santa Casa da
Misericórdia de
Campo Maior
CM Campo Maior
Requalificação do edifício da CURPI -Comissão Unitária de
Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos
Reformados
Pensionistas e Idosos
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Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Marvão Lar de S.
Salvador de
Aramenha
CM Marvão Santa
Casa da Misericórdia
de Marvão
CM Marvão Lar do
Porto da Espada
CM Marvão
Associação 25 de
Abril
CM Marvão
Associação A Anta
Santa Casa da
Misericórdia de
Ponte de Sor
CM Ponte de Sor

CM Ponte de Sor de
Santa Casa da
Misericórdia de
Montargil
CM Ponte de Sor
Associação João de
Deus
CM Ponte de Sor
Lar Casa dos Avós
CM Castelo de Vide
Lar de 3º idade de
Nossa Sra. da Póvoa
e Meadas
CM castelo de Vide
Santa Casa
Misericórdia de
Castelo de Vide
CM Castelo de Vide
CM Nisa
Santa Casa
Misericórdia de Nisa
CM Nisa
Santa Casa
Misericórdia de
Alpalhão
CM Nisa
Santa Casa
Misericórdia de Arez

Projeto

Investimento
Estimado

Lar de S. Salvador de Aramenha – Ampliação e Requalificação das
instalações
Santa Casa da Misericórdia de Marvão - Ampliação e Requalificação
das instalações
Lar do Porto da Espada – Requalificação das instalações
Associação 25 de Abril - Remodelação para adaptação a Centro de
Dia
Associação A Anta – Requalificação das instalações do centro de dia
Requalificação do edifício do Lar de Nossa Senhora do Amparo

1.800.000€

Ampliação de Instalações Existentes para Criação de Estruturas
Residenciais para Idosos em Vale de Açor, Tramaga e Longomel.
Construção de edifício de apoio à Estrutura Residencial para Idosos
“Casa dos Avós” (Sala Polivalente/Arrumos e Sala de Culto
Reestruturação Edifício Lar de Idosos de Santa Casa da Misericórdia
de Montargil

1.350.000€
85.000€

Creche da Associação João de Deus

Salas Polivalentes da Casa dos Avós
Ampliação e Requalificação do lar de 3ª idade de Nossa Senhora da
Graça de Póvoa e Meadas

1.000.000€

Remodelação e substituição de equipamentos no Lar João José Le
Coq

1.200.000€

Construção de Centro de ATL/Espaço da Juventude/Espaço
multiusos de apoio à infância e juventude
Beneficiação das casas de banho do edifício do Lar da Santa Casa
Misericórdia de Nisa – Renovação, melhoramento e construção de
instalações sanitárias.
Ampliação do Lar da Santa Casa Misericórdia de Alpalhão –
Aquisição de prédio urbano e ampliação das instalações. Separação
da sala de refeições da sala de convívio e aumento do nº quartos.
Construção de Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário

134.000€

831.000€

600.000 €
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Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Monforte
Construção do Lar de idosos de Santo Aleixo para 35 utentes
CM Crato

CM Elvas

CM Portalegre e
respetivas
Instituições

Sport Club Estrela
Tégua
CM Sousel

Investimento
Estimado
1.500.000€

Requalificação do Lar de Santo António em Aldeia da Mata
Ampliação do Lar Nossa Senhora da Luz – Vale do Peso
Ampliação do Lar da SCM do Crato
Adaptação do Convento de Santo Antonio onde funciona o Centro
de Saúde, a unidade para o Projeto Vidas
Adaptação/Remodelação do Lar da Boa-Fé
Requalificação/Ampliação do Lar de Barbacena
Construção de Centros de Convívio (Boa-Fé; Quinta dos Arcos;
Terceiros; Castelo e Fonte Nova)
Ampliação/Requalificação do Lar Júlio Alcântara Botelho
Requalificação de edifício da Comissão de Melhoramentos de Elvas
para Centro de Noite de Santa Eulália
Requalificação da Loja Social
Requalificação de parte do edifício do Centro Social e Jardim Infantil
de S. Cristóvão, tendo em vista a criação de valência de apoio à 3ª
idade
Lar dos Fortios – Associação dos amigos da 3ª idade –
Requalificação do edifício antigo
Casa do Povo de Alagoa – Ampliação de edifício (Sala de atividades)
- privado
Centro de Bem Estar Social da Urra – Ampliação
Centro de Bem Estar Social do Reguengo – Construção – privado
Requalificação do Centro Social e Comunitário de S. Bartolomeu
Requalificação do Centro Social infantil Girassol
Remodelação da cozinha do Lar da Nossa Senhora da Esperança na
Ribeira de Nisa
CERCI – Portalegre – Ampliação e remodelação de Lar e CAO
Obra do Sagrado Coração de Maria – Remodelação dos Arranjos
exteriores
Recuperação e ampliação da Santa Casa da Misericórdia de
Alegrete
Remodelação da Casa do Povo dos Fortios - privado
Construção do Centro de Convívio e Centro de Dia
Construção de Lar/Estrutura residencial/Centro de acolhimento –
privado
Ampliação do Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas com
deficiência, aumentado o número de utentes em 10.
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Tipologia de Ação 2.2.1 - Promover a melhoria da funcionalidade condições de habitabilidade
e conforto dos espaços interiores e exteriores dos Equipamentos das entidades da Economia
Social (redecoração, aquisição de mobiliário e elementos decorativos, pequenas obras de
adaptação)
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CERCI Portalegre
(Re) Decorar: Promover a melhoria das condições de
habitabilidade, funcionalidade e conforto dos espaços utilizados
pelos utentes ao nível dos espaços interiores e exteriores da
instituição nos edifícios sede em Portalegre e do Centro de
Reabilitação e Formação Profissional de Castelo de Vide

Investimento
Estimado

Tipologia de Ação 2.2.2 - Aquisição de Equipamentos (macas, cadeiras de rodas,
equipamentos de estimulação sensorial, equipamentos médicos, equipamentos de cozinha,
lavandaria, desportivos, para a realização de atividades diversas, eletrodomésticos,
equipamentos escritório, etc.)
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
Centro de
Recuperação de
Menores do Assumar
Associação de Saúde
Mental Partilhar
Afetos

Projeto

Investimento
Estimado

Sentir Melhor: implementação de material de estimulação
sensorial na sala de Snoezelen do CRM Assumar
Aquisição de equipamento para a nova Sede da Associação
Partilhar Afetos

Tipologia de Ação 2.3.1 - Criação de novas valências/serviços e infraestruturas dirigidas para
públicos com menor oferta na região (demências, cuidados continuados/paliativos,
residências assistidas, recuperação de AVC/Parkinson, segmento médio/alto). Inclui ações de
regeneração urbana para adaptação a residências seniores
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Arronches
Remodelação de moradia no centro Histórico para criação de
resposta social para lar de Infância e Juventude
CM Arronches
Remodelação e adaptação de habitação para Residência Autónoma
CM Campo Maior

Criação de residências assistidas para o segmento médio-alto

CM Campo Maior
Santa Casa da
Misericórdia de
Campo Maior
CM Campo Maior
Santa Casa da
Misericórdia de
Campo Maior

Centro de apoio à deficiência – residência autónoma em Campo
Maior /APPACDM

Investimento
Estimado

450.000€

Centro de Acolhimento de jovens no edifício do antigo bilhar
Misericórdia Campo Maior
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Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Campo Maior
Comunidade de Etnia Cigana de Campo Maior – Realojamento para
a inclusão e igualdade
CM Castelo de Vide
Criação de uma Unidade vocacionada para a Saúde Mental,
CERCITOP - CRL
incluindo:
 Residência de treino de autonomia para 12 utentes com
doença mental
 Residência de apoio moderado para 16 utentes de saúde
mental
 Construção de uma unidade socio ocupacional para cerca
de 30 utentes
CM Castelo de Vide
Criação de Equipamento de Resposta na área da Infância na
Freguesia de Póvoa e Meadas
CM Castelo de Vide
Criação de uma unidade de cuidados continuados
Fundação Nossa Sra
da Esperança
CM Castelo de Vide
Construção de Casa Abrigo para casos de emergência social
CM Elvas
Reabilitação de prédios militares ou palacetes devolutos para
adaptação a Residências Seniores
Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de
Elvas
CM Fronteira
Incluir na prestação de serviços de cuidados pessoais e de saúde
nas ERI os serviços de fisioterapia recuperação
CM Fronteira
Centro de Atividades Ocupacionais de Fronteira
CM Fronteira

CM Marvão
CM Marvão
Associação 25 de
Abril
CM Nisa
Santa Casa da
Misericórdia de
Amieira do Tejo
CM Ponte de Sor

Investimento
Estimado

2.000.000€

50.000€
1.930.167€

Condomínio Residencial para apoio e intervenção nas demências
com unidade de reabilitação (acoplada) para as perturbações
músculo-esqueléticas
Criação de uma Casa Abrigo para Vítimas de Violência Doméstica,
no Antigo Bairro da Guarda Fiscal na fronteira de Galegos
Associação 25 de Abril – Residência de Apoio aos Doentes de
Alzheimer
Criação de uma unidade de Residências Assistidas, através da
remodelação, adaptação e ampliação do edifício do antigo hospital
da Misericórdia.

278.250€

Centro de Noite de Ervideira
Centro de Noite de Vale de Açor
Centro de Noite de Tramaga
Centro de Noite de Longomel
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Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Sousel
Criação de Unidade de Cuidados Continuados
Reabilitação urbana de prédios devolutos em residências para
seniores
Construção uma estrutura residencial para pessoas com deficiência
na atual Casa do Povo de Cano, regenerado o edifício que carece de
intervenções urgentes, com capacidade para acolher os utentes do
Centro de Atividades Ocupacionais. Prevê-se, tendo em conta a
área disponível e a articulação com o Centro, cerca de 16 camas.
CM Crato
Criação de apartamentos seniores (scmgafete)
Ampliação e construção de apartamentos no Lar São João Batista
CM Avis
Criação de unidades de cuidados continuados
Criação de uma unidade para idosos com doenças do foro
neurológico/mental/psiquiátrico – Demências, Parkinson.
Unidade de Internamento , de caráter temporário ou permanente,
com espaço físico próprio, para prestar apoio social e cuidados de
saúde de manutenção a pessoas com doenças ou processos
crónicos, com diferentes níveis de dependência e que não reúnam
condições para serem cuidadas no domicílio.
CM Avis
Adaptação do antigo edifício do espaço Internet, para instalação do
Hospital das Velharias, projeto direcionado à ocupação dos tempos
livres dos idosos.
CM Avis
Adaptação do edifício do antigo Posto de Turismo para instalação
do Roupeiro Social Municipal.
CM Avis
Adaptação de edifício para o Centro Geriátrico de Figueira e Barros,
e Adaptação de edifício para Centro Geriátrico de Alcórrego.
CM Avis

Criação de Unidade de Saúde Móvel, abrangendo o concelho de
Avis

CM Monforte

Lar Residencial para Pessoas com deficiência (30 Utentes)
Centro de Atividades Ocupacionais p/ pessoas c/ deficiência (30
Utentes)

Investimento
Estimado

1.500.000€

Cuidados continuados p/ Saúde Mental (residência, sócioocupacional e apoio Domiciliário)
Cruz Vermelha
Portuguesa
Portalegre
CM Portalegre

Construção de Casa Abrigo – privado

Casa Formosa (Centro de alojamento)
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Tipologia de Ação 2.3.2 - Adaptação de equipamentos/unidades turísticas/ Termais para
Turismo Sénior e de Saúde de curta a longa duração
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Recuperação das Casas do Maranhão para Unidade de Turismo
Sénior, com interligação às instituições da Economia Social do
Concelho
CM Nisa
Aproveitamento / Requalificação da “Albergaria Penha do Tejo”
para um Centro de Desporto e Lazer, podendo também articular-se
com as atividades das Termas de Nisa.
CM Fronteira
Reposicionar a oferta do Hotel Candelária no mercado também
dirigido ao Turismo Sénior e torná-la efetiva.
CM Marvão
Promoção do Campo de Golfe de Marvão e empreendimento
turístico Aldeia D´Azenha, de forma a captar investidores para
aproveitamento para Turismo Sénior
CERCI Portalegre
Diversificar a oferta, no âmbito de “Shortstay”, podendo ser criadas
infraestruturas ao nível de uma oferta de alojamento temporário
integrada no conceito de turismo de reabilitação
Santa Casa de
Turismo Social
Misericórdia de
Portalegre & Santa
Casa da Misericórdia
de Alegrete
CM Sousel
Transformação da Pousada de São Miguel para Turismo Sénior de
Excelência de longa duração
(1)

Investimento
Estimado
1.300.000€

1.200.000€

A confirmar com a CM Nisa

Tipologia de Ação 3.1.1 - Implementação de redes de transportes públicos e aquisição de
veículos para o transporte de pessoas idosas e com mobilidade reduzida
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
Cruz Vermelha Criar Transporte de doentes ou pessoas com mobilidade reduzida
Núcleo de Ponte de
e/ou portadores de deficiência
Sor

Investimento
Estimado
40.000 €

Tipologia de Ação 3.1.3 - Implementação de soluções tecnológicas para melhoria do sistema
de mobilidade e transportes
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Castelo de Vide
Criação de uma plataforma tecnológica para organização de uma
CM Marvão
central de transportes para doentes e portadores de deficiência

Investimento
Estimado
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Tipologia de Ação 4.1.1 - Requalificação das Habitações dos idosos e criação de melhores
condições de habitabilidade e mobilidade
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Gavião
Alargamento do apoio municipal para a reabilitação das habitações
dos idosos

Investimento
Estimado

Tipologia de Ação 4.1.2 - Criação de Habitação Social para idosos
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Campo Maior
Criação de Habitação Social para idosos (regeneração urbana ou
novas habitações)
CM Castelo de Vide
Regeneração urbana, essencialmente fora da zona histórica, para
CM Marvão
adaptação de habitações para idosos

Investimento
Estimado
240.000€

Tipologia de Ação 4.2.2 - Implementação de meios de segurança e sistemas de prevenção de
riscos (deteção de incêndios, fugas de gás, inundação, etc.) nas habitações dos idosos
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Gavião
Criar apoios para a implementação de sistemas de segurança nas
habitações dos idosos
CM Avis
CM Ponte de Sor

Criar Meios de Segurança nas Habitações dos Idosos (adaptação
habitações)

Investimento
Estimado

6.000€/ano
150.000€

Tipologia de Ação 4.3.2 - Implementar serviços de saúde ao domicílio (enfermagem, médico,
psicólogo, fisioterapia, terapia ocupacional, entregas de medicamentos, etc.)
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Criação de Equipas Técnicas Multidisciplinares de Apoio ao Idoso
(Criação de equipas multidisciplinares que se possam deslocar a
casa dos idosos para lhes dar apoio - psicólogos, técnicos de
serviço social, animadores, enfermeiros, médicos,
fisioterapeutas…)
Criação de Unidade de Saúde Móvel, abrangendo o concelho de
Avis
CM Castelo de Vide e Melhorar o apoio médico, tanto para os idosos em habitações
CM Marvão
próprias como para os idosos institucionalizados

Investimento
Estimado
92.300€
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Tipologia de Ação 6.1.1 - Dinamização do Voluntariado e Ocupação Sénior
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Implementação de ocupação para seniores, nomeadamente em
ações de valorização do património, atividades de guias turísticos
(património e natureza) e ações de apoio à população ativa (tomar
conta de crianças, ir buscá-las à escola; ensino de ofícios)
CM Crato
Banco do Tempo (voluntariado)
CAMINHAR –
“Solidão Acompanhada” - Projeto de voluntariado que tem como
Associação Cristã de finalidade ir ao encontro de pessoas idosas acamadas e/ou em
Apoio Social
situações de isolamento, assim como de outras pessoas com
problemas de saúde, através de visitas domiciliárias efetuadas por
equipas de voluntários devidamente formados e orientados pela
Caminhar e que dedicam semanalmente algum do seu tempo a
esta iniciativa.

Investimento
Estimado
5.000€/ano

3960 €/ano para
despesas
correntes+
14459,52€/ano
para recursos
humanos

Tipologia de Ação 6.2.1 - Iniciativas de Apoio Social e Comunitário
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Elvas
Apoio Social e Comunitário à População Sénior
CM Gavião
Criação de redes de vizinhança
CM Gavião
Criação de oferta de serviços de apoio jurídico, de serviços de
informação com interesse para idosos

Investimento
Estimado

Tipologia de Ação 6.3.1 - Fomentar associações e a implementação de iniciativas para a
cidadania sénior
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Criação de um Conselho Consultivo de Seniores
CM Avis
Desenvolvimento de WS para ouvir os idosos
CM Campo Maior
Realização de ações de sensibilização e contacto direto com os
idosos para auscultar as suas necessidades e vontades
CM Ponte de Sor
Fomentar a Criação de Associações de Idosos que Representem os
Seus Interesses

Investimento
Estimado
500€
500/ano
12.000€
20.000€

Tipologia de Ação6.3.2 - Fomentar ações de sensibilização no âmbito da cidadania e respeito
pelos mais idosos
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Ações de Sensibilização para:
 Limpeza do espaço público
 Cumprimento das Regras de Transito

Investimento
Estimado
500/ano
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Tipologia de Ação 7.1.2 - Implementação de Iniciativas de Empreendedorismo e Inovação
Social
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Crato
“Cestos frescos” – Organização da comercialização de produtos
hortícolas produzidos por seniores
CM Campo Maior

Investimento
Estimado

Raia Mayor – Inovação Social e Empregabilidade no Norte
Alentejano

Tipologia de Ação 7.3.2 - Promoção de iniciativas de estimulo ao autoemprego,
nomeadamente na cadeia de valor da Vida Sénior
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Inserção de Desempregados numa “Bolsa Municipal de
Cuidadores”, através da sua formação (em articulação com a
Tipologia de ações 9.1.2 Criação de uma rede de cuidadores
certificados
Constituição de uma “Bolsa de Guias” (seniores voluntários ou
ativos)

Investimento
Estimado
-

500/ano

Tipologia de Ação 8.1.1 - Promoção de Atividades Intergeracionais
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Desenvolvimento de atividades conjuntas dirigidas a seniores e a
crianças do concelho, partilhando espaços públicos ao ar livre e os
equipamentos de uso habitual destes dois grupos populacionais.
Valorização de saberes- fazer tradicionais, onde os idosos poderão
mostrar e ensinar às crianças jogos ou outras atividades “antigas”.
Em simultâneo as crianças poderão partilhar saberes relacionados
com novas tecnologias ou outras atividades comuns na sua vida
atual
CM Castelo de Vide
Promoção de atividades entre gerações, envolvendo os Municípios
CM Marvão
de Castelo de Vide e de Marvão
Aproveitamento dos conhecimentos e experiência da população
idosa para ações de sensibilização para outras faixas etárias

Tipo

2.000/ano

Tipologia de Ação 8.2.1 - Promoção de Atividades e Programas Diversificados para seniores
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Gavião
Criação de ateliês referentes a artes tradicionais

Investimento
Estimado
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Tipologia de Ação 8.3.1 - Ações de Sensibilização e rastreio para a alimentação saudável e
patologias típicas dos seniores (diabetes, hipertensão, audição, visão, prevenção das
Demências e doenças foro neurológico)
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Avis
Realização de Sessões de informação e rastreio a idosos realizadas
ULSNA – Unidade
quer no município, quer nos equipamentos de apoio social a idosos
Local de saúde
do concelho sobre:
Associação
 Alimentação Saudável,
Humanitária de
 Medição da Tensão Arterial e Pesagem
Apoio aos Diabéticos
 Diabetes
do Concelho de Avis
 Alzheimer e outras demências

Investimento
Estimado
5.000€/ano

Tipologia de Ação 9.1.1 - Iniciativas de Formação para Técnicos e Dirigentes de entidades da
Economia Social ou funcionários e agentes da administração local
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Campo Maior
Sensibilizar as entidades que disponibilizam estruturas residenciais
para idosos para a necessidade de acesso a médico geriatra

Investimento
Estimado
950€

Tipologia de Ação 9.2.2 - Criação de universidades seniores
Entidade
Promotora/parceiros
Identificados
CM Castelo de Vide
CM Marvão
CM Nisa
CM Alter do Chão

Projeto
Criação de uma Universidade Sénior conjunta entre Marvão e
Castelo de Vide
Criação e dinamização da Universidade sénior
Criação e dinamização da Universidade sénior

Investimento
Estimado

5.000€

Tipologia de Ação 11.1.1 - Promoção das TIC na saúde
Entidade
Promotora/parceiros
Projeto
Identificados
CM Campo Maior
Instalação de TIC de suporte à vida independente, através da
constituição de parcerias

Investimento
Estimado
10.000€
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6. GOVERNAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
DO PLANO DE AÇÃO
A Governação e Monitorização do Plano de Ação para a Operacionalização da Estratégia de
Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo deverá estar inserida no modelo de
Gestão e Organização definido para o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do
Alto Alentejo / Investimentos Territoriais Integrados (ITI), sendo fundamental para a sua
implementação e concretização de objetivos.
Neste alinhamento, a responsabilidade da condução geral do processo de implementação do
Plano de Ação para a Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da Economia
Social do Alto Alentejo, adiante designado simplificadamente por Plano de Ação, caberá à
CIMAA, no quadro da governação da EIDT definida para o período 2014-20, em articulação
com os 15 Municípios associados e com os stakeholders mais relevantes para o
desenvolvimento sub-regional.
Dado o atual estado de imaturidade de alguns dos projetos, em particular dos
complementares, é na implementação do Plano de Ação que os diversos stakeholders
envolvidos no modelo de governação do Plano de Ação irão concretizar os meios e recursos
necessários à sua execução.
Assim, o modelo de organizacional e de gestão e para a governação do Plano de Ação
assenta nas mesmas unidades funcionais definidas para a ITI.
UNIDADE FUNCIONAL

Conselho
Intermunicipal da
CIMAA

FUNÇÕES
 Acompanhar a implementação do Plano de Ação , e a
atividade da respetiva Estrutura Técnica de Missão
Economia Social e Vida Sénior e do CEDIAA, de forma
integrada com as restantes áreas de intervenção da ITI
 Apreciar e tomar posição sobre resultados, propostas,
relatórios e outros documentos relativos à gestão
estratégica e operacional do Plano de Ação propostos pela
Estrutura Técnica e pelo CEDIAA.

Unidade Funcional transversal aos vários eixos estratégicos, definida na ITI.
Unidade Funcional e funções específicas do Plano de Ação, embora articuladas com a ITI
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UNIDADE FUNCIONAL

Estrutura Técnica
de Missão
Economia Social
Vida Sénior

FUNÇÕES

 Operacionalização e gestão do Plano de Ação e apoio à implementação
dos respetivos projetos âncora, transversais e complementares, em
articulação com os restantes Planos de Ação e com a ITI
 Identificar, mobilizar e interagir com os Municípios e outros stakeholders
envolvidos na execução do Plano de Ação e na obtenção dos resultados
esperados.
 Apoiar e aconselhar os potenciais promotores de projetos na
estruturação e preparação das respetivas candidaturas a fontes de
financiamento, nomeadamente no seu detalhe e identificação dos
respetivos meios e recursos necessários
 Acompanhamento da execução dos projetos, e respetiva produção e
reporte de informação/documentação para apoio à monitorização e
gestão do plano de ação, através das ferramentas e procedimentos
aprovados para o ITI e outros programas de financiamento;

 Propor e proceder se necessário a ajustamentos no Plano de Ação,
decorrentes da sua execução e de ajustamentos propostos pelas
diversas partes interessadas.
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7. ENQUADRAMENTO DAS TIPOLOGIAS DE AÇÕES NOS
PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO
ENQUADRAMENTO POTENCIAL
MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

EDT-PAAA - ITI

PROGRAMAS TEMÁTICOS

POR ALENTEJO
POCI

POISE

POSEUR

POCH

Outros

ÁREA PROGRAMÁTICA 1 - PROMOVER A ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO E EDIFÍCIOS PÚBLICOS

1.1 Edifícios Públicos
Acessíveis

A1. Qualificação Urbana e
1.1.1 Intervenções físicas e funcionais para
Territorial do AA
melhorar a mobilidade em edifícios públicos
A.1.1. Intervenções de
(colocação de elevadores, rampas,
Regeneração e Requalificação
corrimãos, etc)
Urbana

1.2.1 ALTO ALENTEJO ACESSÍVEL Intervenções físicas e equipamentos para
melhorar a mobilidade e a segurança no
espaço público (rampas, avisos sonoros em
passadeiras, melhoria da iluminação,
etc);Intervenções para a criação/reabilitação
de passeios, zonas pedonais, criando
superfícies lisas antiderrapantes, em
particular nas zonas de maior tráfego,
centros urbanos/históricos, etc

1.2 Requalificar o Espaço
Público

ITI

VERSÃO DRAFT

1.2.2 ESPAÇOS VERDES SENIORES –
Intervenções físicas e funcionais para
melhorar a mobilidade nos espaços verdes.

A1. Qualificação Urbana e
Territorial do AA
A.1.1. Intervenções de
Regeneração e Requalificação
1.2.3 Criação de “ginásios ao ar livre”,
através da instalação de equipamentos para Urbana
a prática de exercício físico adequados a
seniores

ITI

1.2.4 Criação/melhoria de circuitos de
manutenção adaptados a seniores
1.2.5 Criação de ciclovias e percursos
pedonais;
1.2.6 Intervenções físicas em espaços
públicos que constituam ou possam
constituir percursos de natureza/históricos,
etc, para sua adaptação a pessoas com
mobilidade reduzida

EDT – PAAA: Estratégia de Desenvolvimento Territorial – Plano de ação do Alto Alentejo
Recursos
POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
EP – Eixo Prioritário
OT – Objetivo Temático
PI – Prioridade de Investimento

POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
POCH – Programa Operacional do Capital Humano
ITI – Intervenções Territoriais Integradas
OE – Objetivo Especifico
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ENQUADRAMENTO POTENCIAL
MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

EDT-PAAA - ITI

PROGRAMAS TEMÁTICOS

POR ALENTEJO
POCI

POISE

POSEUR

POCH

Outros

ÁREA PROGRAMÁTICA 2 - PROMOVER A DIVERSIDADE E A QUALIDADE DA OFERTA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

2.1 Qualidade +

2.1.1 Implementar e Certificar Sistemas de
Gestão (Qualidade, Ambiente, Segurança,
Higiene e Segurança Alimentar) em
entidades da Economia Social;

C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde

EP 6; OT9
OE 9.7.2

OT9; EP3; PI 9.4

ITI

2.1.2 Implementação de projetos para
melhor a competitividade, a gestão e a
optimização e simplificação de processos
(inclui a aquisição e/ou implementação de
TIC, e apoio técnico especializado)

A.1. Qualificação Urbana e
Territorial do Alto Alentejo,
A.1.2. Fibra ótica e Utilização
inteligente das TIC

EP 6; OT9
OE 9.7.2

OT9; EP3; PI 9.4

ITI

2.1.3 Requalificação, Ampliação,
substituição de equipamentos existentes

A.1. Qualificação Urbana e
Territorial do Alto Alentejo
A.1.1. Intervenções de
Regeneração e Requalificação
Urbana

EP 6; OT9
OE 9.7.1

OT9; EP3; PI 9.4

ITI

2.2.1 Promover a melhoria da funcionalidade
condições de habitabilidade e conforto dos
espaços interiores e exteriores dos
Equipamentos das entidades da Economia
Social (redecoração, aquisição de mobiliário
e elementos decorativos, pequenas obras de
adaptação)

A.1. Qualificação Urbana e
Territorial do Alto Alentejo,
A.1.1. Intervenções de
Regeneração e Requalificação
Urbana

EP 6; OT9
OE 9.7.1

OT9; EP3; PI 9.4

2.2.2 Aquisição de Equipamentos (macas,
cadeiras de rodas, equipamentos de
estimulação sensorial, equipamentos
médicos, equipamentos de cozinha,
lavandaria, desportivos, para a realização de
atividades diversas, eletrodomésticos,
equipamentos escritório, etc)

C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde

EP 6; OT9
OE 9.7.1

OT9; EP3; PI 9.4

VERSÃO DRAFT

2.2 (Re) Decorar/ Equipar

EDT – PAAA: Estratégia de Desenvolvimento Territorial – Plano de ação do Alto Alentejo
Recursos
POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
EP – Eixo Prioritário
OT – Objetivo Temático
PI – Prioridade de Investimento

POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
POCH – Programa Operacional do Capital Humano
ITI – Intervenções Territoriais Integradas
OE – Objetivo Especifico
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ENQUADRAMENTO POTENCIAL
MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

EDT-PAAA - ITI

PROGRAMAS TEMÁTICOS

POR ALENTEJO
POCI

POISE

POSEUR

POCH

Outros

ÁREA PROGRAMÁTICA 2 - PROMOVER A DIVERSIDADE E A QUALIDADE DA OFERTA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS (cont)

2.3 Diversificar a Oferta

2.3.1 Criação de novas valências/serviços e
infraestruturas dirigidas para públicos com
menor oferta na região (demências,
cuidados continuados/paliativos, residências
assistidas, recuperação de AVC/Parkinson,
C.3. Desenvolvimento da
segmento médio/alto). Inclui ações de
Economia Social em
regeneração urbana para adaptação a
articulação com a Saúde e o
residências seniores.
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde
2.3.2 Adaptação de equipamentos/unidades
turísticas/ Termais para Turismo Sénior e de
Saúde de curta a longa duração, em
particular deve ser dado destaque às termas
de Nisa e Cabeço de Vide adequando os
projetos às propriedades diferenciadas das
respetivas águas.

EDT – PAAA: Estratégia de Desenvolvimento Territorial – Plano de ação do Alto Alentejo
Recursos
POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
EP – Eixo Prioritário
OT – Objetivo Temático
PI – Prioridade de Investimento

EP 6; OT9
OE 9.7.2;

ITI
OT9; EP3; PI 9.4
EP2

EP 1; OT3;

OT8; EP1; PI 8.1;

EP5; OT8;

VERSÃO DRAFT

POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
POCH – Programa Operacional do Capital Humano
ITI – Intervenções Territoriais Integradas
OE – Objetivo Especifico

136
136
136

Relatório Final – Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

ENQUADRAMENTO POTENCIAL
MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

EDT-PAAA - ITI

PROGRAMAS TEMÁTICOS

POR ALENTEJO
POCI

POISE

POSEUR

POCH

Outros

ÁREA PROGRAMÁTICA 3 - PROMOVER A MOBILIDADE E OS TRANSPORTES SUSTENTÁVEIS
3.1.1 Implementação de redes de
transportes públicos e aquisição de veículos
para o transporte de pessoas idosas e com
mobilidade reduzida
3.1 Melhoria dos Sistemas de
Mobilidade e Transportes

3.1.2 “Promoção do transporte a pedido”
(Projeto Rua a Rua)

PEDU - Planos Estratégicos
de Desenvolvimento Urbano Vertente Programas de
Mobilidade Sustentável

EP 7; OT 4; OE 4.5

EP4

OT6; EP1; PI4

ITI

3.1.3 Implementação de soluções
tecnológicas para melhoria do sistema de
mobilidade e transportes

VERSÃO DRAFT

EDT – PAAA: Estratégia de Desenvolvimento Territorial – Plano de ação do Alto Alentejo
Recursos
POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
EP – Eixo Prioritário
OT – Objetivo Temático
PI – Prioridade de Investimento

POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
POCH – Programa Operacional do Capital Humano
ITI – Intervenções Territoriais Integradas
OE – Objetivo Especifico
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ÁREA PROGRAMÁTICA 4 - PROMOVER O ENVELHECIMENTO EM CASA

4.1 Renovar Casa

C.3. Desenvolvimento da
4.1.1 Requalificação das Habitações dos
Economia Social em
idosos e criação de melhores condições de
articulação com a Saúde e o
habitabilidade e mobilidade
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
4.1.2 Criação de Habitação Social para
Turismo sénior e de Saúde
idosos
C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde
4.2.2 Implementação de meios de
A.1. Qualificação Urbana e
segurança e sistemas de prevenção de
Territorial do Alto Alentejo,
riscos (deteção de incêndios, fugas de gás, A.1.2. Fibra ótica e Utilização
inundação, etc) nas habitações dos idosos inteligente das TIC
4.2.1 Implementação de sistemas de
Teleassistência nas habitações dos idosos

4.2 Casa Segura

4.3 Serviços +

C.3. Desenvolvimento da
4.3.1 Melhoria da qualidade e diversificação Economia Social em
dos serviços de apoio domiciliário
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
4.3.2 Implementar serviços de saúde ao
domicílio (enfermagem, médico, psicólogo, Turismo sénior e de Saúde
fisioterapia, terapia ocupacional, entregas de
medicamentos, etc)
4.3.3 Criar Serviços de Manutenção e
pequenas reparações de habitações de
idosos

EDT – PAAA: Estratégia de Desenvolvimento Territorial – Plano de ação do Alto Alentejo
Recursos
POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
EP – Eixo Prioritário
OT – Objetivo Temático
PI – Prioridade de Investimento

EP 6
OT 9; OE 9.8

OT9; EP3; PI 9.4

ITI

EP 6
OT 9; OE 9.8

OT9; EP3; PI 9.4

ITI

EP 6
OT 9; OE 9.8

OT9; EP3; PI 9.4

ITI

EP 6
OT 9; OE 9.8

OT9; EP3; PI 9.4

ITI

VERSÃO DRAFT

EP 6
OT 9; OE 9.7

OT9; EP3; PI 9.4

EP 6
OT 9; OE 9.7

OT9; EP3; PI 9.4

EP 6
OT 9; OE 9.7

OT9; EP3; PI 9.4

ITI

POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
POCH – Programa Operacional do Capital Humano
ITI – Intervenções Territoriais Integradas
OE – Objetivo Especifico
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ENQUADRAMENTO POTENCIAL
MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

EDT-PAAA - ITI

PROGRAMAS TEMÁTICOS

POR ALENTEJO
POCI

POISE

POSEUR

POCH

Outros

ÁREA PROGRAMÁTICA 5 - OTIMIZAR O USO DE RECURSOS

5.1 Equipamentos Sociais +

5.2 Espaços Públicos +

5.1.1 Implementação de sistemas de
eficiência energética e hídrica e
autoprodução de energia a partir de fontes
renováveis (energia e elétrica e águas
quentes solares) em entidades da Economia
Social
5.2.1 Implementação de sistemas de
eficiência energética e hídrica e
autoprodução de energia a partir de fontes
renováveis (energia e elétrica e águas
quentes solares) em edifícios e espaços
públicos

A.2. Qualificação da Rede de
Equipamentos e Eficiência no
Uso dos Recursos,
A.2.2. Eficiência energética da
rede de equipamentos
públicos e coletivos
A.2. Qualificação da Rede de
Equipamentos e Eficiência no
Uso dos Recursos,
A.2.2. Eficiência energética da
rede de equipamentos
públicos e coletivos

C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
5.3.2 Criação de infraestruturas para partilha C.3.1. Economia Social e
de equipamentos e serviços
Turismo sénior e de Saúde
5.3.1 Criação de redes de cooperação na
área da economia social

5.3 Partilhar +

EDT – PAAA: Estratégia de Desenvolvimento Territorial – Plano de ação do Alto Alentejo
Recursos
POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
EP – Eixo Prioritário
OT – Objetivo Temático
PI – Prioridade de Investimento

EP 7; OT 4; OE 4.2

OT6; EP1; PI 2

EP 7; OT 4; OE 4.3

OT6; EP1; PI 2

EP 6; OT 9

ITI

ITI

OT9; EP3; PI 9.5 e
2.3.5 (OT 1 a 7)

ITI

OT9; EP3; PI 9.5 e
2.3.5 (OT 1 a 7)

ITI

VERSÃO DRAFT

EP 6; OT 9

POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
POCH – Programa Operacional do Capital Humano
ITI – Intervenções Territoriais Integradas
OE – Objetivo Especifico
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ENQUADRAMENTO POTENCIAL
MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

EDT-PAAA - ITI

PROGRAMAS TEMÁTICOS

POR ALENTEJO
POCI

POISE

POSEUR

POCH

Outros

ÁREA PROGRAMÁTICA 6 - INCLUSÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

6.1 Voluntariado Sénior

6.2 Apoio Social e Comunitário

6.3 Participação Cívica

6.1.1 Dinamização do Voluntariado e
Ocupação Sénior

6.2.1 Iniciativas de Apoio Social e
Comunitário

6.3.1 Fomentar associações e a
implementação de iniciativas para a
cidadania sénior
6.3.2 Fomentar Ações de sensibilização
para a cidadania

6.4.1Promoção de iniciativas de inclusão
social de idosos e grupos desfavorecidos
6.4 Inclusão Social
6.4.2 Iniciativas de Comunicação de uma
imagem inclusiva e não estereotipada dos
seniores

C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde
C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde
C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde

C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde

EP 6; OT 9; OE 9.1

OT9; EP3; PI9.1 e
PI9.3

ITI

EP 6; OT 9; OE 9.1

OT9; EP3; PI9.1 e
PI9.3

ITI

VERSÃO DRAFT

EP 6; OT 9; OE 9.1

OT9; EP3; PI9.1 e
PI9.3

EP 6; OT 9; OE 9.1

OT9; EP3; PI9.1 e
PI9.3

EP 6; OT 9; OE 9.1

OT9; EP3; PI9.1 e
PI9.3

ITI

EP 6; OT 9; OE 9.1

EDT – PAAA: Estratégia de Desenvolvimento Territorial – Plano de ação do Alto Alentejo
Recursos
POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
EP – Eixo Prioritário
OT – Objetivo Temático
PI – Prioridade de Investimento

ITI

OT9; EP3; PI9.1 e
PI9.3

POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
POCH – Programa Operacional do Capital Humano
ITI – Intervenções Territoriais Integradas
OE – Objetivo Especifico
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ENQUADRAMENTO POTENCIAL
MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

EDT-PAAA - ITI

PROGRAMAS TEMÁTICOS

POR ALENTEJO
POCI

POISE

POSEUR

POCH

Outros

ÁREA PROGRAMÁTICA 7 - INICIATIVA EMPREGO E PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO

7.1 Empreendedorismo Social

B.1. Rede Regional de
Empreendedorismo e Criação
7.1.1 Promoção de Ações de Sensibilização
de Empresas,
e Formação no âmbito do
B.1.1. Qualificação e
Empreendedorismo Social
organização em rede de
Ninhos de empresas do Alto
Alentejo

7.1.2 Implementação de Iniciativas de
Empreendedorismo e Inovação Social

7.2 Empreendedorismo
Educacional

B.1. Rede Regional de
7.2.1 Promoção de Ações de Sensibilização Empreendedorismo e Criação
de Empresas,
e Formação no âmbito do
B.1.1. Qualificação e
Empreendedorismo Educacional
organização em rede de
Ninhos de empresas do Alto
Alentejo

7.2.2 Implementação de Iniciativas de
Empreendedorismo Educacional

7.3.1 Iniciativas de Promoção do emprego,
nomeadamente sénior (+65 anos)
7.3 Promoção do Emprego

C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde

7.3.2 Promoção de iniciativas de estimulo
ao autoemprego, nomeadamente na cadeia
de valor da Vida Sénior

EP5; OT8; OE8:3

OT9; EP3 PI9.5

ITI

EP5; OT8; OE8:8

OT9; EP3 PI9.5

ITI

VERSÃO DRAFT

EP2; OT10; OE10:4

OT9; EP3 PI9.5

EP5; OT8; OE8:8

OT9; EP3 PI9.5

EP5; OT8; OE8:1

OT8; EP1 PI8.6 e 8.1

EP5; OT8; OE8:1

OT8; EP1 PI8.6 e 8.1

C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde

C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde

EDT – PAAA: Estratégia de Desenvolvimento Territorial – Plano de ação do Alto Alentejo
Recursos
POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
EP – Eixo Prioritário
OT – Objetivo Temático
PI – Prioridade de Investimento

ITI

ITI

POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
POCH – Programa Operacional do Capital Humano
ITI – Intervenções Territoriais Integradas
OE – Objetivo Especifico

141
141
141

Relatório Final – Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

ENQUADRAMENTO POTENCIAL
MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

EDT-PAAA - ITI

PROGRAMAS TEMÁTICOS

POR ALENTEJO
POCI

POISE

POSEUR

POCH

Outros

ÁREA PROGRAMÁTICA 8 - ENVELHECIMENTO ATIVO
8.1 Promoção da
Intergeracionalidade

8.2 Promoção de uma vida
ativa

OT9; EP3; PI9.1

Horizonte
2020,
Pilar III

8.1.1 Promoçãp de atividades
intergeracionais

EP6; OT9; OE9:1

8.2.1 Promoção de atividades e programas
diversificados para séniores

EP6; OT9; OE9:1

8.2.2 Ações de sensibilização para o
envelhecimento ativo e a prática de exercício
físico

EP6; OT9; OE9:1

8.3.1 Ações de Sensibilização para a
alimentação saudável e patologias típicas
dos seniores

EP6; OT9; OE9:1

x*

EP6; OT9; OE9:1

x*

EP6; OT9; OE9:1

x*

EP1; PI8.6

Plataformas
Tecnológicas
no tema DS1 Saúde,
Alterações
Demográficas
e Bem-Estar

OT9; EP1; PI 8.6

VERSÃO DRAFT

8.3 Prevenção da Saúde

C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
8.3.2 Iniciativas de rastreio (diabetes,
Turismo (sénior e de saúde),
hipertensão, audição, visão, etc)
C.3.1. Economia Social e
8.3.3 Prevenção das Demências e doenças Turismo sénior e de Saúde
foro neurológico

* A identificação dos eixos prioritários no âmbito do POCH vai depender dos públicos alvo a que se dirigem as ações concretas
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ENQUADRAMENTO POTENCIAL
MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

EDT-PAAA - ITI

PROGRAMAS TEMÁTICOS

POR ALENTEJO
POCI

POISE

POSEUR

POCH

Outros

ÁREA PROGRAMÁTICA 9 - MELHORAR COMPETÊNCIAS - CAPACITAÇÃO

9.1 Competências +

9.2 Capacitação Sénior

9.1.1 Iniciativas de Formação para Técnicos B.2. Rede de Regional de
e Dirigentes de entidades da Economia
Competências,
Social
B.2.1. Reorganização da oferta
de formação escolar e
9.1.2 Criação de uma rede de Cuidadores
profissional
Certificados
9.2.1 Promoção de Ações de Sensibilização B.2. Rede de Regional de
e Formação da população sénior
Competências,
B.2.1. Reorganização da oferta
de formação escolar e
9.2.2 Criação de universidades seniores
profissional

EP5; OT8; OE8.5

x*

ITI

EP5; OT8; OE8.5

x*

ITI

EP6; OT9

OT9; EP3; PI9.1

x*

EP6; OT9

OT9; EP3; PI9.1

x*

VERSÃO DRAFT

* A identificação dos eixos prioritários no âmbito do POCH vai depender dos públicos alvo a que se dirigem as ações concretas

ÁREA PROGRAMÁTICA 10 - PROMOÇÃO INTEGRADA DA OFERTA NO ÂMBITO DA VIDA SÉNIOR
10.1 Promoção Integrada da
Oferta e Potencialidades do
Alto Alentejo

10.1.1 Promoção da Oferta de Vida Sénior,
incluindo Turismo Sénior e de Saúde

A.1. Qualificação Urbana e
Territorial do Alto Alentejo,
A.1.2. Fibra ótica e Utilização
inteligente das TIC

EDT – PAAA: Estratégia de Desenvolvimento Territorial – Plano de ação do Alto Alentejo
Recursos
POCI – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
EP – Eixo Prioritário
OT – Objetivo Temático
PI – Prioridade de Investimento

EP1; OT3

EP2

ITI
Programas de
Cooperação
Territorial Europeia
- Intereg

POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
POCH – Programa Operacional do Capital Humano
ITI – Intervenções Territoriais Integradas
OE – Objetivo Especifico

143
143
143

Relatório Final – Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

ENQUADRAMENTO POTENCIAL
MEDIDAS

TIPOLOGIA DE AÇÕES

EDT-PAAA - ITI

PROGRAMAS TEMÁTICOS

POR ALENTEJO
POCI

POISE

POSEUR

POCH

Outros

ÁREA PROGRAMÁTICA 11 - TECNOLOGIA & INOVAÇÃO
11.1.1 Promoção das TIC na saúde

11.1 Promoção de Tecnologias 11.1.2 Expansão de rede de Telemedicina
e Inovação na Saúde
11.1.3 Desenvolvimento de Programas
Alimentares e de atividade física específicos
para doentes de Parkinson e Alzheimer
11.2 Redes de Inovação e
Desenvolvimento

11.2.1 Promoção / integração em redes de
inovação e programas de desenvolvimento
internacionais

11.3 Promoção da Autonomia
dos Seniores

11.3.1 Desenvolvimento de equipamentos e
programas para melhorar a autonomia dos
seniores e diminuir o risco de queda

OT1; EP1
A.1. Qualificação Urbana e
Territorial do Alto Alentejo,
A.1.2. Fibra ótica e Utilização
inteligente das TIC

EP 3; OT1

OT1; EP1

Programas de
Cooperação
Territorial Europeia
- Intereg
Horizonte 2020

EP 9; OT 2; OE 2.3
OT1; EP1

EP 3; OT 1; OE 1.1;
OE 1.2

OT1; EP1

EP 3; OT 1; OE 1.2

OT1; EP1

VERSÃO DRAFT

C.3. Desenvolvimento da
Economia Social em
articulação com a Saúde e o
Turismo (sénior e de saúde),
C.3.1. Economia Social e
Turismo sénior e de Saúde

Programas de
Cooperação
Territorial Europeia
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ANEXO 1 – LISTA DE FOCAL POINTS

1
1

INTERLOCUTORES PLANO DE AÇÃO
Entidade

Interlocutor

Cargo

E-Mail
fernandinolopes@cm-alter-chao.pt

CM Alter do Chão

Dr. Fernandino Lopes

Técnico Superior de Serviço Social

CM Arronches

Dra. Maria João Fernandes

Técnica Superior de Serviço Social

CM Avis

Dra. Ana Balão

Chefe da Divisão de Desenvolvimento SocioCultural e Turismo

ana.balao@cm-avis.pt

Dra. Rute Corino

Técnica Superior

rute@cm-campo-maior.pt

Dra. Maria Teresa Carreiras

Técnica Superior de Serviço Social

mariateresacarreiras@gmail.com

Sr. João Farinha

Vereador

joao.farinha@cm-crato.pt

Dra. Vitória Lérias

Técnica Superior

vitoria.lerias@cm-elvas.pt

CM Fronteira

Dra. Sílvia Romano

Técnica Superior

silvia.silva@cm-fronteira.pt

CM Gavião

Dra. Marta Alves

Técnica Superior de Serviço Social - Gab. de Ação Social

marta.marques@cm-gaviao.pt

CM Marvão

Dra. Vanda Costa

Técnica Superior de Serviço Social - Gab. de Ação Social

accao.social@cm-marvao.pt

CM Monforte

Dra. Ana Maçôas

Técnica de Serviço Social e Educação

sass@cm-monforte.pt

Dra. Manuela Gonçalves

Técnica Superior

ddsc@cm-nisa.pt

Dra. Maria José Barradas

Chefe de Divisão de Ação Social

mjbarradas@cm-pontedesor.pt

Dra. Carla Raposo

Técnica Superior - Serviço de Assuntos Sociais

carla.raposo@cm-portalegre.pt

Dr. Jaime Barreiros

Técnico Superior

jaime.barreiros@cm-sousel.pt

CM Campo Maior
CM Castelo de Vide
CM Crato
CM Elvas

CM Nisa
CM Ponte de Sor
CM Portalegre
CM Sousel

mjoao.fernandes@cm-arronches.pt
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ANEXO 2 – LISTA PRESENÇAS SEMINÁRIO
ARRANQUE
1
1

Relatório Final – Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento da ES do AA

VERSÃO DRAFT

ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO DA WS

1
1

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO

WORKSHOP

COMUNIDADE
SÉNIOR DO AA

Fonte: OMS, Guia Global das Cidades Amigas das pessoas idosas, adaptação iSBS

WORKSHOP

OBJETIVOS
A realização desta workshop tem como objetivos:
1. A identificação de problemas /oportunidades para a criação da Comunidade
Sénior do AA
2. A Identificação de soluções/ projetos que permitam dar resposta aos
problemas/oportunidades levantadas
3. O estabelecimento de prioridades de implementação dos projetos
identificados
METODOLOGIA
Os participantes serão divididos em Grupos, que trabalharão diferentes temas
relacionados com a estratégia de desenvolvimento da Economia Social com foco na
população sénior.
Para a realização deste trabalho foram considerados os princípios do envelhecimento
ativo e o guia para as cidades amigas do idoso.
Os Grupos serão organizados do seguinte modo:





Grupo I – Espaços Exteriores e Edifícios; Transportes
Grupo II – Habitação, Apoio Comunitário e Serviços de Saúde
Grupo III – Respeito e inclusão Social; Comunicação e Informação
Grupo IV – Participação Social, Participação Cívica e Emprego

ATIVIDADE 1 – Identificação de problemas/ oportunidades
Cada grupo deverá identificar problemas / oportunidades inerentes às respetivas áreas
de intervenção, através da resposta ao questionário em anexo.
Cada pergunta deverá ser respondida através da atribuição de uma pontuação de
acordo com uma escala de 1 a 5, em que:
o 1 corresponde à pontuação mínima
o 5 corresponde à pontuação máxima

Deste modo serão identificados os principais problemas /oportunidades,
correspondendo aos aspetos com pontuação mais baixa, escrevendo cada
problema/oportunidade num post-it.

ATIVIDADE 2 – Identificação de soluções/projetos
Para os problemas/oportunidades identificados deverão ser sugeridas soluções
/projetos, que deverão ser escritos no post-it.
Um porta-voz de cada grupo irá colar os post-it no local indicado o
problema/oportunidade e respetiva solução/projeto.

ATIVIDADE 3 – Estabelecimento de prioridades
Para cada projeto identificado deverão ser indicados os seguintes aspetos:
o Impacto esperado
o

Possíveis constrangimentos (dificuldades de implementação, nível de complexidade no
processo de decisão, dificuldades de financiamento, deficit de competências, etc)
Todos os participantes deverão observar os projetos dos diversos grupos e definir:
o
o

Os 5 com prioridade mais alta: identificando-os com uma bolinha verde
Os 5 com prioridade mais baixa: identificando-os com uma bolinha vermelha

ATIVIDADE 4 – Debate e conclusões
Com o apoio dos consultores serão identificados projetos transversais aos vários temas e
realizado alinhamento dos projetos prioritários com as linhas de orientação estratégicas
definidas para o desenvolvimento da Economia Social do AA.

ANEXO

1

ESPAÇOS EXTERIORES E EDIFÍCIOS

1.1 AMBIENTE E ATRATIVIDADE DO TERRITÓRIO


Grau de Limpeza do espaço público



Níveis de ruído



Níveis de odores



Qualidade da Paisagem



Existência de Património natural



Existência de atrações turísticas e culturais: Património, museus, natureza, eventos, etc



Existência de setor económico/produtos característicos e distintivos do Concelho



Atividades para seniores disponíveis (promovidas pelo município ou por outras entidades)
Ex. atividades desportivas, culturais e de lazer



Taxa de cobertura da rede de energia elétrica por freguesia



Taxa de cobertura da rede de telecomunicações e internet por freguesia



Taxa de cobertura de água e saneamento por freguesia
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ESPAÇOS EXTERIORES E EDIFÍCIOS

1.2 ESPAÇOS EXTERIORES
ESPAÇOS VERDES
 Estado de conservação


Nível de Segurança percebida
o

Nível de Iluminação pública

o

Nível de Policiamento



Existência de zonas de abrigo



Existência de bancos de fácil acesso, bem cuidados e colocados a intervalos regulares



Existência de instalações sanitárias limpas e bem cuidadas e de fácil acesso



Existência de equipamentos para a realização de atividade física

VIAS PEDONAIS
 Estado de conservação


Nível de Segurança percebida
o

Nível de Iluminação pública

o

Nível de Policiamento



Inexistência de obstáculos à livre circulação de peões, nas vias pedonais e passeios.



Existência de superfícies lisas



Passeios bem cuidados, lisos, antiderrapantes, suficientemente largos para permitirem a
circulação de cadeiras de rodas e espaçadamente rebaixados até ao nível da rodovia.



Existência de bancos de fácil acesso, bem cuidados e colocados a intervalos regulares, em
particular em zonas de maior comércio e em paragens de meios de transporte.

RODOVIAS
 Estado de conservação


Nível de iluminação



Nível de Segurança na circulação rodoviária (curvas, cruzamentos, etc)



Existência de passadeiras para peões anti derrapantes, colocadas a intervalos regulares, em
locais que garantam a segurança dos peões



Existência de semáforos nas passadeiras com temporização adequada às pessoas idosas e com
sinais visuais e sonoros



Existência de passagens aéreas ou subterrâneas em locais de maior tráfego



Os condutores cumprem as regras de trânsito e dão prioridade aos peões



Existência de zonas exclusivamente pedonais



Existência de ciclovias separadas para ciclistas
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ESPAÇOS EXTERIORES E EDIFÍCIOS

1.3 EDIFÍCIOS PÚBLICOS OU DE SERVIÇOS
SERVIÇOS


Os serviços encontram-se aglomerados e localizados na proximidade de locais onde vivem idosos



Os serviços e comércio encontram-se preferencialmente no rés-do-chão de edifícios



Existem serviços de atendimento ao cliente especiais para idosos, tais como filas prioritárias ou
balcões de atendimento específicos

EDIFÍCIOS


Dispõem de elevador quando têm mais que 1 piso



Dispõem de rampas de acesso



Dispõem de sinalização adequada



Dispõem de corrimão nas escadas



Não apresentam escadas demasiado altas ou íngremes



Dispõem de pavimentos anti-derrapantes em áreas de circulação



Existência de zonas de descanso com assentos confortáveis



Existência de casas de banho públicas em número suficiente, limpas, bem sinalizadas e
facilmente acessíveis por pessoas com dificuldades de mobilidade.
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TRANSPORTES

TIPOLOGIA DOS TRANSPORTES DISPONIVEIS PARA IDOSOS (1)


Quais as opção de transporte para idosos disponíveis:
Autocarro público/comunitário (Câmara/IPSS/etc)

Táxi

Autocarro/Camioneta (privado)

Ambulância

Automóvel próprio

Comboio/metro

Outro

Indicar:

ACESSIBILIDADE ECONÓMICA


Os transportes públicos têm um preço acessível a todas as pessoas idosas



Os preços cobrados são coerentes e estão bem visíveis.

FIABILIDADE E FREQUÊNCIA


Existem transportes públicos fiáveis que assegurem o transporte de idosos para destinos
fundamentais como hospitais, centros de saúde, parques públicos, zonas comerciais, bancos,
correios, centros de apoio à terceira idade



Todas as áreas do concelho são bem servidas por transportes adequados, com boas ligações,
entre sedes de concelho



Os principais percursos têm boas ligações, efetuadas por várias opções de meios de transporte



Os transportes públicos têm uma frequência adequada

VEÍCULOS AMIGOS DAS PESSOAS IDOSAS


Os veículos são acessíveis, com pisos que podem ser rebaixados, degraus baixos e lugares
amplos e altos



Os veículos são limpos e bem cuidados



Os veículos dispõem indicação clara acerca do número e do local de destino do veículo



Existem lugares prioritários para idosos e são respeitados pelos outros passageiros



Os transportes são seguros contra a criminalidade



Os transportes públicos não estão sobrelotados



Os motoristas são atenciosos e educados, cumprem o código da estrada e facilitam a
utilização dos transportes por pessoas idosas
(1) Pontuar cada opção de 5 (para mais usado) a 1 (para menos usado)
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TRANSPORTES (continuação)

TÁXIS


Os táxis têm um preço acessível, com descontos ou tarifas reduzidas para idosos com baixos
rendimentos



Os táxis são confortáveis e acessíveis com espaço para cadeiras e/ou andarilhos



Os taxistas são amáveis e prestáveis

TRANSPORTES ESPECIAIS E COMUNITÁRIOS


Estão disponíveis serviços de transporte especializado para pessoas doentes ou portadoras de
deficiência



Existem motoristas voluntários para o transporte de idosos a eventos específicos



Existem serviços especiais de autocarros para o transporte de idosos a eventos específicos,
providenciados pelas autarquias e/ou entidades da economia social

CARSHARING E CARPOOLING e MOBILIDADE ELÉTRICA


Estão instaladas e disponíveis para idosos modalidades de carsharing e/ou carpooling



Estão disponíveis veículos elétricos para a utilização em regime de carsharing ou em
autocarros para transporte de idosos

PARAGENS E ESTAÇÕES DE TRANSPORTES


As paragens e estações de transportes são de fácil acesso e têm uma localização conveniente
(nomeadamente estando disponíveis na proximidade de serviços e de locais onde vivem pessoas
idosas)



As paragens de transportes têm bancos e proteção contra as condições atmosféricas



As paragens estão devidamente assinaladas



As paragens encontram-se limpas e bem cuidadas



As paragens são seguras



As paragens dispõem de iluminação adequada.



As estações são acessíveis, com rampas, escadas rolantes, elevadores e plataformas adequadas



As estações dispõem de sinalização legível e bem localizada



Nas estações existem casas de banho públicas, limpas e acessíveis a pessoas com mobilidade
reduzida
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TRANSPORTES (continuação)

ESTACIONAMENTO


O estacionamento é gratuito ou a um preço acessível para os idosos



Existem lugares de estacionamento prioritário para pessoas idosas na proximidade de serviços,
comércio e de paragens/estações de transportes



Existem lugares de largada e recolha de passageiros com mobilidade reduzida na proximidade de
serviços, comércio e de paragens/estações de transportes



Estão disponíveis lugares para estacionamento e carregamento de carros elétricos

INFORMAÇÃO


Os idosos dispõem de informação sobre as opções de transporte disponíveis e sobre o modo de
utilização dos transportes públicos



Os horários dos transportes são legíveis e compreensíveis



Estão indicados os percursos dos autocarros acessíveis a pessoas portadoras de deficiência
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HABITAÇÃO AMIGA DAS PESSOAS IDOSAS

ACESSIBILIDADE ECONÓMICA


Existe habitação por um preço acessível para os idosos mais carenciados

INFRAESTRUTURAS BÁSICAS DAS HABITAÇÕES DOS IDOSOS


Dispõem de energia elétrica



Dispõem de água potável e saneamento



Dispõem de gás canalizado (natural ou outro)



Dispõem de rede de telecomunicações

CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DAS HABITAÇÕES DOS IDOSOS


São construídas com materiais apropriados e têm uma boa estrutura



Dispõem de espaço suficiente para que os idosos se movimentem livremente



Dispõem de adequadas condições de climatização (ar condicionado e aquecimento)



Dispõem de pavimento com superfícies planas



Dispõem de passagens suficientemente largas para a passagem de cadeiras de rodas



Dispõem de casa de banho adequada



Dispõem de cozinha adequada

MANUTENÇÃO


Os serviços de manutenção e pequenas reparações das habitações são acessíveis a todos os idosos



Existem prestadores de serviços qualificados e fiáveis para a realização destes serviços



As habitações e zonas comuns estão bem cuidadas, nomeadamente as habitações sociais e o
alojamento alugado

ENVELHECER EM CASA


As habitações onde vivem idosos encontram-se próximas de serviços, comércio e infraestruturas



Existem serviços de apoio domiciliário integrado (com apoio de cuidados de saúde), com preços
acessíveis:
o
o
o
o
o

Alimentação
○ Higiene pessoal
Cuidados de imagem
○ Organização e limpeza da habitação
Tratamento de roupas
○ Cuidados médicos
Fisioterapia e recuperação
○ Acompanhamento ao exterior
Cuidados de enfermagem e administração de medicação
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HABITAÇÃO AMIGA DAS PESSOAS IDOSAS (continuação)



Existe uma rede de cuidadores certificados



Os idosos estão informados sobre a existência de serviços de apoio domiciliário



As habitações onde vivem idosos não estão sobrelotadas (por exemplo em famílias numerosas),
garantindo um espaço próprio adequado às suas necessidades



As habitações não se situam em zonas propícias a catástrofes naturais



Estão disponíveis equipamentos de residências assistidas para o segmento médio/alto



Existem projetos de regeneração urbana destinados à criação de habitação e convívio para idosos

SEGURANÇA


Os idosos sentem-se seguros nas suas habitações



Existem sistemas de teleassistência para idosos com ligação à GNR, bombeiros e INEM



É disponibilizado apoio financeiro para a instalação de meios de segurança na habitação

ESTRUTURAS RESIDENCIAIS PARA IDOSOS


Existem opções de habitação para idosos economicamente acessíveis e em quantidade suficiente,
nomeadamente Estruturas Residenciais para idosos, Residências Assistidas, inseridas em áreas
residenciais e de comércio e serviços



Os idosos estão informados sobre as opções de habitação existentes



Existem habitações para idosos mais dependentes e/ou portadores de deficiência ou demência



As residências para idosos dispõem de condições físicas adequadas a este público



As residências para idosos são confortáveis e com uma decoração acolhedora



As residências para idosos encontram-se limpas e sem odores desagradáveis



As residências para idosos são dotadas de aquecimento central/ ar condicionado assegurando uma
temperatura adequada no frio e no calor.



As residências para idosos dispõem de serviços adequados e atividades variadas para idosos:



As residências para idosos dispõem de Apoio Psicossocial



As residências para idosos dispõem de Apoio Espiritual respeitando diferentes cultos e convições
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HABITAÇÃO AMIGA DAS PESSOAS IDOSAS (continuação)

ESTRUTURAS RESIDENCIAIS IDOSOS (continuação)


As residências para idosos dispõem de cuidados pessoais e de saúde, nomeadamente:
o Cuidados de higiene pessoal
o Cuidados de imagem (cuidar do cabelo, unhas, barba, depilação, etc.)
o Prestação de cuidados clínicos e de enfermagem;
o Acesso a cuidados especiais de saúde;
o Acesso a médico geriatra
o Acesso e/ou prestação de cuidados de reabilitação/fisioterapia;
o Apoio na execução dos planos individuais de saúde, como sejam, as consultas médicas
regulares



As residências para idosos dispõem de cuidados de nutrição e alimentação saudável e de boa
qualidade



As residências para idosos dispõem de Apoio nas Actividades Instrumentais da Vida Quotidiana,
nomeadamente:
o Acompanhamento ao exterior
○ Apoio na aquisição de bens e serviços
o Serviços de transporte
○ Tratamento da roupa
o Organização e higiene do espaço individual e de alojamento na Estrutura Residencial



As residências para idosos dispõem de animador sociocultural que estabelece uma agenda de
atividades do interesse dos idosos, estimulando a sua participação e interesse



As residências para idosos encontram-se integradas na comunidade circundante



As residências para idosos têm implementado um sistema de Gestão da Qualidade certificado



As residências para idosos têm implementado um sistema HACCP certificado



As residências para idosos dispõem de Plano de Emergência e realização simulacros periódicos



As residências para idosos dispõem de Recursos Humanos técnicos de qualificados e com
formação contínua permanente



Os dirigentes de topo das residências seniores são devidamente qualificados e com
conhecimentos de gestão e liderança



As residências para idosos não estão sobrelotadas



As residências para idosos não se situam em zonas propícias a catástrofes naturais



Os idosos sentem-se seguros nas estruturas residenciais

ESTRUTURAS RESIDENCIAIS PARA IDOSOS - SEGMENTO MÉDIO/ALTO
 Estão disponíveis estruturas residenciais para idosos dirigidas a um segmento médio/alto
(nº de entidades e capacidade instalada)
 Este tipo de unidades são procuradas essencialmente por:
o População do concelho
o População fora do concelho, mas da região
o População fora da região
 Existem estruturas de alojamento turístico adaptadas a seniores, susceptíveis de integrar a
oferta para este segmento
 Existem estruturas de alojamento turístico que disponibilizam serviços especializados para
seniores nomeadamente cuidados de saúde e acompanhamento personalizado

4

PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS

FACILIDADE DE ACESSO A EVENTOS E ATIVIDADES


As infraestruturas que disponibilizam atividades para idosos têm uma localização conveniente,
próxima das habitações e/ou disponibilizam transporte adequado



Os preços para a participação em atividades e eventos são acessíveis



Os idosos têm a opção de participar com um amigo ou com um cuidador



Os eventos têm lugar a horas convenientes para os idosos



A admissão aos eventos é aberta (por exemplo não é necessário ser membro)



A compra de bilhetes é um processo simples e rápido que não exige a permanência em filas.

ACESSIBILIDADE ECONÓMICA


Os eventos, atividades e atracões a nível local têm custos que podem ser suportados pelos idosos



As organizações voluntárias têm um apoio do setor público e privado, com a finalidade de manter
acessíveis os custos das atividades para idosos

VARIEDADE DE EVENTOS E ATIVIDADES


Existe uma variedade de atividades que podem despertar o interesse de uma população idosa
diversificada, indo ao encontro de diferentes interesses



Existem atividades adequadas a diferentes graus de literacia, cativando os diversos estratos da
população idosa



As atividades de grupo incluem os idosos e têm lugar numa variedade de locais da comunidade, tais
como:



o

Centros recreativos

o

Pavilhões gimnodesportivos

o

Escolas

o

Bibliotecas

o

Centros comunitários em áreas residenciais

o

Parques e jardins

o

Cinema

o

Salas de espectáculo/teatro

As instalações em que decorrem atividades e eventos para idosos são de fácil de para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS (continuação)

FOMENTAR A INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE E A INTERGERACIONALIDADE


As instalações comunitárias incentivam a utilização partilhada e para fins diversos por pessoas
de diferentes faixas etárias, interesses e culturas, incentivando a interação entre grupos de
utentes



Existem atividades que promovem a troca de experiências e o entendimento mútuo entre
gerações



As organizações voluntárias têm um apoio do setor público e privado, com a finalidade de
manter acessíveis os custos das atividades para idosos



Os locais em que se realizam atividades em grupo, a nível local, incentivam a familiaridade e o
intercâmbio entre vizinhos

DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES


As atividades e os eventos são bem divulgados junto dos idosos, informando sobre as
carateristicas do evento, preço, acessibilidade e opções de transporte



São enviados convites e efetuados telefonemas e visitas com a finalidade de divulgar atividades
e encorajar a participação de idosos mais isolados
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RESPEITO E INCLUSÃO SOCIAL

SERVIÇOS E COMÉRCIO RESPEITADORES E INCLUSIVOS


Os idosos são consultados por serviços públicos, voluntários e comerciais sobre a forma
como lhes podem prestar um melhor atendimento



Os serviços públicos e comerciais têm para oferecer serviços e produtos adaptados às
necessidades e preferências das pessoas idosas



Os serviços e estabelecimentos comerciais dispõem de funcionários prestáveis e amáveis
para o atendimento dos idosos

REPRESENTAÇÕES PÚBLICAS DO ENVELHECIMENTO


Os meios de comunicação social incluem idosos nas imagens apresentadas ao público,
representando-os de forma positiva e não estereotipada

INTERAÇÃO INTERGERACIONAL E NA FAMÍLIA


Os contextos, atividades e eventos na comunidade atraem todas as faixas etárias através da
resposta às necessidades e preferências de cada idade



Os idosos são especificamente incluídos em atividades comunitárias destinadas a “famílias”



São regularmente organizadas atividades que aproximam gerações, tendo em vista o apreço e
o enriquecimento mútuos

EDUCAÇÃO DA SOCIEDADE


A aprendizagem sobre o envelhecimento e os idosos está incluída nos programas escolares do
ensino primário e secundário



Os idosos são incluídos de modo ativo e regular em atividades escolares, com as crianças e
professores



São dadas aos idosos oportunidades de partilha dos seus conhecimentos, história e
competências com outras gerações

INCLUSÃO NA COMUNIDADE


Os idosos são incluídos como participantes de pleno direito na tomada de decisões que lhes
digam respeito



A comunidade reconhece o valor do contributo dos idosos, quer o passado quer o presente



Ações desenvolvidas pela comunidade com a finalidade de fortalecer laços e apoio no âmbito
da vizinhança contemplam os residentes idosos, como fontes de conhecimento, conselheiros,
agentes e beneficiários

INCLUSÃO ECONÓMICA


Os idosos mais carenciados têm acesso a serviços e eventos públicos, voluntários e privados
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PARTICIPAÇÃO CÍVICA E EMPREGO PARA SENIORES

OPÇÕES DE VOLUNTARIADO SÉNIOR


Existe uma gama de opções em que os voluntários idosos podem participar



As organizações de voluntários são bem organizadas, com infraestruturas, programas de
formação e uma força laboral que integra voluntários



As posições ocupadas pelos seniores estão em conformidade com as competências e os
interesses dos voluntários

OPÇÕES DE EMPREGO PARA SENIORES



É promovida a diversidade etária no emprego e a “economia de prata”



São desenvolvidos serviços inovadores que suportam o emprego de trabalhadores idosos



Existe um gama de oportunidades de trabalho para idosos (nomeadamente na agricultura, agroindústria, artesanato, turismo, serviços de apoio à infância, etc)



As políticas e a legislação impedem a discriminação em função da idade



A reforma é uma opção e não obrigatória



Existem oportunidades flexíveis, com opções de emprego a tempo parcial ou sazonal para
seniores



Existem programas e agências de emprego para seniores



As organizações de funcionários (por exemplo sindicatos) apoiam a existência de opções
flexíveis, como o trabalho a tempo parcial e o trabalho voluntário, permitindo uma maior
participação dos trabalhadores idosos



Os empregadores são incentivados a contratar e manter trabalhadores idosos



É promovida a troca de ideias e boas práticas sobre o envelhecimento ativo no emprego a nível
nacional e internacional

FORMAÇÃO


É proporcionada aos trabalhadores idosos formação sobre oportunidades pós-reforma



Os trabalhadores idosos têm à sua disposição oportunidades de formação que os mantêm
atualizados, tais como a formação na área das novas tecnologias e outros temas



A região tem disponível uma universidade da 3ª idade, com cursos apelativos para a população
idosa



As organizações de voluntários oferecem formação adequada a cada função
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PARTICIPAÇÃO CÍVICA E EMPREGO PARA SENIORES (continuação)

ACESSIBILIDADE


As oportunidades de trabalho voluntário ou remunerado são conhecidas e divulgadas



Existe transporte para o local do trabalho



Os locais de trabalho estão adaptados às necessidades das pessoas com mobilidade reduzida



As organizações dispõem de apoios para poderem recrutar, formar e manter voluntários
idosos

PARTICIPAÇÃO CÍVICA


Os conselhos consultivos, conselhos de administração de organizações, etc. incluem idosos



Estão disponíveis facilidades que permitam a participação dos idosos em eventos cívicos, tais como:
o

Lugares reservados

o

Apoio a pessoas com mobilidade reduzida

o

Aparelhos para pessoas com dificuldades auditivas

o

Transporte



As políticas, programas e planos locais para idosos incluem contributos dos próprios idosos



Os idosos são incentivados a participar na vida da comunidade

VALORIZAÇÃO DOS CONTRIBUTOS


Os idosos são respeitados e reconhecidos em virtude do seu contributo



Os empregadores e as organizações têm em consideração as necessidades dos trabalhadores
idosos



Existem e são divulgados aos empregadores benefícios inerentes à contratação de
trabalhadores idosos

EMPREENDEDORISMO


Estão disponíveis apoios para empreendedores idosos e oportunidades de emprego por conta
própria (por exemplo mercados para vender produtos agrícolas e artesanato, compotas, etc)



Está disponível formação sobre noções básicas de gestão de pequenas empresas para idosos



Existem instrumentos de financiamento, nomeadamente através do microcrédito destinados a
trabalhadores idosos



As informações destinadas ao apoio a pequenas e microempresas domésticas são divulgadas
junto dos idosos, através de meios adequados

PAGAMENTO


Os trabalhadores idosos recebem um pagamento justo pelo seu trabalho



Os voluntários recebem o reembolso das despesas inerentes à realização do trabalho



Os rendimentos auferidos pelos trabalhadores idosos não são descontados das pensões ou de
outras formas de apoio financeiro a que têm direito
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COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO DISPONIVEL


Os idosos têm disponíveis de meios de comunicação:
o
o
o

Escritos
Caixas multibanco
Radiodifusão

○ Telecomunicações fixas e móveis
○ Televisão
○ Internet



As entidades públicas e entidades da economia social garantem a disponibilização regular de
informação de interesse para os idosos



Existe informação e programação do interesse dos idosos, tanto nos meios de comunicação social
generalistas, como nos destinados a públicos mais específicos



A comunicação escrita e verbal é feita com uma linguagem simples e compreensível

COMUNICAÇÃO VERBAL


É dada preferência à comunicação acessível aos idosos, por exemplo através de reuniões sociais,
centros comunitários, clubes, meios de comunicação de radiodifusão, ou informação
personalizada



Os idosos que vivem isolados obtêm informação através de pessoas fiáveis, com as quais podem
interagir (por exemplo técnicos sociais, voluntários que lhes telefonam ou visitam, funcionários de
serviços de apoio domiciliário, etc.)



As pessoas que desempenham funções em serviços, estabelecimentos públicos e comércio
prestam serviços personalizados, quando solicitados e fazem-no de forma prestável

INFORMAÇÃO ESCRITA


A informação escrita, incluindo impressos oficiais, legendas de televisão e texto em monitores e
expositores, tem caracteres grandes e as ideias principais são destacadas através de títulos
fáceis de ler escritos a negrito

COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS


Os serviços de atendimento telefónico dão instruções devagar e claramente e dizem à pessoa que
efectuou a chamada o que fazer para ouvir a repetição da mensagem



Os utilizadores têm a opção de falar com um(a) operador(a) ou de deixar uma mensagem para
que alguém lhes ligue



Os equipamentos eletrónicos têm teclas e caracteres grandes, nomeadamente
o
o
o



Telemóveis
Aparelhos de rádio
Televisores e respetivos comandos

○ Caixas multibanco
○ Caixas de vendas de bilhetes

O monitor de caixas multibanco, de máquinas de serviços postais e outros sistemas automáticos
de atendimento dispõem de boa iluminação e são facilmente acessíveis a pessoas de diversas
alturas
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COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO (continuação)
COMPUTADORES E INTERNET







Existe um acesso público abrangente a computadores e à internet, gratuito ou a preço reduzido, em
locais públicos como:
o Gabinetes de serviços municipais,
o Centros comunitários
o Bibliotecas
o Estruturas residenciais para idosos
o Cafés
Os utentes têm à sua disposição instruções e assistência personalizada para a utilização de
computadores e internet
Existe internet disponível, com velocidade adequada a preços acessíveis nas habitações de
idosos
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SERVIÇOS DE SAÚDE
ACESSIBILIDADE E OFERTA DE SERVIÇOS



Estão disponíveis Infraestruturas de saúde (públicas e privadas):
o

Centros de saúde (nº e localização)

o

Hospitais (nº e distância à sede do concelho)

o

Clínicas (nº e distância à sede do concelho)

o

Especialidades médicas presentes

o

Unidades de meios complementares de diagnóstico

o

Estabelecimentos de análises clínicas

o

Unidades de tratamento (diálise, fisioterapia, etc.)



Os serviços de saúde e os serviços sociais encontram-se bem distribuídos, com uma localização
conveniente



Os serviços de saúde e os serviços sociais podem ser acedidos através de diferentes opções de
transporte



Os estabelecimentos residenciais para idosos dispõem da prestação de cuidados de saúde



As unidades de cuidados continuados para idosos ficam próximo de serviços, comércio e áreas
residenciais



As unidades de cuidados continuados têm uma construção segura e acessíveis a pessoas com
mobilidade reduzida



A prestação dos serviços sociais e de saúde de forma integrada é coordenada e implica um
mínimo de burocracia possível



Estão disponíveis serviços de apoio domiciliário integrado (apoio social e cuidados de saúde),
promovendo o envelhecimento em casa, nomeadamente
o

Serviços de enfermagem e administração de medicação

o

Apoio médico

o

Fisioterapia e recuperação

o

Cuidados de higiene pessoal

o

Serviços de limpeza da casa

o

Serviços de tratamento de roupas

o

Serviços de fornecimento de refeições

o

Serviços de manutenção de habitações
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SERVIÇOS DE SAÚDE

FORMAÇÃO


Os funcionários administrativos e os funcionários que prestam serviços aos idosos nas unidades
de cuidados continuados têm competências técnicas adequadas



Os funcionários administrativos e os funcionários que prestam serviços aos idosos nas unidades
de cuidados continuados tratam os idosos com respeito e delicadeza



Existe uma rede de cuidadores ao domicílio com as competências certificadas



Os profissionais que prestam cuidados e serviços domiciliários têm competências e formação
adequadas para comunicar e servir os idosos com eficácia

VOLUNTARIADO


Os voluntários de todas as faixas etárias são incentivados e apoiados para auxiliarem os idosos
numa vasta área de cenários de saúde e na comunidade

TELEMEDICINA


Estão disponíveis serviços de telemedicina, em zonas onde vivem idosos, evitando a sua
deslocação

UTILIZAÇÃO DE TIC NO APOIO À SAÚDE


Existem sistemas de suporte à vida independente dos idosos, através da implementação de
soluções baseadas em tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente biosensores.

SEGURANÇA


As estruturas de saúde dispõem de planos de emergência e realizam simulacros periodicamente
envolvendo idosos

EDUCAÇÃO


São promovidos conteúdos e iniciativas junto das escolas e informação a público de todas as
idades sobre a prevenção da saúde e vida saudável, nomeadamente

ATIVIDADE FISICA


Existem equipamentos e programas de realização de atividades físicas apropriados para idosos



Existe uma política de desporto que incentiva e disponibiliza condições para a realização de
exercício físico desde a juventude, contribuindo para um envelhecimento saudável



Estão disponíveis áreas para a realização de exercício físico em parques e jardins, nomeadamente
circuitos de manutenção e jogging

ATIVIDADES DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO




Existem empresas, estabelecimentos de ensino, instituições, etc que desenvolvem ou têm parcerias
com outras entidades em diversos domínios que contribuem para um envelhecimento ativo e
promoção da independência nos idosos, nomeadamente:
Tecnologia Médica e Ciências da Vida
● Alimentação



TIC - Sensor Technology

●

Outros
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5.1 – Alto Alentejo Acessível - CIMAA
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PROPOSTA DE PROJETO
a desenvolver no próximo período

ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objetivo do projeto
Enquadramento
Parceiros
Conceitos
Estrutura do projeto
Ações a desenvolver
Benchmarking (se aplicável)

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor

Objetivo
O projeto Alto Alentejo Acessível tem como objetivo principal a criação de percursos
acessíveis ao nível do turismo e serviços públicos nos Municípios do Alto Alentejo.

A implementação do

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor

• Saúde, Apoio Social, Segurança
Social e Proteção Social
• Educação, Formação e Qualificação
• Redes de Abastecimento Público e de
Águas Residuais, Resíduos sólidos
urbanos
• Turismo
• Desenvolvimento Económico e
Social/Criação de Emprego

• Plano Estratégico de Mobilidade Sustentável
• Plano Operacional de Turismo do Alto Alentejo
• Estudo para a reorganização da rede de oferta
formativa de ensino superior, tecnológico e
profissional
• Plano Estratégico para os sectores das Águas e
Resíduos
• Carta Social do Alto Alentejo
• Estratégia para o Desenvolvimento Económico e
Emprego 2014-2020

Plano Intermunicipal de Promoção da Acessibilidade no Alto Alentejo | PIMPA

Fichas de Intenções de Investimentos dos Municípios para o próximo quadro
comunitário: Acessibilidades

Pensar o Futuro 2014-2020

Ciclo de Debates

• Mobilidade e Transportes

Planos Estratégicos

Plataforma Alto Alentejo XXI

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor

Alto Alentejo Acessível
CIMAA
Municípios do
Alto Alentejo
CCDR-A

Turismo
Alentejo e
Ribatejo
Associação
Salvador

Juntos por um Alentejo melhor

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor
PIMPA

Integração dos percursos
acessíveis na plataforma
digital “Portugal Acessível”

Roteiro Turístico

Alentejo e
Ribatejo 4All

•

Definição de percursos culturais acessíveis

•

Definição de percursos a serviços públicos acessíveis

•

Definição de percursos em natureza acessíveis

•

Requalificações de apoio à acessibilidade

Integração dos percursos
acessíveis no VisitAlentejo

Alentejo Feel Nature

Integração dos percursos
acessíveis no SIG do Alto
Alentejo

Promoção Integrada do Alto Alentejo como destino acessível

Integração dos percursos
pedestres acessíveis no
Alentejo a Pé

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor

Integração do Alto Alentejo Acessível no Site e
Aplicação para telemóveis do projeto da Associação
Salvador “Portugal Acessível”

http://www.portugalacessivel.com/

Aplicação Grátis

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor

Ações a desenvolver
 Definição de percursos culturais acessíveis
 Definição de percursos a serviços públicos acessíveis
 Definição de percursos em natureza acessíveis

 Requalificações de apoio à acessibilidade
 Integração dos percursos acessíveis no SIG do Alto Alentejo
 Integração das condições de acessibilidade e percursos acessíveis na plataforma “Portugal
Acessível”
 Promoção do Alto Alentejo enquanto destino acessível para viver e visitar

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor

Objetivos
 Promover a igualdade de oportunidades e favorecer a integração social de públicos com mobilidade e
perceção reduzidas através da atividade turística recreativa e serviços públicos;
 Diversificar a oferta turística disponível demonstrando o potencial deste novo segmento de mercado;

 Promover e dotar de infraestruturas e equipamentos os territórios envolvidos, contribuindo de forma
sustentável, equilibrada e crescente para o seu desenvolvimento;
 Estruturar percursos modelo, aplicáveis e transferíveis para outras regiões

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor

Exemplos do PIMPA

Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior,Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira,Gavião, Marvão,Nisa, Ponte de Sor, Portalegre e Sousel

PIMPA – Plano Intermunicipal de Promoção da Acessibilidade
Número de tipologia de barreiras arquitetónicas e urbanísticas
Alter do

Castelo de

Chão

Vide

Total

97

Armário

Gavião

Arronches

Avis

89

114

138

123

1

1

1

6

Árvores

-

14

26

Caldeira Árvores

-

-

Banco

1

Campo

Elvas

Crato

Fronteira

Nisa

256

214

68

101

116

166

391

1

3

1

2

1

4

1

11

2

7

30

1

7

3

-

11

-

-

16

-

1

2

1

1

1

-

1

1

17

20

11

11

29

44

9

Cabine Telefónica

-

-

-

1

1

-

RSU

3

2

11

5

16

Esplanada

1

5

-

1

-

-

2

3

11

Gradeamento

1

Pilarete

Ponte de

Marvão

TOTAL

410

6

2289

13

26

-

61

52

5

5

-

163

1

-

16

15

-

60

-

1

23

-

-

-

32

3

14

25

13

75

86

-

357

1

-

-

-

-

2

-

-

5

3

1

4

4

4

15

23

9

-

100

2

3

1

1

3

2

3

5

-

-

27

2

2

1

2

2

3

1

2

5

1

-

23

2

4

8

8

24

12

9

16

11

62

8

-

178

2

-

-

-

-

-

1

-

-

1

3

5

-

13

1

-

9

-

1

-

3

-

1

-

-

2

3

-

20

Floreiras

-

-

-

-

-

2

2

2

1

1

1

-

-

9

Papeleira

-

-

2

-

-

7

6

-

-

-

-

-

2

-

17

Hidrantes

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

14

-

-

16

21

10

16

18

20

52

11

16

18

10

28

60

87

-

367

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

4

-

5

Maior

Sousel Portalegre

Sor

IP/Postes
electricidade

Obstáculo
Comercial
Estacionamento
abusivo

Sinalização vertical
Semáforos

PIMPA – Plano Intermunicipal de Promoção da Acessibilidade
Número de tipologia de barreiras arquitetónicas e urbanísticas

Alter do

Castelo de

Chão

Vide

Mupi

-

-

-

-

-

Marco CTT

-

-

-

-

Placas toponímicas

-

-

-

Parquímetros

-

-

-

Gavião

Arronche

Portalegr

Ponte de

Campo

e

Sor

-

-

1

1

-

16

2

-

24

-

-

2

-

-

2

1

-

1

7

-

-

14

1

-

-

3

9

7

-

36

69

11

20

26

4

28

87

-

465

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

1

3

2

7

2

9

4

-

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

8

11

21

9

15

13

5

33

58

2

197

Elvas

Crato

Fronteira

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

1

-

-

4

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

2

2

1

-

1

3

6

3

35

12

23

22

27

101

4

2

-

-

-

0

0

8

19

1

-

-

-

6

7

2

7

s

Avis

Maior

Nisa Sousel
-

Marvão

TOTAL

-

1
5

Abrigos transporte
público
Tapumes obra
pública
Falta rampeamento
passeios
Acessos ao edifício
Escadas / degraus
no passeio
Estrangulamento
passeio
Outras situações

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor

Orçamento para eliminação de todas as barreiras arquitetónicas e
urbanísticas detetadas pelo PIMPA por concelho
Concelho

Orçamento (€)

Alter do Chão

34.863 €

Arronches

36.552 €

Avis

41.531 €

Campo Maior

97.871 €

Castelo de Vide

25.906 €

Crato

17.141 €

Elvas

67.771 €

Fronteira

28.654 €

Gavião

38.999 €

Nisa

33.928 €

Ponte de Sor

138.726 €

Portalegre

95.259 €

Sousel

47.707 €

Total

704.908 €

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor

Informação editável em SIG

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor
- Sabendo quais as ruas
passiveis de acessibilidade
- Sabendo quais os serviços,
alojamentos, restauração e
património acessíveis
- É possível traçar percursos
acessíveis em cada Município

Percurso
Acessível

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor

Proposta de estrutura de projeto
Componente 1

Componente 2

Diagnóstico e Projeto de
Pormenor

Intervenções de requalificação

Análise do levamento do PIMPA
conjugado com o levantamento da
ERTA e seleção (em conjunto com os
Municípios) das intervenções
necessárias para dotar os percursos
de acessibilidade

Intervenções necessárias nos
percursos e barreiras selecionadas
passíveis de dotar de acessibilidade

Componente 3
Ações de Promoção de Divulgação do
Alto Alentejo enquanto destino acessível para viver e visitar

Promoção Integrada do Alto Alentejo como destino acessível

Alto Alentejo Acessível
Juntos por um Alentejo melhor
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5.2 – Transporte Rua – a – Rua - CIMAA

1
1

PROPOSTA DE PROJETO
a desenvolver no próximo período

Alto Alentejo Rua-a-Rua
Melhoria da mobilidade no Alto Alentejo

Alto Alentejo Rua-a-Rua
Tem como objetivo aumentar a cobertura da rede
de transportes coletivos existente, proporcionando
oferta em área, períodos do dia e do ano onde esta
não existe ou é deficitária, numa perspetiva de
promover o essencial direito à mobilidade numa
lógica de inclusão social.

Enquadramento Legal
Regulamento
(CE)
n.º1370/2007

Lei de Bases
do Sistema de
Transportes
Plataforma
Alto Alentejo
XXI

Transportes
Públicos Portaa-Porta

Lei n.º75/2013
de 12 de
setembro
Anteprojeto e
Regime Jurídico
do Serviço
Público de
Transportes

Plano de
Mobilidade
Sustentável do
Alto Alentejo

O conceito de transporte a pedido
• Assenta na flexibilização da oferta, com vista à sua melhor adaptação à procura existente, reduzindo os custos
de exploração e otimizando as condições de serviço. Procura agregar as vantagens de maior flexibilidade,
associadas aos táxis, transportes municipais e de juntas de freguesias, com as vantagens de custos mais baixos,
associados aos autocarros;
• É o cliente que desencadeia a viagem, contatando a central de reservas de transportes a pedido, a qual

posteriormente organiza a oferta de transporte em função das requisições de serviço efetuadas. O cliente é
levado até ao seu destino final (uma das paragens definidas), sendo o veículo partilhado com outros clientes
cujas viagens têm um padrão idêntico ou se intercetam.

O Transporte a Pedido

fonte: http://transporteapedido.mediotejo.pt/

Modo de funcionamento do Transporte a
Pedido
• É um serviço de transporte público aberto à população em geral;
• É um serviço de transporte complementar à rede de transportes coletivos existente, proporcionando uma
oferta de transporte público em áreas e/ou períodos do dia ou ano onde esta oferta não existe ou é
deficitária;

• O Transporte a Pedido tem circuitos, paragens e horários definidos;
• O passageiro tem que efetuar previamente a reserva de viagem. As viaturas só vão às paragens que
tiverem reservas atendimento dos pedidos de reserva e gestão das operações serão assegurados pelos
SMAT (?) com recurso a plataforma informática e equipamento embarcado nas viaturas;

• O serviço de transporte é assegurado pelos operadores de transporte locais (?)

Modo de funcionamento do Transporte a
Pedido
• No caso do Médio Tejo, o atendimento dos pedidos de reserva e gestão são assegurados pela CIMT, com
recurso a plataforma informática e equipamento embarcado nas viaturas;
• O serviço de transporte é assegurado pelos operadores de transporte locais (Rodoviária e Táxis)
• O bilhete é cobrado no momento do embarque, pelo motorista. As tarifas são cerca de 1,5x o preço das
carreiras regulares.

• Em termos de investimento, o primeiro ano de projeto no Médio Tejo teve um investimento de
147.200,64€ (apoiados em 70% pelo POVT) e
Software, Mobiliário Urbano e Divulgação)

abrangeu Estudos e Consultadoria, Equipamentos e

Alto Alentejo Rua-a-Rua, o circuito piloto
• Considerando a dispersão urbana, o envelhecimento da população, e a
grande carência de transportes públicos no Alto Alentejo considera-se
que este projeto poderá começar como piloto num 1 ou 2 concelhos
limítrofes onde a oferta de transporte público regular não existe (no
período de férias escolares) ou é limitada a duas circulações por dia (no
período escolar), uma de manhã, no sentido da sede de concelho, e outra
ao final da tarde, no sentido inverso.
• Após um determinado período de teste deste serviço a pedido e
identificadas possíveis lacunas, o transporte a pedido poderia ser
gradualmente estendido a todo o território do Alto Alentejo.

Questões a definir
• O envolvimento dos SMAT
• Entidade que será a promotora do projeto (em possível candidatura)
• Entidade que irá receber os pedidos
• Entidade que irá coordenar os transportes de acordo com as solicitações

• Envolvimento da TIS, empresa que acompanhou o desenvolvimento deste projeto no Médio Tejo
• Quais os operadores de transportes envolvidos (Rodoviárias, Táxis, frota dos Municípios…)

Proposta de Estrutura do Projeto
Componente 1
Estudo e Consultadoria
Componente 2
Equipamento e Software

Componente 3
Mobiliário Urbano

Componente 4
Promoção e Divulgação

Levantamento dos transportes efetuados pelos municípios diariamente

Central de Reservas (Identificação, Ficha de Cliente, N.º passageiros, Data e Horários, Origem e
Destino, Preço da Viagem. Inquérito de Satisfação, Inquérito de Conhecimento, Incidências,
Comentários e Sugestões)
Back-Office (Zonas, Paragens, Linhas, Horários, Preçários, Custos Km, Relatórios e Estatísticas)
Interface Web (Localização de veículos GPS, Controlo tempo de viagem e paragens…)

Identificação das paragens do transporte a pedido (e sinalética para colocar nos veículos que
fazem esse transporte)

Flyers, publicidade na internet, rádios locais, jornais locais etc.

Objetivos do Projeto
• Universalidade e continuidade no acesso ao serviço de transporte público, criando uma oferta de serviço
de transporte público nas zonas de baixa densidade populacional, onde a oferta atual de transporte
público é insuficiente ou inexistente e colmatando as carências do sistema atual, particularmente as que
decorrem do decréscimo da oferta do serviço regular de transporte fora dos períodos diários de ponta, aos
fins de semana / feriados e nos períodos de férias escolares;

• Melhorar a acessibilidade aos equipamentos e serviços, nomeadamente nos domínios da saúde, escolas e
espaços de comércio e cultura/lazer;
• Promover o uso do transporte público, proporcionando uma oferta de transporte público de qualidade,
que vá ao encontro das necessidades dos utilizadores;

Objetivos do Projeto
• Promover a eficiência global do sistema de transportes, promovendo a integração lógica com os serviços
de transporte regulares urbanos e interurbanos;
• Apostar num conceito inovador para o sistema de transportes, adaptado à realidade do Médio Tejo e
potenciar a conectividade territorial da sub-região;
• Oferecer um serviço de transporte a custos razoáveis para o utilizador;
• Melhorar o conhecimento sobre os padrões de mobilidade no Alto Alentejo, monitorizando as
necessidades de deslocação visando uma contínua adaptação do sistema de transportes às necessidades
da população.

Alto Alentejo Rua-a-Rua
Melhoria da mobilidade no Alto Alentejo
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5.3 – Alto Alentejo Empreendedor - CIMAA
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ALTO ALENTEJO EMPREENDEDOR

ENQUADRAMENTO
Plataforma Alto
Alentejo XXI

Ciclo de Debates

Saúde, Apoio Social,
Segurança Social e
Proteção Social

PDESAA

Alto Alentejo
Empreendedor

Empreendedorismo
Educacional

Empreendedorismo
Empresarial

Empreendedorismo
Social

Objetivo Geral
O projeto Alto Alentejo Empreendedor, na sua vertente de empreendedorismo social, pretende estimular,
junto das entidades da Economia Social da região AA, a implementação de iniciativas de inovação e/ou
empreendedorismo social, inclusivas e geradoras de emprego, que ofereçam soluções diferenciadoras
para as problemáticas sociais/ambientais negligenciadas, com elevado potencial de transformação
positiva na sociedade.

OE1. Facilitar a implementação de uma cultura de
empreendedorismo e/ou inovação social no território AA;

1. Facilitar

OE2. Capacitar as organizações da ES e Formar os seus ativos;

4, Avaliar e
Distinguir

2. Capacitar/Formar
e Incluir

OE3. Identificar, desenvolver e/ou potenciar iniciativas de
inovação e/ou empreendedorismo social;

3. Empreender
OE4. Fomentar a inserção social e laboral de indivíduos em
situação de desemprego e/ou exclusão social.

Constituir e formar uma equipa multinível que intervenha de forma integrada e
articulada a 3 níveis do território (intermunicipal, concelhio e local).

Ação 1

Ação 2

Identificação e vinculação ao projeto
dos agentes de nível supramunicipal
(CIMAA), municipal (Câmaras
Municipais) e local promotores do
empreendedorismo social no
território do Alto Alentejo (equipa
multinível).
Supramunicipal/regional
(2 elementos da CIMAA)

IES

Municipal

Facilitador local 2

Formação da equipa multinível
com ações de formação multinível
gerais e customizadas:

Nível I – Bootcamp em
Empreendedorismo Social
Nível II – Scaling for
Impact

Nível III – ISEP Portugal

(15 Câmaras Municipais)

Facilitador local 1

Sessão de esclarecimento sobre o
projeto, definição dos papéis e das
responsabilidades dos agentes
multinível ao longo do projeto.

Ação 3

Facilitador local 3 ...

Capacitar as organizações da Economia Social e formar indivíduos em situação de
desemprego e/ou em (risco de) exclusão social de forma a promover a sua inclusão no
mercado de trabalho.

Ação 1
Criar percursos formativos que
compreendam ações de formação
multinível, gerais e customizadas

Ação 2

Ação 3

Capacitar as organizações da
Economia Social

Formar indivíduos em situação de
desemprego e/ou (em risco de)
exclusão social promovendo a sua
inserção social e laboral e o
desenvolvimento do espirito
empreendedor.

Estimular o empreendedorismo social na região AA oferecendo suporte ao desenvolvimento do
empreendedor social e ao ciclo do empreendedorismo social.

Ação 1
Criar uma Network de suporte
técnico e especializado, destinada ao
desenvolvimento do empreendedor
e do ciclo do empreendedorismo na
região AA.
Mentoring

Consultoria

Network

Formação

Coaching

Ação 2

Ação 3

Criar uma Bolsa de Oportunidades
de Negócio que responda às
necessidades da região Alto
Alentejo e com potencial para se
transformar em modelos de negócio
inovadores, sustentáveis, e com forte
impacto social, económico e
ambiental.

Ações de informação/divulgação
da Network e da Bolsa de
Oportunidades de Negócio.

Medir os resultados e impacto, distinguir os casos de sucesso.

Resultados

Avaliação

Casos de
Sucesso

Impacto
Social
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5.4 Academia Empreendedor Jovem A++
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N.º

Intenções de Investimento para o período 2014-2020
Ficha de Caracterização
Investimento

X

Enquadramento:

Público

Privado

Em Parceria

8.3. Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação
de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras
10.1. Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da
igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa
qualidade.

Designação da operação/projeto
Projeto Academia Empreender Jovem A++
Entidade promotora
CIMAA / AIP
Descrição detalhada da operação/projeto
Trata-se de uma abordagem sistemática da construção de um modelo de negócios com o objetivo de incentivar o empreendedorismo nos
alunos do secundário, com a introdução de metodologia inovadora de Business Canvas adaptado, disponibilização de um Kit de Materiais
Pedagógicos Físicos e Digitais a agentes e alunos.
O projeto compreende a formação de agentes (docentes, técnicos, etc.) em regime misto de formação em sala e oficina, com atribuição de
créditos.
O Programa com os alunos é desenvolvido em 10 sessões-oficina, culminando na apresentação dos projetos dos alunos a um júri constituído
por pessoas da comunidade educativa e empresarial.
O projeto foi testado anteriormente em várias escolas secundárias e profissionais com apoio do SIAC – COMPETE, tendo obtido sucesso
Principais aspetos:
- 3 Sessões de Formação em Sala para Agentes que vão implementar o projeto na sala de aula, ministrada por formadores previamente
credenciados;
- 10 Sessões-Oficina Evento Final Regional Interescolas de 90 minutos (período letivo), a realizar pelos agentes com o apoio da AIP;
- O(a) docente(a) disporá de um KIT de Materiais Pedagógicos, que inclui: 1 Guia do Professor com os respetivos planos de sessões; 1 Manual
do Aluno com os anexos “Modelo de Negócio” e “Demonstração de Resultados”; Storytellings de testemunhos de empresários; Acesso a uma
área privada do portal www.empreender.aip.pt com fórum para agentes e disponibilização dos materiais,
- Evento Final Regional Interescolas para apresentação dos melhores projetos para um júri de especialistas.
- Atribuição de Prémios por Categorias, de acordo com Regulamento a definir
Metodologia:
1ª Sessão de Formação de Agentes em Sala - Kick-Off - Contextualização
• O que é o Empreendedorismo?
• A importância do Empreendedorismo na Educação
• Novas formas de intervenção escolar e social
• Prevenção do insucesso escolar profissional
• A Ética e a Responsabilidade Social nos negócios
• O Processo Empreendedor na prespetiva do negócio
• Apresentação da Tools Kit de apoio ao Auto-Estudo
• Exploração de Tools Kit – Criatividade e Geração de Ideias
Objetivos/resultados esperados
1. Sensibilizar os jovens para a importância do empreendedorismo na sociedade;
2. Dotar agentes locais (professores, técnicos, etc.) com competências que permitam protenciar a criação de uma cultura empreendedora entre
os jovens e nas escolas;
2. Despertar e incentivar comportamentos e atitudes empreendedoras entre os jovens;
3. Dotar os jovens com as competências necessárias à elaboração de um modelo de negócio;
4. Discutir os aspectos fundamentais do processo empreendedor;
5. Facilitar a reflexão e tomada de decisão pelos alunos sobre a criação do próprio negócio e do próprio emprego, enquanto alternativa viável
de actividade profissional.
Incidência territorial
Todos os Concelhos da NUTSIII Alto Alentejo
Impacto territorial:

X

Local / concelhio
Supra-concelhio / sub-regional
Regional
Supra-regional/nacional
Transfronteiriço
Internacional

Instrumento(s) de planeamento ou de desenvolvimento com carácter estratégico, em que se enquadra

Prioridade atribuída à operação / projeto, pelo promotor:
X

1 (a implementar em 2014-15)
2 (a implementar em 2016-17)
3 (a implementar em 2018-20)
Grau de maturidade/desenvolvimento da operação / projeto

X

Apenas intenção
Projeto técnico a desenvolver
Projeto em desenvolvimento
Projeto já definido a aguardar aprovação
Projeto já definido e aprovado a aguardar execução

Outras entidades/parceiros (já envolvidos e/ou a envolver) na conceção e implementação da operação / projeto e indicação da
respetiva responsabilidade
AIP-CCI - Desenvolvimento de Metodologias, Implementação, Acompanhamento e Gestão; Seleção e Formação de Formadores; Divulgação
Nacional
NERPOR - Acompanhamento Local de Atividades; Organização e Logística de Formações em Sala e Eventos Finais; Contacto com
Empresários e Parceiros da Região; Divulgação Local
O interesse e a oportunidade de concretização da operação / projeto encontra-se dependente da concretização de outras operações /
iniciativas? Qual(ais?)

Estimativa orçamental
Repartição do valor de investimento estimado por Parceiro, se aplicável.

ENTIDADE PROMOTORA

PARCEIROS

COFINANCIAMENTO

