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1. Estado da Arte 
Desde há vários mandatos que a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana tem reconhecido o papel 

das políticas públicas para a inclusão social dos seniores na sociedade contemporânea. No âmbito da ação 
social as Juntas de Freguesia têm atribuições claras na lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. De acordo com a 
alínea f) do n.º 2 do artigo 7.º e da alínea t) do n.º 1 do artigo 16.º, as Freguesias podem promover e executar 
projetos de ação social no seu território, e participar em ações de solidariedade social com instituições públicas 
e privadas. 

Segundo os censos de 2011, a proporção de população residente na nossa Freguesia com mais de 65 ou 
mais anos é de 14,15%, a mais baixa do concelho de Cascais. No entanto, se atentarmos para os dados 
referentes ao total de população residente na Freguesia com 50 ou mais anos, verificamos que São Domingos 
de Rana tem uma das mais altas proporções do concelho, com 48%. Este cenário apresenta uma clara 
necessidade de planear o futuro de um território cada vez mais envelhecido.  

Numa Freguesia com cerca de 60 mil habitantes, 20,36 km2 e com dificuldades de mobilidade, trazidos pela 
urbanidade e pela construção de 136 áreas de génese ilegal, às quais se juntaram alguns núcleos de ocupação 
vertical e 16 programas especiais de realojamento, São Domingos de Rana apresenta também alguns desafios 
sociais, pelo que a integração da crescente população sénior assume-se como uma estratégia de atuação local.  

Em dados apresentados no Plano de Desenvolvimento Social 2012-20151 elaborado pela Câmara Municipal 
de Cascais, registava-se que 70% dos beneficiários do complemento solidário para idosos (CSI) eram mulheres, 
demonstrando uma maior incidência da pobreza nesta faixa da população. No entanto, dados recolhidos 
qualitativamente através do projeto de atendimento social descentralizado “Centro de Recursos Itinerante”, a 
Junta de Freguesia reconhece que muitos idosos da Freguesia não recorrem ao CSI por desconhecerem as 
suas condições de elegibilidade2. 

O mesmo Plano de Desenvolvimento Social para o triénio 2012-20153 apontava algumas fragilidades na 
área do envelhecimento e velhice. Dentre estas, surgia a falta de “adequação dos serviços disponíveis”, o 
“isolamento e inatividade física/cognitiva e social”, a “situação de dependência” e a “negligência e/ou maus 
tratos familiares”. O mesmo Plano aponta a necessidade do alargamento da rede de apoio domiciliário, a 
implementação de projetos de promoção do envelhecimento ativo e a criação de lares de idosos. Neste último 
caso, a taxa de cobertura de lar de idosos na Freguesia era, em 2008, segundo dados do último Diagnóstico 
Social de Cascais, de 1,2%, a mais baixa do concelho de Cascais. A falta deste tipo de infraestruturas, a qual 

                                                             
1 O atual Plano de Desenvolvimento Social de Cascais encontra-se em execução, esperando pelos resultados do Diagnóstico Social. 
2 Relatórios semestrais do projeto Centro de Recursos Itinerante do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia 2016 e 2017. 
3 http://www.cm-cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/plano_de_desenvolvimento_social_de_cascais_2012-2015.pdf  
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não compete às Juntas de Freguesia promover, apresenta um enorme constrangimento e a necessidade de 
reforçar a rede de apoio através de ações e projetos concertados. 

Neste contexto, a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana dedicou, na definição das Grandes Opções 
do Plano Plurianual 2014-2017, uma série de medidas amigas dos seniores, capazes de dar resposta aos 
diagnósticos locais efetuados ao longo dos últimos anos. Também através dos Planos de Ação da Comissão 
Social de Freguesia, tem a Junta procurado, com os parceiros locais, consolidar e reforçar a rede de apoio aos 
idosos. Exemplos desta estratégia local são os Planos de Ação de 2015, 2016 e 2017, que consolidaram a 
estratégia social iniciada no presente mandato, através de dois objetivos essenciais: (1) descentralizar serviços 
de atendimento e/ou de apoio social face aos constrangimentos da mobilidade e do rendimento familiar e (2) 
consolidar e estabelecer parcerias significativas nas áreas da saúde, educação e apoio a famílias, entre os 
parceiros sociais da Freguesia.  
 

2. Eixos de Intervenção 
A estratégia de intervenção sénior de São Domingos de Rana baseia-se em quatro eixos fundamentais: a 

ação social, a cultura, a saúde e a cidadania ativa. Através destes eixos, a Junta de Freguesia de São Domingos 
de Rana desenvolve uma estratégia de inclusão dos seniores, que se divide entre ações – intervenções 
pontuais concertadas – e projetos – intervenções continuadas fruto de parcerias com entidades públicas e 
privadas. 
 

2.1. Ação Social 
Ações Projetos 

Atendimento social Centro de Recursos Itinerante 
Atendimento jurídico Loja Social “Dar a Mão” 
Visitas domiciliárias Centros de Convívio: Acordo de Parceria 
Arranjos em domicílios Cartão Apoio Mais 
 Insalubridade em Domicílios 
  

 
Os sucessivos Planos de Ação da Comissão Social de Freguesia têm incluído os seniores como população-

alvo, tendo a Freguesia e os parceiros assumido como primordial a atuação em territórios socialmente 
vulneráveis, sendo estes: Caparide, Trajouce, Zambujal, Tires e Talaíde. Nestas localidades situa-se uma fatia 
importante de antigas áreas urbanas de génese ilegal, de situações urbanísticas ainda por resolver no que 
concerne a requalificação do espaço público, e onde especialmente reside uma população envelhecida. É 
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também nestas localidades que subsistem associações recreativas e desportivas que ao longo dos anos têm 
servido como pivots de participação, cidadania ativa e convívio intergeracional. É neste contexto que a Junta 
de Freguesia e os parceiros da rede social conseguem descentralizar os seus serviços de apoio social, 
mantendo a devida proximidade com este tipo de população.  
 

2.1.1. Atendimento Social 
O atendimento social é feito por uma assistente social, funcionária da Junta de Freguesia, na sua sede, 

durante dois dias por semana. O atendimento inclui todos os cidadãos da Freguesia que queiram aceder 
gratuitamente a este serviço, sendo que, em média, 25% dos atendimentos são feitos, cumulativamente, a 
idosos que procuram informar-se ou tratar do acesso ao complemento solidário para idoso. Ocupam ainda 53% 
da tipologia de atendimentos, aqueles que são feitos por idosos, utentes com grandes carências 
socioeconómicas, que procuram ter acesso ao complemento solidário para idoso e/ou que procuram o acesso 
a complementos por dependência. 

O atendimento social abarca ainda uma vertente descentralizada com a deslocação da assistente social a 
centros de dia e de convívio da Freguesia para prestar atendimento social para informações aos idosos. 

 
2.1.2. Atendimento Jurídico 
Este atendimento é feito gratuitamente na sede da Junta de Freguesia por um advogado. Entre 2014 e 

2016 foram realizados um total de 863 atendimentos, numa média anual de 287. Este atendimento jurídico 
abarca vários utentes seniores da Freguesia que procuram apoio e aconselhamento jurídicos. 

 
2.1.3. Visitas Domiciliárias 
As visitas domiciliárias são efetuadas pela assistente social da Junta de Freguesia, depois de sinalizados 

os casos através da rede social ou de contactos com instituições e/ou sinalizações anteriores. 
 
2.1.4. Aranjos em Domicílios 
Através de pacerias com diferentes entidades da Freguesia, e através da sinalização de casos a partir do 

gabinete de ação social, a Junta organiza grupos de voluntários para pequenos arranjos em domicílios de 
utentes idosos sem recursos financeiros. 
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2.1.5. Centro de Recursos Itinerante 
Projeto da Comissão Social de Freguesia constituído por parceiros sociais que atuam na Freguesia e que 

presta, semestralmente, atendimento social descentralizado, semanalmente, em territórios socialmente 
vulneráveis. Este projeto teve início no Bairro Conde Monte Real, em Tires, estando atualmente a funcionar em 
Talaíde. O atendimento é feito por assistentes sociais da divisão de intervenção social da Câmara Municipal de 
Cascais e da Junta de Freguesia, uma enfermeira da Unidade Cuidados à Comunidade Girassol do Centro de 
Saúde de Parede e um professor do Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo. A grande maioria dos 
atendimentos são feitos a idosos que procuram esclarecer-se sobre assuntos relacionados com a Segurança 
Social, Finanças e reclamações ligadas ao espaço público e à intervenção da autarquia. 
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2.1.6. Loja Social “Dar a Mão” 
Projeto com início em 2014 em parceria com a Associação de Beneficiência Manancial de Águas Vivas que 

funciona no edifício multiusos da Junta de Freguesia, em Outeiro de Polima. A Loja Social atende utentes de 
toda a Freguesia, servindo de apoio social gratuito a famílias e utentes que comprovem dificuldades 
socioeconómicas. É feita a distribuição de roupas, livros escolares, mobiliário, eletrodomésticos e diversos 
utensílios. Presta também um apoio social a idosos isolados e com carências económicas, e que estejam 
acompanhados e sinalizados pela assistente social da Junta de Freguesia ou de qualquer instituição da rede 
social da Freguesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.7. Centros de Convívio: Acordo de Parceria 
A Junta de Freguesia de São Domingos de Rana comparticipa os três centros de convívio da Santa Casa 

da Misericórdia de Cascais na Freguesia, através de um acordo de parceria. Esta comparticipação é mensal, 
num total de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), ao longo de todo o ano. A autarquia participa ainda em todas 
as iniciativas dos utentes e apoia a atividade desenvolvida pelas monitoras junto dos idosos que frequentam 
estes centros. 

 
2.1.8. Cartão Apoio Mais 
Criado no presente mandato, o Cartão Apoio Mais abrange atualmente 78 seniores em descontos em 28 

empresas/lojas do comércio local. À imagem de outros cartões de descontos, dá acesso a uma série de serviços 
nas empresas/lojas aderentes, incentivando também a atividade económica local.  
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2.1.9. Insalubridade em Domicílios 
As situações de insalubridade em domicílio decorrem de situações sociais complexas, envolvendo seniores 

da Freguesia, muitas das vezes com problemas de saúde mental. 
Na sua generalidade as situações contribuem para a diminuição da qualidade de vida dos munícipes 

envolvidos, direta e indiretamente, pelas mesmas, podendo depender da sua magnitude constituir um risco de  
saúde pública. Estas situações são avaliadas pelo Grupo Técnico Concelhio de Situações de Insalubridade no 
Domicílio, no qual a Junta de Freguesia faz parte integrante, juntamente com a Câmara Municipal de Cascais 
e instituições sociais do concelho. As intervenções são analisadas e operacionalizadas pelo Grupo, atuando 
em rede. 
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2.2. Cultura 
 

Ações Projetos 
Passeios Socioculturais Museu Ilídio Carapeto 
Bailes Seniores  
Festas comemorativas  
Feira Medieval  
Mostras/Exposições de Arte  
Edição de livros  
Passeio de Tuk-Tuk  

 
É através da experiência cultural e da expressão artística que os seniores encontram uma oferta variada 

na Freguesia. Neste eixo de atuação, são também os seniores quem propõe e apresenta momentos culturais, 
numa interação dinâmica e muito próxima com a autarquia. 

 
2.2.1. Passeios Socioculturais 
A Junta de Freguesia organiza passeios socioculturais para seniores em diferentes pontos do país. Ao 

longo deste mandato realizaram-se 7 passeios com idosos da Freguesia. O preço é definido conforme o 
rendimento dos seniores e as inscrições abrangem toda a população sénior. 

 
 

 
 



 
    JUNTA DE FREGUESIA DE S. DOMINGOS DE RANA 

CONCELHO DE CASCAIS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Bailes Seniores 
Organizados entre o mês de fevereiro e julho, estes bailes seniores acontecem todas as sextas-feiras em 

todas as localidades da Freguesia. São uma forma de convívio, de afetos e de troca de conhecimentos. 
 
2.2.3. Festas Comemorativas 
A autarquia organiza também festas comemorativas de datas marcantes, como o São Martinho, o Natal, o 

Carnaval, o 25 de Abril e o Dia Mundial do Idoso. Nestes eventos participam os utentes dos centros de dia e de 
convívio da Freguesia, bem como outros seniores interessados. Os idosos e as instituições são convidados a 
participar nas atividades, que normalmente constam de um lanche e baile oferecidos pela Junta como acontece 
com o Carnaval dos Idosos, através do desenvolvimento de um desfile e concurso de máscaras. Em média 
participam 650 idosos nestes eventos comemorativos. 
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2.2.4. Feira Medieval 
Tido já como uma referência no panorama nacional de feiras medievais, este certame tem por objetivo 

principal a dinamização da atividade económica local. As duas primeiras edições (2015 e 2016) atingiram, na 
média dos três dias, mais de 90 mil visitantes, sendo que a sua última edição este ano ultrapassou os 150 mil. 
Participam também neste evento os centros de convívio da freguesia. 
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2.2.5. Mostras/Exposições de Arte 
A Junta promove mostras e exposições de arte de artistas seniores da Freguesia, a convite ou por iniciativa 

dos interessados. Dentre estas iniciativas contam-se os Concursos de Presépios de São Domingos de Rana, 
que contam com a participação das escolas, centros de dia e convívio e instituições particulares de 
solidariedade social da Freguesia. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.6. Edição de Livros 
A autarquia tem também promovido e patrocinado a publicação de livros de seniores da Freguesia, 

apoiando a divulgação de tradições locais e de autores. Neste mandato foram publicados os seguintes livros 
de ou com autores seniores: "Dos outros para mim" de Celestino Costa, “Chovem Poemas” de António Baião 
ou “Cem Noites com Poemas” de diversos autores da Freguesia. 
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2.2.7. Passeio de Tuk-Tuk 
No dia 18 de dezembro de 2015, a Junta de Freguesia organizou passeios de tuk-tuk para seniores e 

utentes dos centros de convívio em todo o seu território. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.8. Espaço Museológico Ilídio Carapeto 
Reconhecendo o mérito do trabalho desenvolvido por Ilídio Carapeto, a Junta de S. Domingos de Rana 

decidiu não só perpetuá-lo em livro, como criar um espaço museológico capaz de acolher o acervo deste 
artesão octogenário residente na freguesia, composto por mais de 300 miniaturas de embarcações, réplicas de 
instrumentos de navegação e altos e baixos relevos. Este ambicioso projecto da autarquia concretizou-se a 18 
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de Maio de 2013, representando uma mais-valia para o território, pois não só enriquece a oferta cultural 
existente, como honra o seu passado ligado ao mar. Das mãos de Ilídio Carapeto saem autênticas obras de 
arte, finamente talhadas em madeira e outros materiais. A minúcia com que reproduz os mais pequenos 
pormenores dos modelos de embarcações que constrói é tão notável como a forma como se entrega ao estudo 
e pesquisa da história da navegação, com o fim de obter os dados técnicos que credibilizam as suas réplicas. 
As mais diversas miniaturas que compõem a colecção de Ilídio Carapeto, da qual fazem parte jangadas, 
pirogas, barcos de pesca, galeaças, birrenes, lanchas, caiaques e ainda toda a parafernália ligada ao mar, 
como padrões, faróis e diferentes instrumentos, caso da rosas-dos-ventos, quadrantes e astrolábios, podem 
agora ser apreciadas num espaço condigno em Outeiro de Polima, onde se celebra o amor pela arte de 
navegação. 
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2.3. Saúde 
Ações Projetos 

Rastreios Palavras com Saúde 
Feira da Saúde Integrar pelo Movimento 
 Espaço Interior - Clínica Social 
 Ser Saudável 

 
Com o envelhecimento das sociedades ocidentais, a saúde tem apresentado novas soluções no âmbito 

da prevenção e da intervenção na doença junto da população sénior. O envolvimento das comunidades, dos 
grupos e dos agentes sociais e económicos na melhoria do estado de saúde e no modelo de governação dos 
cuidados de saúde primários, têm sido objetivos fundamentais das entidades públicas com intervenção local.  

É neste sentido que as entidades públicas deverão centrar parte da sua estratégia de saúde na 
prevenção da doença. “Envelhecer com saúde, autonomia e independência”, tal como frisado no Programa 
Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, torna-se hoje um dos maiores desafios das sociedades ocidentais. 
É neste sentido que estas entidades deverão, em conjunto com técnicos da área da saúde e do serviço social, 
estabelecer e consolidar políticas públicas locais que desenvolvam ações concretas, entrosadas com a rede 
social e a rede de apoio dos idosos, numa vertente descentralizada e próxima dos cidadãos.  
 

2.3.1. Rastreios 
A Junta de Freguesia organiza, ao longo do ano, rastreios quinzenais em diversas localidades da freguesia, 

em coletividades e centros de dia, em conjunto com entidades públicas e privadas, tendo os seniores como 
população alvo. 
 

2.3.2. Feira da Saúde 
A Feira da Saúde realizou-se Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana no dia 5 de março de 2016. 

A iniciativa promovida pela Junta de Freguesia com a colaboração da Associação de Beneficiência Manancial 
de Águas Vivas, reuniu inúmeros especialistas das mais diversas áreas num só local, com o propósito de 
proporcionar à comunidade a oportunidade de efetuar rastreios, assistir a demonstrações e participar em 
workshops gratuitamente. Os visitantes puderam beneficiar de aconselhamento e cuidados ao nível da 
fisioterapia, estética, quiroprática, medicina chinesa, psicologia clínica e optometria, entre outras 
especialidades, bem como da presença dos Bombeiros Voluntários da Parede, que fizeram rastreios a doenças 
cardiovasculares. 
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2.3.3. Palavras com Saúde 
Este projeto, fruto da parceria entre a Unidade Cuidados Comunidade Girassol, do Agrupamento de Centros 

de Saúde do concelho de Cascais e a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, desenvolve sessões de 
esclarecimento à população, uma vez por mês, envolvendo diversos temas ligados à saúde e contando com 
técnicos, especialistas e atores da comunidade, tendo por objetivo informar e envolver a Freguesia na troca de 
saberes e conhecimento, e contribuir para a capacitação e promoção da saúde. 
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2.3.4. Integrar pelo Movimento 
Intrinsecamente ligados ao envelhecimento e à prevenção, encontramos os fenómenos da incapacidade 

motora e da autonomia, chaves importantes quando pensamos e agimos sobre o envelhecimento ativo.  
No entanto, é conhecido que a incapacidade pode ser ora retardada ora diminuída, o que sem uma ação 
concreta, localizada no espaço e trabalhando em proximidade com os idosos, continuará a trazer profundos 
custos sociais, económicos e emocionais aos seniores, aos seus cuidadores formais e/ou informais, às suas 
famílias e à comunidade. 

No caso da incapacidade motora, o fenómeno da queda é a principal causa de lesão nos idosos. 
Aproximadamente 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos sofre uma queda por ano, subindo para 32% 
a 42% na faixa dos 70 anos, sendo que 70% destas quedas ocorrem dentro de casa. Em Portugal, as quedas 
são a principal causa de internamento sendo que 10% a 20% dos doentes acaba por falecer, 50% apresentam 
perda funcional e/ou motora significativa e somente 30% consegue uma recuperação funcional para os níveis 
anteriores à fratura. 

Por exemplo, só no ano de 2015, 25% dos utentes atendidos pela Equipa de Cuidados Continuados 
da Unidade Cuidados à Comunidade Girassol (ACES Cascais), que serve a Freguesia de São Domingos de 
Rana, foram referenciados por patologias/traumatismos resultantes de quedas, representando o segundo 
maior grupo atendido.  

É objetivo deste projeto contribuir para o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes através da 
elaboração de um projeto de prevenção de quedas, dando a conhecer à população idosa os principais fatores 
de risco e implementar cuidados de forma a evitar os riscos, prevenindo-os precocemente e contribuir para a 
promoção de ambientes seguros, facilitadores da autonomia e independência do idoso, seguindo-se as 
orientações da Direção Geral de Saúde e do Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas. 

Neste sentido, o projeto que agora se apresenta, Integrar pelo Movimento, tem como intuito otimizar as 
oportunidades de saúde, de segurança e participação dos seniores na Freguesia, assegurando-se o 
envelhecimento ativo, a promoção da saúde e a prevenção. Neste sentido, pretende-se aumentar a longevidade 
e racionalizar os recursos sociais, patrocinando o desenvolvimento de atividade física, a promoção da saúde, 
a manutenção da autonomia, garantir maior literacia individual em saúde e o convívio através do movimento. 
Estes objetivos latos pemitirão (1) reduzir a dependência da fisioterapia da população com mais de 65 anos, 
(2) encontrar respostas na comunidade para posterior encaminhamento e (3) autonomizar o envolvimento dos 
utentes dependentes de fisioterapia em atividades físicas globais. 

Visando a descentralização de serviços de cuidados de saúde primários, este projeto trabalha também 
em conjunto com coletividades e associações recreativas, culturais e desportivas da Freguesia, o que permite 
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ancorar as atuais dinâmicas sociais, e serve de apoio à descentralização de serviços de saúde em diversas 
localidades.  
 A Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, em colaboração com associações equipou vários 
espaços subutilizados para a dinamização de atividades de movimento e prevenção de quedas, dando resposta 
aos cidadãos que: (1) não têm condição financeira de participar em atividades privada; (2) não têm 
possibilidades de deslocação; (3) apresentam incapacidade funcional/orgânica que seja impeditiva de participar 
de atividades já existentes na comunidade; (4) estejam em situação de isolamento, solidão e sedentarismo; (5) 
que demonstrem ter uma menor literacia em saúde. 

As atividades do projeto Integrar pelo Movimento são desenvolvidas de forma multidisciplinar, envolvendo 
técnicos de diferentes áreas da UCC Girassol (ACES Cascais) e da Junta de Freguesia, o que permite 
compreender o idoso no seu todo e permite também incorporar uma avaliação contínua das atividades. Estas 
atividades baseiam-se em (a) classes de movimento – terapia ocupacional que se desenvolve, atualmente, em 
duas localidades da Freguesia – Outeiro de Polima e Trajouce – com dois grupos de idosos, num total de 50. 
Estas classes desenvolvem terapia ocupacional, gratuita e semanalmente, com uma terapeuta do Centro de 
Saúde de Parede. Estas aulas pretendem integrar pelo movimento, estabelecendo, por um lado, uma relação 
entre a terapia ocupacional e a prevenção da incapacidade motora, retardando ou melhorando a situação do 
idoso, e por outro lado, sensibilizar os seniores para uma maior literacia em saúde; e (b) prevenção de quedas, 
que passa por ações de informação/sensibilização sobre esta problemática, avaliação individual do idoso e da 
sua habitação, incentivando-o para a mudança de comportamentos e de eventuais alterações na habitação 
para a tornar mais segura, através de uma reavaliação do seu espaço e da sua interação com este. Esta 
atividade é desenvolvida tanto nas classes de movimento, como em visitas aos domicílios dos utentes que 
frequentam a terapia ocupacional. Estas visitas são feitas por um enfermeiro e por um assistente social. 
 

2.3.5. Espaço Interior - Clínica Social de Psicoterapia a Terapia da Fala 
Resposta terapêutica da Junta de Freguesia que disponibiliza serviços de psicoterapia, aconselhamento 

parental e terapia de casal a todos os cidadãos com idade igual ou superior a quatro anos, visando alargar a 
oferta de saúde mental no território a custos controlados. A supervisão clínica aos técnicos envolvidos é feita 
pelo Psicólogo da autarquia. Atualmente, 15% dos utentes da Clínica são seniores da Freguesia. 
 

2.3.6. Ser Saudável 
Este projeto é fruto de uma parceria entre esta autarquia e a Satélite Familiar, entidade privada, que 

organiza rastreios de saúde em todas as localidades da Freguesia. Estes rastreios são também dinamizados 
junto de IPSS, centros de dia e de convívio. 
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2.4. Cidadania Ativa 
 

Ações Projetos 
Ações de sensibilização - PSP Gerações no Trânsito 
Preenchimento IRS Lado a Lado – Gerações Cruzadas 
 Casa do Conhecimento - Academia Sénior 
 PSP – Apoio no Isolamento 

 
A Cidadania Ativa é um eixo importante de atuação desta autarquia, encontrando nos seniores uma das 

populações-alvo que mais beneficia de uma série de ações e projetos. Tal como definido pelo Programa 
Nacional para as Pessoas Idosas, a cidadania ativa é um pilar importante na relação com a população sénior, 
especialmente na prevenção de riscos, na segurança e na participação cidadã, envolvendo os idosos na 
comunidade, combatendo o isolamento e fomentando o envelhecimento ativo.  
 

2.4.1. Ações de Sensibilização – PSP 
Esta autarquia organizou, juntamente com a PSP, vários encontros sobre a temática “Idosos em Segurança. 

Um desses exemplos juntou, em 24 de março de 2015 no Centro de Convívio "Natael Rianço" de Abóboda, um 
grupo de idosos para a ação de sensibilização levada a cabo pela PSP, no âmbito do programa "Apoio 65 - 
Idosos em Segurança". A iniciativa procurou contribuir para a segurança e tranquilidade dos cidadãos seniores, 
aconselhando-os a adotar medidas preventivas e a evitar situações de risco. Estas ações têm-se repetido junto 
dos centros de convívio e no auditório da Junta de Freguesia, tendo por base a sensibilização e participação 
dos idosos quanto a temas como a violência doméstica, a gestão do orçamento doméstico, os riscos associados 
a burlas e campanhas publicitárias enganosas e também as campanhas sobre a alteração das notas. 
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2.4.2. Preenchimento IRS 
Esta Junta de Freguesia promove o apoio ao preenchimento do IRS desde o início do mandato. Sabemos 

como esta temática é importante para os seniores, que muitas vezes não têm forma de preencher o seu IRS. 
Esta ação ocorre todos os anos entre os meses de abril e maio, com apoio de um voluntário reformado dos 
serviços de finanças. Esta ação contempla também o apoio à literacia financeira dos idosos.  

 
2.4.3. Gerações no Trânsito 
Ao longo de junho, diferentes grupos de utentes de centros de dia e de convívio da freguesia visitam a 

Escola Fixa de Trânsito de S. Domingos de Rana, no âmbito do projeto "Gerações No Trânsito", que convida 
os anciãos participantes a refletir sobre o seu papel enquanto intervenientes no ambiente rodoviário face às 
suas atuais capacidades e limitações e a encontrar estratégias que lhes permitam adotar um comportamento 
seguro. 

O projeto consiste (1) na realização de dinâmicas de grupo que abordam os perigos no trânsito e as noções 
fundamentais de Segurança Rodoviária e (2) a experimentação na pista da Escola Fixa de Trânsito, 
equipamento da Junta de Freguesia. 

Este projeto envolve um convívio intergeracional, entre crianças de diferentes escolas e instituições 
sociais da Freguesia e idosos dos centros de convívio, culminando sempre com um enriquecedor momento de 
partilha para ambas as faixas etárias, no qual os "avós" recordam a sua infância e os mais novos imaginam 
como será a sua vida ao atingir a Terceira Idade, focando as dificuldades de locomoção e algumas 
transformações físicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.4. Lado a Lado – Gerações Cruzadas 
Este projeto da Escola Frei Gonçalo de Azevedo, com apoio desta autarquia, envolve os alunos dos cursos 

profissionais de técnico de apoio à infância e de técnico de apoio à gestão desportiva, com os seniores da 
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Freguesia. Num trabalho intergeracional, os jovens e os seniores desenvolvem diversas atividades em conjunto, 
nas áreas do desporto, saúde, teatro, música, cozinha, dança e arte. Os jovens e os seniores de dois centros 
de convívio da Santa Casa da Misericórdia de Cascais realizam uma série de ações concertadas, envolvendo 
a troca e a partilha de saberes e a organização de eventos que comemoram diversas datas. 

 
2.4.5. Casa do Conhecimento – Academia Sénior de São Domingos de Rana 
Este projeto encontra-se em implementação, já com as inscrições abertas e em período de divulgação. Os 

voluntários do projeto desenvolvem atividades na área do desporto, artes e ofícios, danças, ginástica, 
meditação, saúde e hábitos de vida saudável. A Junta de Freguesia estabeleceu uma parceria com a Sociedade 
Recreativa Unidos do Zambujal para o desenvolvimento das aulas, em período diurno. 

 
2.4.6. PSP – Apoio no Isolamento 
A Junta colabora ainda com a PSP no âmbito do projeto “Apoio 65 - Idosos em Segurança". Tal como 

frisado pela PSP, este projeto tem “por base a salvaguarda e proteção das pessoas mais idosas e dos seus 
bens”, através da “aposta em ações de sensibilização junto da comunidade de forma a consciencializar os mais 
idosos, bem como aconselhar a adoção de medidas preventivas e comportamentos de autoproteção, quer em 
casa, transportes públicos e na via pública, no intuito de diminuir situações de risco, prevenir e evitar 
burlas/furtos/roubos, e conseguir deste modo conferir um maior sentimento de segurança.”  

Este projeto passa pela parceria com as autarquias locais, permitindo-se também o reforço do policiamento 
nas zonas habitadas e frequentadas por idosos e pelo estabelecimento de “uma relação de empatia e confiança 
entre os idosos e a PSP.” 

 
 
 

 
 

 


