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 Após os 65 anos de idade a 
estimulação cognitiva diminui 

significativamente. 

  

 A diminuição da estimulação 
desencadeia/agrava o declínio 

cognitivo. 

 

 A solidão e o isolamento social 
potencia o aparecimento de 
sintomatologia depressiva. 

  

 

Trajectórias de envelhecimento 



Trajectórias de envelhecimento 

Objectivo  
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Elevado índice de envelhecimento da população 

Baixa escolaridade nas pessoas mais idosas 

Condições precárias de conforto em habitações de pessoas 
idosas 

Existencias de barreiras arquitetónicas, urbanisticas  que 
afectam a acessibilidade e mobilidade  

Carência de respostas  para as situações de maior dependência 

Isolamento social sobretudo nas zonas rurais 

Carência de dados para caracterização da população 

Carência de formação/qualificação das entidades e profissionais 
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Défice de actividades ocupacionais regulares dirigidas à 
população adulta/sénior 

Fraco dinamismo do tecido associativo / rede social  

Inexistência de planeamento sistemático e avaliação  das 
actividades 

Fraco envolvimento da comunidade 

Rede de transportes limitada 

Inexistência de SAD 

CD e Centros de convívio com fraco dinamismo 

Dificuldades de comunicação e trabalho de parceria entre as 
entidades e técnicos da rede social 
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Assumir a população idosa como prioridade de intervenção 
 
Melhorar a qualidade de vida, bem-estar e estilos de vida 
saudáveis na população 
 
Envolver os parceiros nas estratégias dirigidas à população 
sénior 
 
Promover a mudança de estereótipos relativos ao processo 
de envelhecimento 
 
Promover condições favoráveis ao envelhecimento activo, ao 
longo da vida 
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Recuperar/conservar o património cultural e a memória colectiva 

 

Promover a intergeracionalidade enquanto dinâmica de desenvolvimento 
social e humano  

 

Promover  a participação da comunidade na vida social, cultural e económica 
do concelho 

 

Reduzir o isolamento social e promover as relações interpessoais, autonomia 
e independência no população sénior 

 

 Desenvolver um sistema de informação e monitorização do perfil da 
população sénior e população em geral 
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Contribuir para um melhor conhecimento da comunidade sobre 
o processo de envelhecimento 

 

Qualificar organizações e profissionais  

 

Reorganizar a rede de equipamentos e serviços dirigidos à 
população idosa 

 

Promover pesquisa cientifica e cooperação entre  a rede social e 
instituições de ensino superior 
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Envelhecimento Activo 

Valorização da imagem e 
participação social da pessoa idosa 

Vulnerabilidade funcional e social 

Turismo Sénior e Acessível 



•Promover o desenvolvimento de Programas educativos 
dirigidos aos seniores  

 

•Promover o desenvolvimento de programas de desporto e 
bem-estar para a população adulta/sénior 

 

•Promover a integração dos seniores  em serviços 
comunitários, educativos e culturais,.. 

 

•Fortalecer o programa sóciocultural 

 

•Promover o desenvolvimento de programas de preparação 
de projectos pessoais de reforma 

 

•Integração do conceito “cidade amiga das pessoas idosas” 
 

 

 

Eixo 1 

Promoção do 
envelhecimento 

activo/ 
Promoção da 

saúde 
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•Implementação de um Ginásio  bio-saudável 
integrado nos percursos existentes 

 

•Criação do Banco local de Voluntariado, com 
especial ênfase no Voluntariado sénior de cariz 
social e cultural 

 

•Monchique “cidade amiga das pessoas 
idosas” 

 

•Criação da Casa dos Avós 

 

 

 

Eixo 1 

Promoção do 
envelhecimento 

activo/ 
Promoção da 

saúde 
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• Promover o desenvolvimento de projectos de 
conservação do património cultural e da memória 
colectiva 

 

• Desenvolver um sistema de detecção e 
encaminhamento em situações de violência, abuso ou 
negligência sobre idosos 

 

• Desenvolver programas de formação e informação para 
cuidadores informais 

 

• Promover o desenvolvimento de um programa de 
promoção da leitura junto da pop adulta/sénior 

 

• Promover o desenvolvimento de projectos e acções 
intergeracionais 

 
 
 

Eixo 2 

 
Valorização da 

imagem 
participação 

social da pessoa 
idosa 

 

Plano Gerontológico de Monchique 



• As acções a desenvolver neste eixo não 
requerem medidas específicas, uma vez que 
estão integradas em medidas apresentadas 
nos eixos 1 e 2 

 
 
 

Eixo 2 
 

Valorização 
da imagem 

participação 
social da 

pessoa idosa 
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•Desenvolver um sistema de informação e 
monitorização  do perfil da população sénior 

 

•Desenvolver um plano de acessibilidade e 
mobilidade 

 

•Desenvolver um plano de reabilitação 
habitacional e melhoria das condições de 
conforto habitacional 

 

•Criar o cartão “Monchique sénior” 

 

•Avaliar e adequar os percursos e horários dos 
transportes 

 
Eixo 3 

 
Vulnerabilidade 

funcional  
e social 
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• Avaliar a necessidade de transporte para 
pessoas com mobilidade condicionada 

 

• Implementar um sistema integrado de gestão 
de casos 

 

• Promover o desenvolvimento de um sistema 
de diagnóstico precoce e  tratamento 
sistematizado das principais situações de 
doença associadas ao processo de 
envelhecimento 

 

• Reorganizar a rede de respostas sociais 
dirigidas à população sénior 

 
 

Eixo 3 
 

Vulnerabilidade 
funcional  
e social 

 

Plano Gerontológico de Monchique 



• Promover  a qualificação das respostas sociais 
existentes 

 

• Estabelecimento de parcerias formais com 
instituições para desenvolvimento de 
investigação e projectos de intervenção 

 

• Definição/implementação de procedimentos 
para o planeamento integrado e atribuição de 
apoios a entidades e comunidade 

 
 

Eixo 3 
 

Vulnerabilidade 
funcional 
 e social 
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•Dinamização dos Centros de Convívio nas freguesias de 
Marmelete e Alferce (articulados com a casa dos Avós) 

 

•Criação do Centro de Intervenção Social 

 

•Implementação de SAD 

 

•Aumento da capacidade de Lar (Aprovado  POPH) 

 

•Implementação de unidade de cuidados continuados 
(Aprovado POPH) 

 

•Implementação de um Centro Gerontológico 

 

•Estabelecimento de protocolos para desenvolvimento de 
investigação e projectos na área gerontológica 

 

 
Eixo 3 

 
Vulnerabilidade 

funcional  
e social 
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• Criação de uma Oficina Móvel 

 

• Reativar a rede social e actualizar o Diagnóstico Social e o 
Plano de Desenvolvimento Social 

 

• Implementar o Cartão Monchique Sénior 

 

•Criar um Banco de Ajudas Técnicas 

 

•Criar um Banco Local de Voluntariado 

 

 
Eixo 3 

 
Vulnerabilidade 

funcional  
e social 
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• Promover/Divulgar o concelho de Monchique enquanto 
destino de turismo Sénior, turismo acessível e turismo 
de saúde e bem-estar 

 

• Promover o desenvolvimento de actividades de lazer e 
culturais de forma regular 

 

• Promover o aumento de equipamentos vocacionados 
para os nichos de mercado em causa 

 

 

 

 
 

Eixo 4 
 

Turismo 
Sénior 
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• Articular com Agenda 21 

 

 

 
 

Eixo 4 
 

Turismo 
Sénior 
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Obrigado pela vossa atenção 


