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Abstract 

This work presents the grounding behind ongoing research.  In the face of the COVID-19 

pandemic, declared by World Health Organization, being the Residential Structures for 

the Elderly confined, the workers in solitary confinement, and the elderly without any 

visits, we started this research which aims to assess the effects of online training and 

activities, mainly on reducing the stress levels of workers and elderly, the loneliness 

feeling among the elderly, and the workers’ engagement. Using technologies, and with 

the contributions from a multidisciplinary team, we built some resources to minimize 

the pandemic effects in seniors and workers of Residential Structures for the Elderly. All 

the materials were placed in a document repository created for the purpose, so they 

could be accessed whenever necessary, especially at a time that could ease the heavy 

task experienced by workers in these structures and when it was possible to accompany 

the residents, as some tasks require assistance and instruction in their accomplishment. 

The research project team, which has been running since March 2020, intends that in 

2021 this project becomes a virtual resource center, available for all national social 

organizations, after carrying out all the proposed and verified changes by the analysis of 

the protocol built for this purpose. This project will be a repository for good practices, 

offering a set of tools and activities, recorded and in real time, available for all the 

organizations in the social sector, but above all for most isolated and with the least 

economic resources. 

 

Keywords: stress levels, loneliness; engagement; online training. 

 

Introduction 

Throughout life, in personal and professional context, we are confronted with new 

realities that require from us the ability to assume different perspectives and new ways 

of dealing with those same realities. This permanent process may be named as lifelong 

learning and, at the professional level, we can say that it constitutes the “directory” of 

training needs that we all feel in organizational domain, and which should be met, in the 

clear sense of being able to rise to a new level of competitiveness. Professional training 

is defined, therefore, as a set of processes that allow the individual to acquire and 

develop the necessary skills for the proper performance of their activity, which means 
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that there should be two direct stakeholders: the individual and the organization where 

he develops his activity. 

 

Pandemic Challenges in Social Organizations 

Science crosses itself, in various situations of humanity’s development, with the premise 

that all the crises exacerbate what is somehow “asleep”. This idea is valid for the human 

being itself, but also the contexts where he develops and relates to others. 

The evolution of COVID-19 Pandemic proved to be one of the biggest crises ever 

imposed to human beings, perhaps being the biggest one that we face in this century. 

The feeling of constant uncertainty, the advances, and setbacks of science towards a 

cure that still seems distant, the lack of certainties about how long it will last and what 

will remain of it, force human being to face daily challenges and a so-called “new reality” 

that changes every day. 

In fact, what this pandemic crisis brought us was, among many other things, the 

exacerbation of some pre-existing problems, and some new others that have arisen, 

which have been difficult for us to deal with, whether in our personal lives, or in our 

profession and relations. 

Ever since before the pandemic there are already social organizations with few 

resources (financial, material, but above all, human resources), with exhausted workers, 

presenting very high levels of burnout (an average value of 53,4% for male workers and 

58,9% for female workers). Nonetheless, these workers show huge capacity to reinvent 

their professions in constant solutions, and work hard with the little they have access 

to. Simultaneously, the families are increasingly demanding, elderly people who are 

getting more dependent, and workers whose motivation is mostly the great sense of 

engagement. 

The preliminary investigation predicts life satisfaction as another individual factor that 

can lead the level of burnout and work commitment (engagement) to vary. Those who 

are satisfied with their lives show lower levels of burnout (M = 56,1%) compared to those 

who are not satisfied (M = 65,5%). This difference is also observed in work commitment, 

and the professionals who feel more satisfied with their lives show more commitment 

to work (M = 78,2%) compared to those who are not satisfied (M = 62,5%). However, 

there seems to be no differences considering coping strategies. Workers who feel 
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supported by their leadership also have lower levels of burnout (M=55,3%) when 

compared to those who do not feel supported (M = 63%), also verifying a much higher 

work commitment among professionals who feel supported by their leadership (M = 

81,3%). 

So, what has changed with this pandemic crisis? At first glance, it may seem so little, but 

quickly we can conclude that the truth is, today, we have more worn-out human 

resources, more isolated elderly people with abandonment and loneliness feelings, and 

deep down, social organizations with difficulties in the task of mobilizing their resources 

to face, not just the daily challenges, but also those that the pandemic did not suspend 

and have long been its reality. 

If, on one hand, we have workers (from health assistants to technicians) whose 

resilience is daily tested, with real difficulties on regulating their emotions so they can 

activate effective and essential coping strategies every minute, with difficulties in 

managing the available resources, in activating the contingency plans and promoting the 

safety of them all, with real gaps on communication strategies, several limitations that 

are reflected in the ability to lead and motivate their teams; on the other hand, we have 

elderly people who demand more than these workers already give of themselves daily, 

increasingly limited, dependent, sad and isolated. 

Also, we still have the same challenges we’ve always had, but with the increased 

difficulty for the organization’s managers: a pandemic crisis that did not suspend the 

General Data Protection Regime (GDPR), contractual issues, the legislation that is 

constantly changing, recruitment and hiring, sometimes, “against the clock”, the 

performance evaluation that remains essential, the activities and services that are still 

necessary, and a constant difficulty in responding to everyone at a slower pace than 

desirable. 

What has changed, in fact, seems to be little, but what needs to change is a lot. 

Therefore, now more than ever, there is a need for workers’ training and qualification, 

to have technicians and managers capable of working in a common direction, with 

purposes and objectives that intersect in the most important: the best answers for those 

whose well-being had been entrusted to them. 
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Importance of Training During Pandemic Challenges 

In a context of changes and pressures, knowledge is seen as a key factor for 

organizations, being considered a “raw material” that will foster innovation, creativity, 

and quality, thus contributing to the organization’s progress. In this scope, consider that 

knowledge is the information that changes something or someone; both by becoming 

the basis for the action, and by making an individual or organization capable of different 

and more effective actions 1. Training allows individuals to acquire skills and put their 

knowledge at service for a concrete business project. An organization with employees 

who can systematically apply the skills and knowledge acquired by training actions in 

their work contexts, is in a better position to provide greater productivity, a participatory 

and motivating environment, and then, more oriented towards achieving the desired 

objectives 2. 

The current time, often referred to as the “knowledge age”, is the scene of a constant 

development of knowledge in all the areas, motivated by the speed of changes that 

characterize the current functioning of organizations, which consequently brings 

outdated the knowledge that we already have 3,4. According to the same authors, 

organizations are permanently at risk of losing their skills if they neglect the training of 

their workers. In this sense, it is inevitable that organizations provide training to their 

employees to keep them updated, and thereby contribute to a more competitive and 

refreshed organization. 

Training has therefore advantages at both individual and organizational level 4.  At the 

individual level, the author states that there is a development and satisfaction of 

workers due to the addition of skills, greater career opportunities, better remuneration, 

or personal and professional fulfillment. Regarding the advantages of training for the 

organization, although it is not easy to quantify the value of training in organizations, 4 

presents as an advantage the reinforcement of the organization strategic capacity due 

to the greater readiness to achieve objectives, greater effectiveness and efficiency 

results, greater capacity for innovation in responding to customer needs, and by 

strengthening its competitive capacity. 

In the light of above, training is a fundamental condition so that organizations can adjust 

to their environment considering its changing needs, place competitive products on the 

market, provide services that reinforce customers loyalty, and carry out operations 
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more efficiently (with less costs) and effective 5. To the same authors, it is crucial that 

managers and leaders become facilitators and catalysts of their employees’ capacities 

and adopt management practices adapted to the environment needs. The effectiveness 

of training depends, first, on a set of strategic considerations, capable of placing training 

at the core of a human resources development strategies, and in line with the 

organizational development ones. However, the effectiveness of training also depends 

on a set of applied considerations, which are at the level of control and good 

management of the training process 3,6.  

All the moments of crisis, like such as the current situation we are experiencing due to 

COVID-19 pandemic, are also opportunities for development and progress. In times of 

crisis, social organizations must carry out a reflection based on the assessment: How are 

we now? What are our limitations? Which are our potentials? How can we adapt?”. This 

evaluation will allow organizations to be aware of what they really need to change or 

add, for them to adapt to the new reality. Specifically, in training, these moments of 

crisis enable organizations to rethink the entire organizational structure, proposing, 

through training, new adaptations to the new reality. 

 

Well-being and Happiness at work 

The concepts of mental health and well-being assume an increasingly important role in 

the work context, and even more so in the pandemic context that we live in. As is well 

known, work absorbs a large part of our adult life, constituting itself as one of the main 

determinants of the individual's health and well-being and happiness. This happiness in 

the work context is beneficial, not only for workers, but also for managers and 

organizations 7. 

Therefore, it becomes more and more important to understand which variables cause 

well-being and the desired happiness at work, and how these variables intersect, 

complement, and influence each other. 

This study, which has been running since March 2020, will assesses some issues related 

to self-perception of well-being at work (from satisfaction and involvement at work, to 

emotional exhaustion, support from colleagues and other variables), satisfaction with 

life, a cognitive assessment and strategies for emotional regulation, and commitment at 
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work, as they stand out as key factors in what is the prediction of the much sought-after 

happiness at work. 

 

Training in response to Social Organizations’ Challenges 

This training project emerged for several reasons, even in the pre-pandemic period, and 

during it, with its relevance being demonstrated, its purpose gaining an added 

significance. 

In the beginning, this emerged to face the financial difficulties of social organizations, 

the scarcity of existing resources, the reduced technical team allied to the changes in 

the expectations of costumers/their family members in social responses, the needs of 

the surrounding community, the characteristics of users seeking social responses, and 

the challenges arising from the legislation which is constantly changing. In fact, all these 

factors make pursuing the missions of social organizations as a burden or an impossible 

mission. If, on the one hand, there is much to do, to discover and improve on the other, 

there are few resources to expand the range of qualified, competent, and motivated 

offer in favor of humanization, personalized intervention, and sustainable management. 

This project aims to be an effective and multidisciplinary response, a true partner of 

social organizations that will provide quality, multipurpose and immediate services to 

face the needs of each adhering social organization at very low costs.  

The objective is to function as a resource center for social organizations, with or without 

profit, in its various areas of intervention, with the purpose of: 

i. Train leaders and middle leaderships to design innovative projects, appropriate 

to the needs of the surrounding community, in a proactive and promising logic; 

ii. Assist leaders in legal compliance of various procedures (Collective Labor 

Regulation Instrument/Collective Agreement, Safety, Hygiene and Health at 

Work, Food Safety, Cooperation Agreements, Accounting and Financial Regime, 

among others) according to specificities of the Institution; 

iii. Collaborate in the implementation, certification and monitoring of an effective 

and efficient Quality Management System, involving all the interested parts; 

iv. Improve the provision of services according to the needs, expectations, and 

potential of users, through a multidisciplinary methodology; 
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v. Develop satisfaction, motivation, and training strategies for employees through 

training actions/workshops based on the know-how, teambuilding activities and 

psychological support; 

vi. Collaborate in the design of fundraising projects/activities in a way to improve 

the financial health of the institution, through positive marketing and 

collaborative image in the surrounding society; 

vii. Broaden the range of services/activities to be provided to users and employees 

based on their mission and vision. 

 

Methods 

With a multidisciplinary team, composed by several professionals with significative 

experience in the social area, and with an academic path with specialization in their area 

of intervention, through different methodologies, it will be an excellence partner for 

social organizations, assuming with this team a commitment towards a continuous 

improvement, aiming the promotion of the organization's efficiency and effectiveness. 

Each member of the team will have an associated intervention area, and through an 

updated documentation repository, training actions and practical workshops, online 

consultancy (sessions in real time and/or via email), writing of scientific articles and 

thematic books, the planning of events and with a personalized follow-up, it will be 

possible, together, to improve the institution's management with low costs, promoting 

the improvement of users and employees’ quality of life, towards organizational 

happiness. 

Considering the difficulties, we have already listed and described, it becomes clear the 

advantages of training to social organizations challenges in this pandemic crisis becomes 

clear. Investing, above all, in the training and qualification of work teams, and in the 

constant updating and availability of resources for the social organizations managers to 

continue their arduous mission of making their organizations a happier place for 

everyone. 

 

Discussion 

The permanent technological, economic, social, and cultural changes are characteristics 

of the current world, and make the attitudes, knowledge and techniques already 
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mastered in the work performance easily misfit, imposing a constant renewal of 

capacities, adaptations, and innovations 4,6. 

The same authors consider that the survival and success of people and organizations 

does not only refer to a matter of strength or intelligence, but also of the ability to adapt, 

anticipate and command change. In this context, organizations in recent years have 

given special emphasis to training. They become learning organizations, making their 

permanent members students, also requiring new schoolteachers, catalysts, and 

facilitators of learning, and trained trainers. 

Thus, in the age of knowledge, training reaches organizations through human capital.  In 

other words, it is a way of creating and applying knowledge in organizations, and it is 

necessary to contemplate good strategies that consider knowledge as a fundamental 

element 8. 

 

Conclusion 

Evaluation helps to reach increasingly effective interventions, so they can achieve the 

goals and the desired improvement; its results are extremely important for the decision-

making process regarding the role of professional training in the organization. The 

analysis of the reproduced results allows us to review, rethink and re-format training 

strategies for the future, always in the sense of improving and in the direction of the 

goals defined and intended by the organization 9. 

 

References 

1 Serrano, A., & Fialho, C. (2005). Gestão do Conhecimento - novo paradigma das 

organizações. Editora: Editora de Informática, Lda. 

2 Ramos, E., & Bento, S. (2010). As competências: quando e como surgiram. Em M. Ceitil, 

Gestão e desenvolvimento de competências, 87-118. Lisboa, Portugal: Edições Sílabo. 

3 Saraiva, A., & Borrego, J. (2007). Estratégia nas Organizações. Instituto Politécnico de 

Coimbra – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.  

4 Tavares, M. (2010) A gestão das Pessoas – Novos rumos desta função nas organizações. 

Editora: Universidade Lusíada Editora. 

5 Gomes, J. F., Cunha, M., Rego, A., Cabral-Cardoso, C., & Marques, C. A. (2008). Manual 

de gestão de pessoas e do capital humano. Lisboa: Edições Sílabo. 



RIAGE – Revista Ibero-Americana da Gerontologia – Número 1 | Junho de 2022                        10 
 

6 Ceitil, M. (2010). Gestão e Desenvolvimento de Competências. Editora: Edições Sílabo, 

Lda. Lisboa. 

7 Warr, P. (2007). Work, happiness and unhappiness. New York: Routledge. 

8 Harlé, E., Chevalier G., & D’Hoeraene, J. (1992). Como adaptar a empresa à evolução 

dos mercados – Economia e Gestão. Publicações Dom Quixote. Lisboa. 

9 Bancaleiro, J. (2008). Gestão de Ativos Humanos no Século 21. Editora: Editora RH. 

 

“All authors declare that there are no conflicts of interest.” 

  



RIAGE – Revista Ibero-Americana da Gerontologia – Número 1 | Junho de 2022                        11 
 

 

 

 

Título completo do manuscrito: O poder das sensações - a importância da 

estimulação na pessoa idosa  

Título resumido do manuscrito: SenSes4AG 

 

Rute Marques  

ASSFA - Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho  

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – Instituto Politécnico de Leiria 

 

Ricardo Pocinho (ORCID - 0000-0003-1307-5434) 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – Instituto Politécnico de Leiria 

Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA.IPLeiria) 

 

Sara Gordo (ORCID - 0000-0002-9578-9520) 

Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico de Leiria 

 Center for Innovative Care and Health Technology (ciTechCare) 

 

Vanessa Póvoa 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – Instituto Politécnico de Leiria 

 

 

 

 

 

 



RIAGE – Revista Ibero-Americana da Gerontologia – Número 1 | Junho de 2022                        12 
 

Resumo 

O projeto O PODER DAS SENSAÇÕES - A Importância da Estimulação na Pessoa Idosa 

surge perante a perceção consciente da importância da estimulação global da pessoa 

idosa. Neste sentido, este projeto tem como principal foco de intervenção a estimulação 

de competências sensoriais, aliado à estimulação de um conjunto de habilidades 

cognitivas, emocionais, afetivas e sociais. Esta intervenção será efetuada em equipa 

multidisciplinar com diversos colaboradores e em colaboração com a comunidade e 

instituições envolventes, através da criação de uma sala de snoezelen. Para tal foi 

delineado um plano de ação estruturado em etapas que visam a criação de uma sala de 

estimulação multissensorial para 117 beneficiários idosos de uma IPSS do Distrito de 

Leiria nas respostas sociais de Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), Centro de Dia 

(CD) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). 

Pretende-se que com a implementação deste projeto se adquira ao nível coletivo, a 

partilha de experiências e de vivências, a interacção, o espírito de união e a cooperação 

entre todos os envolvidos e, a nível individual, estimular a autoestima e a confiança, 

combater o isolamento e a solidão, através da perceção de que o próprio individuo é 

capaz, tanto as suas dificuldades como potencialidades.  

 

Palavras-chave: snoezelen, estimulação sensorial, trabalho multidisciplinar 

 

Introdução 

Segundo o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 1 e a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

2 em Portugal e nos restantes países do mundo, tem-se vindo a verificar o crescimento 

do índice de envelhecimento demográfico, devido ao aumento progressivo da 

proporção de pessoas idosas na população total, acontecendo o mesmo com o índice 

de envelhecimento individual, em consequência do aumento da esperança média de 

vida e, portanto, da longevidade dos indivíduos. Nesta perspetiva, torna-se cada vez 

mais pertinente e importante conhecer e compreender esta fase da vida: a velhice. 

Considera-se, como idosa, uma pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco 

(65) anos em países desenvolvidos, ou sessenta (60) anos em países em 

desenvolvimento. O envelhecimento do ser humano é um processo diferencial e 

complexo do ponto de vista interindividual e intraindividual, uma vez que detém um 
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cariz universal, inevitável, gradual e irreversível, mas diferente de pessoa para pessoa, 

evidenciando-se através de um conjunto de transformações biopsicossociais, que vão 

ocorrendo ao longo do ciclo de vida dos indivíduos 3. 

Estas transformações têm vindo a ser associadas à perda de faculdades e ao 

aparecimento de patologias sendo, por isso, vistas como negativas. Porém, há que ter 

em conta que a velhice, em grande parte, se reflete nas ações e comportamentos de 

cada pessoa ao longo da sua vida. Neste sentido, a qualidade no envelhecimento está 

muito dependente do empenho de cada um, enquanto agente da sua própria saúde, 

participação e segurança, e da sociedade como um todo, de forma que sejam garantidas 

oportunidades 1. Ainda que as pessoas idosas possam precisar de cuidados, a sua 

longevidade não tem que estar automaticamente associada a doenças e a perdas 4,5.   

Cada individuo lida com as mudanças biopsicossociais de forma idiossincrática. 

Não existe uma forma única de envelhecer, este processo depende de diversas variáveis 

biológicas e sociodemográficas, que acarretam consigo uma enorme heterogeneidade 

de situações. Envelhecimento não é sinónimo de dependência, uma vez que, se de 

forma precoce e preventiva forem encontrados meios e técnicas que permitem 

melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, esta pode ser independente e viver uma 

velhice mais feliz e pelo máximo de tempo possível no seu domicílio 4.  

Muitas vezes assistimos a um estigma associado à velhice no qual as pessoas são 

estereotipadas como incapazes pela sociedade apenas por serem detentoras de uma 

idade avançada. No entanto, com o decorrer dos tempos e com os avanços médicos e 

tecnológicos, tem-se vindo a verificar uma notável melhoria na valorização da pessoa 

idosa, com a perceção da importância de respeitar os seus direitos, liberdades e a sua 

dignidade. É plenamente possível desenvolver a sua participação ativa, através de um 

trabalho constante e paciente 2.   

Aqui surge o papel relevante das respostas sociais prestadas à pessoa idosa, como as 

ERPI, os CD e o SAD, que têm vindo a ser modificadas e melhoradas ao longo dos anos, 

com vista a este mesmo fim, continuar a trabalhar na promoção de um envelhecimento 

saudável e ativo dos indivíduos, promovendo-lhes segurança, confiança e bem-estar, 

através de serviços que os apoiem a si e às suas famílias/cuidadores informais. Deste 

modo, para além da satisfação das necessidades básicas dos clientes, são desenvolvidas 

atividades fundamentais para o alcance de uma melhor qualidade de vida, assumindo a 
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estimulação multissensorial ao nível biopsicossocial (físico, cognitivo e emocional) um 

papel de destaque na estratégia de intervenção respostas sociais 6.  

Uma das grandes vantagens da estimulação é o facto de permitir, simultaneamente, o 

exercício de várias competências.  Especialmente numa fase de vida na qual, por vezes, 

existe um elevado sentimento de impotência, é de extrema importância fazer notar as 

suas potencialidades e capacidades, contrariando pensamentos negativos, apoiando, 

encorajando e capacitando na construção de um projeto de vida, direcionando o 

pensamento das pessoas para um ponto de vista positivo acerca de si e da vida. No 

entanto, sempre com uma perspetiva de reconhecimento da individualidade de cada 

idoso, indo ao encontro dos seus gostos, ambições, dificuldades e necessidades 

A estimulação cognitiva é, por norma, a mais priorizada nas instituições, envolvendo a 

perceção, a emoção, linguagem, comportamento e memória. A estimulação cognitiva 

passa pelo desenvolvimento destas mesmas aptidões, como forma de evitar a sua perda, 

sendo que são imprescindíveis à autonomia e bem-estar de qualquer individuo 7.  

A estimulação de competências emocionais, afetivas e sociais, também são 

fundamentais para o desenvolvimento holístico das pessoas. A ausência de sentimentos, 

de afetos, de motivação, de empatia e de comunicação gera conflitos intra e 

interpessoais, que interferem negativamente no bem-estar dos indivíduos, aumentando 

significativamente a probabilidade de satisfazer as necessidades, interesses e 

expectativas das mesmas, não só a nível pessoal, mas também coletivo 8.  

A estimulação sensorial aumenta a perceção do corpo humano e daquilo que o rodeia, 

através dos cinco sentidos. Inclusivamente o cérebro organiza-se em função dos 

estímulos que recebe do meio externo 4. A perda, total ou parcial, dos sentidos, conduz 

a dificuldades psicomotoras, cognitivas e socio afetivas. É então percetível a importância 

da estimulação de todas as competências sensoriais (visão, tato, olfato, paladar e 

audição), mesmo que ainda se encontrem plenamente funcionais, como forma de 

retardar a sua perda e evitar danos maiores e até irreversíveis.  

Surge aqui a relevância da terapia snoezelen, que tem como objetivo proporcionar 

sensações agradáveis, estimulantes e capacitadoras, através de equipamentos e 

estímulos como o som, a luz, a cor, o aroma e a textura, em ambientes seguros e 

relaxantes. É uma técnica benéfica para todo o tipo de pessoas, de todas as idades, uma 

vez que pode ser utilizada com finalidade terapêutica e reabilitativa, como por exemplo 
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para a amenização de alguns efeitos causados por patologias, ou apenas como forma de 

alcançar momentos de lazer e bem-estar 9.  

Esta técnica proporciona sentimentos positivos como o conforto, a tranquilidade e a 

segurança. Consequentemente, acarreta benefícios como a redução da ansiedade e da 

tensão muscular, a melhoria da perceção corporal, da respiração, dos processos 

intelectuais e da qualidade do sono por exemplo 10. 

É neste âmbito que surge o projeto “O Poder das sensações - A Importância da 

Estimulação na Pessoa Idosa” que detém como prioridade a promoção de um 

envelhecimento mais saudável e ativo, através da estimulação e desenvolvimento de 

competências úteis a qualquer pessoa, em particular, à pessoa idosa, para que consiga 

preservar a sua autonomia e bem-estar por mais tempo. Pretende-se como objetivo 

geral que, para além de promover a manutenção ou adquisição de novas competências 

sensoriais, cognitivas, emocionais, afetivas e sociais, se possam também evitar perdas 

significativas para os indivíduos, através de um meticuloso trabalho em rede entre todos 

os envolvidos.  

Neste sentido, o projeto detém como principais objetivos específicos:  

i. Proporcionar bem-estar físico e mental;  

ii. Prevenir a perda de competências sensoriais;  

iii. Estimular a memória, a concentração e o raciocínio;  

iv. Reduzir os níveis de ansiedade, agitação e tensão;  

v. Promover o relaxamento, o conforto, o lazer e a diversão;  

vi. Amenizar alguns efeitos causados por patologias;  

vii. Propiciar relações intrapessoais e interpessoais.  

 

Métodos 

O projeto implica o envolvimento da população direta, mas também da indireta. É 

destinado a toda a população-alvo assistida por uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), no Distrito de Leiria com as respostas sociais de ERPI, CD e 

SAD num total de 117 beneficiários. Ao nível indireto destina-se também aos 

colaboradores, aos cuidadores formais e informais, à comunidade em geral, sobretudo 

visitas de outras instituições, permitindo o acesso a várias faixas etárias com diversos 

tipos de necessidade, que pretendam disfrutar desta experiência.  
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Apesar de o projeto ser pensado para a população idosa, o espaço foi idealizado de 

forma a conseguir ser benéfico a diversas pessoas, podendo ser usufruído 

individualmente ou em grupo, consoante as necessidades previamente detetadas.  

Inicialmente, o projeto terá́ a durabilidade de um ano, onde serão avaliados os seus 

resultados. Se forem negativos, deverão ser revistos, se forem positivos, pode proceder-

se à retoma das práticas, numa perspetiva de melhoria contínua.  

A sala de snoezelen será destinado à estimulação de diversas competências. Para tal 

foram definidas as seguintes etapas e atividades:  

Etapa 1: Recrutamento e Seleção de Técnico com Formação em Terapia Snoezelen 

qualificado e competente na área da Estimulação Multissensorial Snoezelen (duração 

de 2 meses); 

Etapa 2: Procura do Espaço através da escolha de uma sala ou gabinete, que vai ser o 

ponto de referência para a implementação do projeto. Este deve assumir algumas 

peculiaridades especificas como estar disponível, não lhe estando atribuída nenhuma 

outra função e adequar-se ao que é pretendido realizar, reunindo todas as condições 

necessárias, nomeadamente, a iluminação, a temperatura, a dimensão e a localização 

(duração de 1 mês); 

 

Etapa 3: Aquisição de Equipamentos Sensoriais que Irão constituir todo o ambiente 

sensorial com conforto e segurança; (duração de 2 meses); 

 

Etapa 4: Montagem da Sala tendo em consideração a disposição estratégica de cada 

elemento pois, perante o conjunto final de todos os equipamentos/objetos, deverá 

existir uma interligação entre eles; (duração de 2 meses); 

 

Etapa 5: Abertura da Sala Snoezelen com implementação das atividades/sessões de 

estimulação em conformidade com as necessidades e expectativas dos seus clientes. 

Neste sentido, no que diz respeito às sessões de estimulação dos idosos da instituição, 

o ideal será́ que se formem grupos compostos por pessoas (no máximo 5) que reúnem 

objetivos individuais semelhantes, não invalidando a necessidade de implementar 

sessões de carácter individual adequando a cada às necessidades e potencialidade de 

cada cliente. A execução das atividades está prevista para dias/semanas específicos, no 
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entanto, poderão surgir alterações pela imprevisibilidade dos acontecimentos. De 

referir que o horário da sua realização será́ conciliado de acordo com a disponibilidade 

dos intervenientes naquele mesmo dia/semana. (duração de 6 meses); 

 

Etapa 6: Avaliação cuja metodologia de avaliação a utilizar será centrada na abordagem 

qualitativa, através de técnicas baseadas na observação direta dos clientes, isto é, na 

análise dos seus comportamentos reais e na recolha de dados que possam vir a ser 

bastante úteis e importantes, com o auxílio de uma grelha de observação, de fácil 

compreensão, a ser preenchida, durante ou após as sessões, pelos técnicos 

responsáveis.  

Existirá ainda um diário de bordo, onde serão registadas outras impressões obtidas 

através da observação direta, isto é, tudo aquilo que se vai passando ao longo dos dias, 

as dificuldades que surgem e os progressos que vão sendo atingidos, novas ideias ou 

sugestões, assim como alguns acontecimentos importantes, complementando assim a 

avaliação das sessões.  

Recorrer-se-á também à abordagem quantitativa, através da aplicação de uma grelha 

de avaliação simples, para que todos os clientes consigam responder, como forma de 

“medir” a sua satisfação, obtendo uma perceção geral acerca da mesma.  

 

Discussão 

Com a implementação deste projeto, espera-se que sejam atingidos os objetivos, 

delineados aliando a aplicação de conhecimentos, atitudes e capacidades teórico-

práticas, colaborando na promoção do bem-estar dos destinatários de ERPI, CD e SAD. 

Pretende-se dar a conhecer um pouco melhor a terapia snoezelen e os seus benefícios, 

bem como possibilitar o acesso à mesma, uma vez que este método ainda não é muito 

implementado com a população sénior. A avaliação do projeto irá permitir analisar a 

eficácia, a eficiência e a relevância da sua implementação, bem como verificar o 

impacto, a sustentabilidade e a replicabilidade da mesma, respondendo de forma clara, 

racional e sustentada. Com isto, possibilita ainda analisar as condições que os projetos 

têm para se manter ou renovar 11.  É esperada uma boa adesão ao projeto e um enorme 

espírito de grupo entre colaboradores e clientes, estabelecendo e enraizando valores 
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como a empatia e o respeito mútuo, não esquecendo da importância de sensibilizar e 

envolver os restantes stakeholders, desenvolvendo o seu interesse pela temática.  

No fundo, prevalece o desejo de possibilitar a participação ativa na transformação das 

pessoas, fazer com que se sintam melhores consigo próprias e com aquilo que as rodeia, 

que se reconheçam como pessoas mais felizes e mais confiantes.  

Sendo o projeto baseado na realização de sessões de estimulação de várias 

competências, é essencial que, ao longo do período de implementação, se vá realizando 

uma avaliação contínua, como forma de orientação e de recolha de informações úteis 

sobre o progresso dos clientes e, consequentemente, sobre o sucesso das práticas.  

Os próprios destinatários, terão também influência na avaliação do projeto, pois é por 

eles e para eles que o mesmo será implementado e só́ eles podem avaliar, de facto, o 

impacto que tem nas suas vidas. Neste sentido, este projeto procura marcar pela 

diferença e pela inovação, acreditando que a sua implementação poderá ser, de facto, 

uma mais-valia os clientes da IPSS assim como para a comunidade envolvente, uma vez 

que, num perímetro próximo não existe nenhuma sala snoezelen, apesar da consciência 

existente acerca dos benefícios da estimulação de todas as pessoas.  

Pretende-se assim, o amadurecimento de muitas outras competências para além das 

sensoriais, como é habitual neste tipo de ambientes.  

 

Conclusão 

Para que o projeto PODER DAS SENSAÇÕES, funcione como pretendido, devem ser 

respeitados alguns princípios orientadores, tais como o principio da liberdade, 

promovendo a todos um máximo de autonomia e poder de decisão, o princípio da 

verdade, mostrando sempre a realidade como ela é, o principio do valor da vida, porque 

todas as pessoas são dignas de serem tratadas como válidas, o princípio do 

autodesenvolvimento, de forma a promover o bem-estar físico, mental e social de todos 

e o princípio da privacidade, respeitando a integridade de todos os indivíduos 12. 
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Resumo 

O projeto Maiores&Companhia pretende delinear um programa de intervenção com a 

população idosa carenciada do concelho de Leiria que se encontra a viver em habitação 

própria, em situação de isolamento e risco de exclusão e pretende proporcionar a 

melhoria das condições de vida e habitacionais desta população. Por meio do 

desenvolvimento de condições e conforto habitacionais, do fortalecimento das redes 

familiares e comunitárias, do treino de competências, do desenvolvimento de atividades 

de animação, do desenvolvimento pessoal, do apoio psicossocial e do acompanhamento 

de proximidade da pessoa idosa, o projeto apresenta soluções para combater o 

isolamento e exclusão social entre a população idosa. As medidas apresentadas, 

inspiradas na corrente Ageing in place, promovem o envelhecimento ativo e saudável, 

fomentam a autonomia e preservação da identidade pessoal e o empoderamento da 

pessoa idosa, possibilitando o seu envelhecimento integrado na comunidade e 

contribuindo assim para evitar ou atrasar a institucionalização.  

Como resultados esperados, o Maiores&Companhia pretende conseguir criar e manter 

condições de habitabilidade e conforto na habitação para um mínimo de 15 pessoas 

idosas com carências económicas, prestar apoio nas atividades instrumentais da vida 

diária (AIVD) e necessidades socais a um mínimo de 50 pessoas, assim como  

proporcionar atividades de animação personalizada ao domicílio e na comunidade 

aumentando desta forma  as redes locais de apoio comunitário e combater a pobreza e 

o isolamento social na população idosa mais vulnerável do Concelho de Leiria. 

 

Palavras-chave: Ageing in place; condições habitacionais; autonomia; 

institucionalização 

 

Introdução 

O envelhecimento demográfico é uma realidade cada vez mais desafiante na Europa. 

Portugal é já um dos países da União Europeia com a população mais envelhecida1.  

Com base em projeções do Instituto Nacional de Estatística (INE)2, o número de pessoas 

idosas (com 65 ou mais anos) passará dos 2,2 milhões em 2018 para os 3 milhões até 

2080 e o índice de envelhecimento em Portugal quase duplicará até 2080. 
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Decorrente do envelhecimento da população e das limitações funcionais associadas ao 

próprio processo de envelhecimento, surge uma alteração das necessidades da 

população mais idosa que exigem uma resposta prática por parte das instituições 

públicas e privadas, tanto no que se refere aos cuidados de saúde e ao apoio nas 

atividades da vida diária da pessoa idosa, como no que respeita à satisfação das suas 

necessidades sociais. 

Atualmente, verifica-se um desfasamento entre as necessidades existentes e a 

capacidade de resposta por parte das entidades de apoio à pessoa idosa, vertida, 

sobretudo, nas respostas institucionais Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

(ERPI), onde se registam longas listas de espera para uma vaga comparticipada pela 

Segurança Social, Centros de Dia (CD) e Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD).  

Esta situação torna-se ainda mais preocupante por se registar a existência de um 

elevado número de idosos a usufruir de reformas baixas ou muito baixas que os relega 

para situações pobreza e exclusão e que os impedem de optar por respostas privadas 

para a satisfação das suas necessidades 3. 

Com o envelhecimento, a própria habitação e espaços exteriores da comunidade 

transformam-se em obstáculos à permanência do idoso no local onde viveu, 

transformando-o em prisioneiro na própria casa, situação que acentua ainda mais o 

isolamento e a solidão. A ineficiente capacidade de resposta institucional atual face à 

procura existente é intensificada devido ao facto de muitos idosos e famílias optarem 

pela institucionalização por falta de outra resposta satisfatória que lhes permita 

continuar a viver na sua habitação e na comunidade que lhes confere identidade. A 

institucionalização apresenta-se assim como uma opção forçada e não como uma 

preferência ou escolha de uma parte significativa dos idosos institucionalizados e 

famílias.  

De modo a promover o envelhecimento ativo e a combater o isolamento e a solidão 

associada ao enfraquecimento das redes sociais que se verificam com a entrada na idade 

da reforma, é perentória a criação de condições de habitabilidade e conforto na 

habitação própria e adotar procedimentos que promovam e intensifiquem os cuidados 

domiciliários, que permitam á pessoa idosa manter-se pelo maior tempo possível e com 

qualidade de vida no seu domicílio, adiando assim a opção de cuidados institucionais. 
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Com vista à criação de contextos que possibilitem o prolongamento da permanência no 

domicilio é necessária a adoção de medidas adicionais aos cuidados de saúde e apoio 

nas Atividades Básicas da Vida Diária já prestado por diversas IPSS, através do SAD 4,5. A 

adaptação da habitação às necessidades do seu proprietário idoso e a prestação de 

apoios e serviços ao domicílio que compreendam também o apoio nas atividades 

instrumentais da vida diária e a satisfação das necessidades sociais, são soluções que 

podem e devem ser implementadas.  

Este conjunto de medidas deve incluir, para além do apoio nas atividades básicas e 

instrumentais da vida diária, a animação sociocultural, animação e inclusão comunitária, 

assim como a vigilância e o acompanhamento da pessoa idosa no domicílio e 

comunidade onde se insere, denominado de Ageing in Place. 

O conceito Ageing in place tem vindo a ganhar terreno um pouco por toda a Europa, que 

defende o direito da pessoa a envelhecer na sua própria habitação e comunidade de 

modo a preservar a sua identidade e autonomia 6,7. 

Esta linha de pensamento defende assim a adoção de medidas que promovam a 

adaptação da habitação e da comunidade às progressivas necessidades da pessoa idosa, 

incluindo também a prestação de apoio domiciliário nas necessidades instrumentais da 

vida diária e na satisfação das necessidades sociais que favorecem um envelhecimento 

ativo e a participação do idoso como ator social na sua comunidade.  

Embora muitos idosos já beneficiem do SAD prestados por diversas entidades públicas 

e privadas, verifica-se muitas vezes que na modalidade comparticipada pelo Estado os 

prestadores de serviços apenas reúnem capacidade de apoio nas atividades básicas da 

vida diária, que na maioria das vezes se circunscrevem ao apoio na alimentação e nos 

cuidados de higiene, saúde e vestuário.  

Em Portugal, a comparticipação da Segurança Social para a prestação de SAD é bastante 

inferior àquela que se verifica para ERPI, limitando assim a capacidade das instituições 

que facultam o apoio domiciliário e favorecendo a institucionalização. 

De acordo com os dados recolhidos pelo Diagnóstico Social do Município de Leiria 8, 

entre 2013 e 2016 foram identificadas 599 pessoas em situação de isolamento. Embora 

estes dados careçam de atualização, atendendo aos cenários traçados para a evolução 

da estrutura etária da população e aos dados avançados pelo Censos 2011 que 

apresentam para o concelho de Leiria um total de 22 036 pessoas residentes com 65 ou 
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mais anos e considerando o período de pandemia vivenciado que agravou ainda mais as 

situações de isolamento já existentes.  

Por outro lado, a Carta Social do Instituto de Segurança Social, IP aponta para um total 

de 1 125 utentes no concelho de Leiria a beneficiarem de SAD, prestado por 25 

instituições, existindo capacidade instalada para o apoio a 1 508 utentes 3. Face ao 

problema identificado que aponta para um elevado número de pessoas idosas no 

concelho de Leiria a residir isoladas, com vulnerabilidade social e económica, com 

condições de habitabilidade inapropriadas e com insuficiente apoio social, o projeto 

Maiores&Companhia propõe-se apresentar um conjunto de soluções para a melhoria 

das condições de vida da população idosa que passam pela requalificação habitacional, 

animação sociocultural no domicílio e comunidade, acompanhamento, proximidade, 

vigilância e apoio nas atividades.  

 

Métodos  

O presente projeto pretende i) Criar e manter condições de habitabilidade e conforto na 

habitação para um mínimo de 15 pessoas idosas com carências económicas; ii) Prestar 

apoio nas atividades instrumentais da vida diária (AIVD) e necessidades socais a um 

mínimo de 50 pessoas acompanhadas; iii) Proporcionar ocupação e animação 

personalizada ao domicílio e na comunidade na área de intervenção do projeto; iv) 

Promover a autonomia e o exercício da cidadania das pessoas acompanhadas; v) 

Incrementar o desenvolvimento de redes locais de apoio comunitário; vi) Fortalecer a 

inclusão ao nível familiar e comunitário; vii) Articular intervenção com respostas sociais 

já existentes e fortalecê-las; viii) Eliminação progressiva da pobreza habitacional; ix) 

Combate à pobreza e isolamento social na população idosa.  

Para levar a cabo estes objetivos, o projeto Maiores&Companhia, desenvolverá um 

conjunto de etapas que ocorrerão de forma simultânea e complementar: 

Etapa 1: Diagnóstico da situação de referência: Levantamento e atualização das 

necessidades existentes e das situações de carência referenciadas pelas entidades locais 

com recurso a dados do Município, Juntas de Freguesia, Segurança Social, Forças de 

Segurança e outras entidades envolvidas. Nesta fase ocorrerá a realização de visitas aos 

domicílios sinalizados, avaliação individual de cada situação e elaboração de respetivo 

relatório de caracterização da situação inicial. No decurso da implementação do projeto 
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poderão surgir/ser identificadas novas situações de carência, que, em qualquer 

momento, poderão ser objeto de estudo diagnóstico e da intervenção da equipa do 

projeto.  

 

Etapa 2: Requalificação e criação de condições de habitabilidade e conforto na 

habitação: Após inventariadas as necessidades serão analisadas as situações de 

carência, com base em critérios de seleção previamente regulamentados; serão 

selecionadas as pessoas com carência económica e social, cuja habitação onde vivem 

apresente manifesta necessidade de intervenção com vista à criação de condições de 

habitabilidade e conforto que garantam a permanência da pessoa idosa numa habitação 

digna, com conforto, higiene e segurança. Após o diagnóstico das situações, os 

proprietários, familiares ou pessoas significativas receberão a proposta de intervenção 

da equipa de projeto. Em caso de concordância dos proprietários ou pessoa responsável 

serão assinados um acordo de apoio e um consentimento informado. Numa fase 

seguinte, será elaborado um projeto de intervenção, com base nas necessidades 

identificadas e manifestadas pelo utente, posteriormente será efetuada uma consulta a 

três entidades na área da construção para elaboração do respetivo orçamento, 

respeitando os procedimentos de contratação publica.  Nesta ação prevê-se uma 

intervenção sobretudo ao nível da criação de condições interiores de habitabilidade, 

conforto e segurança como remoção de obstáculos arquitetónicos, pintura, restauro em 

paredes, chão, teto e/ou telhados, restauro e calafetagem ou substituição de portas e 

janelas, de acordo com o estado de degradação apresentado; substituição, aquisição ou 

restauro de mobiliários e equipamentos indispensáveis. Prevê-se ainda a intervenção 

para adaptação de casas de banho e outras divisões indispensáveis à satisfação das 

necessidades dos utentes.  É ainda intuito do projeto a pintura e restauro de paredes 

exteriores, bem como a adaptação dos espaços exteriores às necessidades e 

capacidades do utente. Para cada habitação intervencionada prevê-se a afetação de 

uma verba máxima de 30 000 euros. Será privilegiado o recurso à reutilização e restauro 

de materiais.  Cada situação será avaliada individualmente por técnicos de Serviço Social 

e deverá considerar-se a comparticipação dos proprietários ou familiares caso se 

verifique a existência de rendimentos disponíveis para o efeito. Para a implementação 

desta ação prevê-se a contratação de uma empresa de construção e o envolvimento de 
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voluntários locais/regionais. Prevê-se ainda a reutilização e restauro de materiais e o 

recurso a materiais em segunda mão e ao mecenato de empresas da especialidade.  

Após a realização da intervenção, serão efetuadas pela equipa do projeto visitas 

periódicas ao domicílio para apoio na adaptação e manutenção e serão estabelecidos 

contactos com respostas sociais locais por forma a avaliar a possibilidade e inclusão do 

utente em resposta social existente, caso aplicável. Os proprietários das habitações 

intervencionadas, salvo manifestação de vontade contrária do próprio ou pessoa 

responsável, serão considerados automaticamente como candidatos prioritários para 

inclusão nas restantes atividades do projeto.  

 

Etapa 3: Apoio nas atividades instrumentais da vida diária e nas necessidades sociais: 

Apoio e treino nas atividades da vida diária que permitam à pessoa idosa manter e/ou 

reforçar a sua autonomia e a sua ligação e participação familiar e comunitária. O apoio 

a prestar a cada pessoa dependerá das necessidades individuais de cada utente e dos 

recursos existentes na comunidade e poderão incluir acompanhamento a compras e 

outros serviços locais/regionais e acompanhamento para a realização de atividades 

espirituais, treino na gestão financeira, treino de competências digitais (utilização de 

telefone e computador), treino de escrita/alfabetização, acesso a transportes públicos, 

apoio e esclarecimento no acesso a direitos e a instituições, marcação e 

acompanhamento a consultas, entre outros entendidos como necessários pelo utente 

acompanhado. Entre o apoio às necessidades sociais podem incluir-se o 

acompanhamento ao café, o esclarecimento e orientação sobre atividades e respostas 

socias existentes na comunidade, bem como o envolvimento dos utentes na organização 

de eventos e atividades comunitárias socialmente úteis ou de animação. Nesta ação, 

sempre que possível, em articulação com o departamento de ação social do município 

e as instituições locais, será ainda realizado o encaminhamento de casos identificados 

com necessidades específicas para as respostas sociais adequadas tais como SAD, CD, 

ERPI, Centro de Saúde, Segurança Social, entre outras. Para a realização desta atividade 

será realizado um plano individual do utente, com a participação do mesmo, após a 

realização da avaliação diagnóstica. A periodicidade poderá variar em função das 

necessidades e disponibilidade do utente (pelo menos 1 vez de quinze em quinze dias).  
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Etapa 4: Animação semanal e atividades ocupacionais no domicílio e/ou na comunidade  

Realização, por técnicos especializados, de atividades de animação sociocultural, com 

vista à estimulação cognitiva e da motricidade, ao treino e manutenção das capacidades 

de memória e prática de exercício físico, consoante o interesse e necessidades dos 

utentes. Serão desenvolvidas atividades individuais como jogos, pintura, recorte e 

colagem, leitura, abordagens musicais, construção de puzzles, colagem e recorte, 

debate/conversa sobre temáticas, entre outras do interesse do utente, bem como 

atividades coletivas na comunidade inspiradas na tradição e de acordo com os interesses 

necessidades e capacidades dos utentes. Nesta componente será́ ainda incentivado e 

apoiado o desenvolvimento de atividades ocupacionais do interesse dos utentes 

realizadas pelos próprios, tais como o artesanato, jardinagem, agricultura, escrita, 

leitura, entre outras.  Na fase inicial será efetuada uma avaliação prévia, sujeita a revisão 

periódica, das capacidades e potencialidades do utente e um levantamento da sua 

história de vida, interesses e necessidades, com base na qual será gizado um plano 

individual de animação e desenvolvimento para cada utente acompanhado e 

selecionadas as atividades que melhor se adaptem a cada indivíduo.  

 

Etapa 5: Gente que conta - recolha, compilação e publicação de histórias de vida 

partilhadas pelos utentes: Alguns idosos manifestam um especial interesse em partilhar 

as suas vivências, saberes e experiências. Com eles encerram-se registos da etnografia 

oral da região ainda pouco documentados e que interessa conhecer e preservar.  Por 

outro lado, cada pessoa preserva uma identidade única fruto das suas vivências e 

experiências que tem orgulho em contar e registar para o futuro. Ao reviver a sua vida 

a pessoa estará também a refletir sobre ela e a aprender com o reviver. De modo a 

incrementar a autoestima, valorizar a identidade individual, proporcionar momentos de 

análise e reflexão e recolher registos etnográficos valiosos, serão selecionados pelo 

menos 15 idosos que manifestem interesse e disponibilidade em contar e gravar 

fragmentos da sua vida.  A compilação e seleção destas histórias dará origem a uma 

curta-metragem documental.  

 

Etapa 6: Organização de 15 percursos na região e 4 excursões a locais de interesse: Para 

além de se apresentarem como excelentes oportunidades para a prática de exercício 
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físico com benefícios, as caminhadas constituem excelentes momentos de relaxamento, 

convívio, socialização e oportunidades para treino da memória e do sistema sensorial.  

A atividade “percursos” em que os participantes serão também os guias, será realizada 

mensalmente, no exterior, na comunidade, e será aberta à participação da comunidade 

e das famílias. O planeamento da dificuldade dos percursos será efetuado após avaliação 

das capacidades dos utentes acompanhados, podendo ocorrer, em caso de necessidade 

a formação de vários grupos de modo a homogeneizar as caraterísticas dos 

participantes. Serão ainda organizadas no decurso do projeto quatro excursões a locais 

diferentes, com o objetivo a proporcionar aos aderentes momentos de lazer, convívio e 

conhecimento.  

 

Etapa 7: Criação de bolsa de maiores solidários: Com vista a combater o sentimento de 

solidão e de inutilidade comum a alguns idosos será criada uma bolsa de idosos 

voluntários para a prática de ações socialmente úteis, especialmente de apoio e 

animação aos utentes acompanhados, mas também para apoio na realização de tarefas 

de beneficiação da comunidade. Para o efeito serão abertas inscrições aos interessados 

e convidadas pessoas da comunidade.  

Tarefa 8: Linha solidária disponível: Criação de uma linha telefónica, disponível 12 horas 

por dia, para a prestação de apoio e encaminhamento à população idosa do concelho.  

 

Como resultados esperados o projeto Maiores&Companhia espera obter a melhoria da 

qualidade de vidada de: i) pelo menos, 50 pessoas idosas, identificadas como 

vulneráveis, que vivem em isolamento; ii) 15 pessoas idosas com residências 

reabilitadas; iii) providenciar a pelo menos 50 pessoas idosas com animação, ocupação 

e participação na comunidade; iv) pelo menos, 50 pessoas idosas integradas na rede de 

respostas sociais; v) Linha solidária disponível; vi) bolsa de maiores solidários; e vii) 

Comunidade e famílias envolvidas.  

 

Discussão 

Na década do envelhecimento saudável declarada pela Organização das Nações Unidas, 

na senda do objetivo do milénio que prevê a erradicação da pobreza até 2030 e na linha 

de pensamento do “Ageing in place”, o projeto Maiores&Companhia apresenta um 
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conjunto de ações e atividades que permitirão a mitigação de problemas sociais 

decorrentes do isolamento, voluntário ou por ausência de alternativas, e da carência 

económica, social e afetiva da pessoa idosa, possibilitando-lhe o atrasar ou evitar da 

institucionalização.  

Embora não se apresente como solução definitiva para a totalidade das necessidades 

apresentadas por esta grupo populacional na região, o projeto permite testar e 

desenvolver metodologias de intervenção que poderão ser adaptadas e replicadas 

noutras regiões e possibilita ainda a chamada de atenção dos decisores políticos para a 

necessidade de desenvolverem politicas sociais adequadas às necessidades da 

população idosa que afastem progressivamente a logica do idadismo e possibilitem a 

manutenção da autonomia, da participação cívica e a preservação da identidade da 

pessoa idosa inserida na sua comunidade, caso assim o deseje.  

O principal fator de inovação do projeto consiste na deslocação do foco da instituição 

para a pessoa, prevendo-se não só a realização de uma intervenção de proximidade, 

mais personalizada na casa e na comunidade, onde o indivíduo mantém laços, sem 

implicar o corte com os elementos que conferem identidade, como também inclui a 

criação ou melhoria de condições que permitam a adaptação da habitação às 

necessidades das pessoas acompanhadas.  

O projeto prevê ainda a articulação com as instituição e serviços locais existentes de 

forma a gerar sinergias que permitam potenciar os recursos existentes.  

Como critério de sucesso do projeto apresenta-se o facto de responder a necessidades 

existentes ainda sem resposta adequada, sendo que constitui um projeto holístico e 

integrador que abrange a articulação com organizações e serviços já ́ existentes e o 

envolvimento dos serviços públicos e da sociedade civil.  

Como fatores de risco poderão apontar-se a dependência dos recursos de voluntariado 

e mecenato social e a incerteza da sustentabilidade futura do mesmo, por depender de 

apoios públicos pontuais, quando seria necessário a existência de políticas sociais mais 

favoráveis à prestação de apoios e acompanhamento de proximidade que garantissem 

à pessoa idosa, nomeadamente aos mais carenciados, sempre que assim o desejassem, 

um envelhecimento no seu domicílio e comunidade, com dignidade e humanismo. Desta 

forma, a institucionalização tornar-se-ia uma opção mais acessível a todos os que a 

desejassem e dela necessitassem.  
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Conclusão 

Perante a problemática resultante do envelhecimento da população portuguesa, 

atendendo aos cenários que apontam para o acentuar desse fenómeno nas próximas 

décadas e face à incapacidade até agora apresentada, tanto pelo Estado, como pela 

sociedade, em encontrar respostas que garantam um envelhecimento ativo e saudável 

que respeite a autonomia, a identidade e vontade própria da pessoa idosa, o projeto 

apresentado vai ao encontro de necessidades concretas da população idosa que se 

verificam no concelho de Leiria e para as quais ainda não existe resposta local adequada.  
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Resumo 

Cada vez mais existe a necessidade de falar sobre Intergeracionalidade como forma de 

valorização de relações entre as várias gerações estabelecendo uma comunicação entre 

o passado e o presente.  O GeraPartilha é assim um projeto intergeracional assente na 

passagem de testemunho de tradições e costumes, com o intuito de o agregar nos 

conteúdos lecionados em crianças do pré-escolar e do 1.o ciclo do ensino básico de um 

Centro Escolar, por meio de momentos ministrados por um conjunto de idosos sob 

resposta social de Centro de Dia de uma IPSS no Distrito de Leiria. 

Trata-se assim de um projeto que pretende promover durante 12 meses um conjunto 

de atividades de socialização com base na convivência entre gerações, onde as 

aprendizagens mútuas se desenvolvem através da participação dos idosos e crianças, 

valorizando assim os saberes das gerações e seus costumes e combatendo o estigma 

associado ao idadismo. As atividades serão estruturadas e divididas em seis diferentes 

sessões com objetivos distintos, nomeadamente: 1) Borda d´Água Inter Geracional; 2) 

Nada se estraga tudo se transforma: semear para plantar e plantar para colher; 3) 

Música sem idade; 4) EspantalhArte; 5) Vamos explorar locais; e 6) Estimular os sentidos. 

Desta forma, desejamos através da evolução da sociedade, e dos tempos, preservar a 

memória coletiva de um povo perpetuando identidade cultural de uma comunidade. 

 

Palavras-chave: intergeracionalidade; idadismo; memória coletiva 

 

Introdução 

Atualmente assistimos ao envelhecimento da população através do crescimento da 

proporção do número de pessoas idosas. Somos uma sociedade altamente envelhecida, 

no contexto mundial e europeu, e as projeções não são animadoras. De acordo com o 

Instituto Nacional de Estatística 1, nos próximos 50 anos Portugal perderá população 

nomeadamente de 10,3 para 8,2 milhões de pessoas e o número de jovens diminuirá de 

1,4 para cerca de 1,0 milhões, sendo que o número de idosos (mais de 65 anos) passará 

de 2,2 para 3,0 milhões. Já ao nível nacional o índice de envelhecimento em Portugal 

quase duplicará, passando de 159 para 300 idosos por cada 100 jovens.  

Neste sentido, as evidências indicam que as pessoas vivem mais tempo e com mais 

qualidade de vida, coexistindo no mesmo espaço temporal cinco ou seis gerações o que 
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nem sempre se traduz em maior proximidade, devido a mudanças da estrutura familiar, 

a mudanças dos papéis sociais e de género, a mudanças na economia e no trabalho, e a 

educação formal e não-formal que utiliza como critério de frequência a idade. Estes 

fatores dificultam a organização de espaços físicos, compartilhados e propícios à 

interacção e solidariedade entre as gerações mais novas e as gerações mais velhas.  Para 

o seu desenvolvimento, todo o ser humano necessita de produzir conhecimento sobre 

o que o rodeia a fim de interpretar os sinais e situações do dia-a- dia. Sabemos que, na 

ausência de uma elaboração pessoal deste conhecimento, os indivíduos armazenam 

cognitivamente a representação que a sociedade tem das diferentes gerações 2. 

A acrescentar o aumento da longevidade dos indivíduos favorece as relações entre as 

gerações, encontrando-se presente uma maior consciência coletiva de solidariedade 3. 

Um dos desafios da sociedade atual centra-se na motivação para a troca de 

conhecimentos entre gerações, uma vez que a aprendizagem intergeracional reflete 

uma partilha mútua de conhecimentos entre gerações, onde existe partilha de 

conhecimentos, valores e competências.  

O processo de envelhecimento caracteriza-se por ser um processo longo e silencioso, na 

medida em que não envelhecemos de um dia para o outro. Envelhecer faz parte da vida, 

não devendo ser indicador de incapacidade, exclusão, dependência, solidão, perda de 

autoestima ou mesmo perda do próprio “eu”. A forma pela qual envelhecemos está 

relacionada com o nosso estilo de vida e com questões genéticas. O envelhecimento é 

apresentado pela Programa Nacional de Saúde das Pessoas Idosas da Direção Geral de 

Saúde 4 como um processo de mudança que se desenvolve ao longo da vida ao nível 

biopsicossocial. 

Neste sentido, é fundamental que o envelhecimento seja associado a uma experiência 

positiva que permite o desenvolvimento do bem-estar físico, social e mental, 

salvaguardando as suas necessidades, capacidades e a sua participação ativa na 

sociedade, sendo que a estratégia de enquadrar atividades intergeracionais tem 

revelado um impacto muito significativo no envelhecimento ativo e saudável 5. 

É notório que a educação Intergeracional não seja um conceito totalmente novo, pois 

desde sempre as gerações mais velhas ensinaram as mais novas, e vice-versa.  No 

entanto, existe ainda a necessidade de repensar a educação como um processo 

permanente de desenvolvimento e formação, através da criação de espaços nas escolas 
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onde os alunos possam adquirir competências, não apenas de âmbito dos conteúdos 

programáticos, mas também na sua preparação enquanto seres livres, responsáveis, 

autónomos, solidários e plenos de valores morais que condicionem as suas atitudes 

enquanto cidadãos 6. 

De acordo com o Guia de Ideias para Planear e Implementar Projetos Intergeracionais 

Juntos 7 existe uma necessidade emergente de se promover a aprendizagem 

intergeracional na Europa como meio de alcançar a solidariedade intergeracional. 

Não existe uma definição consensual de Intergeracionalidade, devido à sua natureza 

polissémica e multidimensional. Ainda assim existem pilares fundamentais como: i) a 

construção de relações intergeracionais; ii) o facto de favorecer processos recíprocos de 

orientação, influência, intercâmbio e aprendizagem entre os membros de duas ou mais 

gerações; iii) e por ser um caminho privilegiado para o desenvolvimento social e humano 

8. 

A educação intergeracional tem múltiplas implicações e benefícios para a educação ao 

longo da vida, pois:  

i. Promove a cultura de educação ao longo da vida, reforça o conhecimento, de 

todas as gerações de que o ser humano aprende ao longo da vida e em todos os 

contextos de vida, através da partilha de experiências;  

ii. Promove a consciência sobre a diversidade das culturas das diferentes gerações 

ao nível da compreensão das diferenças culturais e aceitação, de que uma 

geração não é infalivelmente melhor que outra, como também resulta a 

compreensão de que a cultura não é estática e que durante o percurso de vida 

há necessidade de nos ajustarmos ao mundo, mudar pensamentos, rotinas, 

tradições e estilos de vida;  

iii. Desenvolve atitudes positivas entre gerações, isto é, o desconhecimento de 

umas gerações em relação às outras, que estão cada vez mais separadas e o 

conhecimento fornecido às mesmas através da comunicação social, onde o 

retrato dos adultos idosos passa por pessoas passivas e os jovens como um único 

interesse que é o da diversão;  

iv. Fomenta a aprendizagem integrada, que é espelhada numa sociedade complexa 

e multifacetada, que exige motivação, curiosidade, personalidade, criatividade, 
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inovação, responsabilidade, partilha, cooperação, adaptação constante aos 

novos conhecimentos e às novas tecnologias;  

v. Promove uma perspetiva multidimensional, uma vez que a aprendizagem ao 

longo da vida decorre em todas as dimensões das nossas vidas abrangendo todos 

os tipos de ensino e aprendizagem, a educação formal, a educação não formal e 

a informal;  

vi. Aproxima a escola e a comunidade, ou seja, os programas educativos 

intergeracionais levam a escola até à comunidade e vice-versa, permitindo um 

reconhecimento dos interesses e necessidades entre ambos os intervenientes, e 

na procura de respostas a essas necessidades promovendo a coesão social;  

vii. Permite explorar os interesses e necessidades nas diferentes fases do percurso 

escolar, de carreira ou reforma;  

viii. Beneficia indivíduos, comunidades e sociedades, pois a educação ao longo da 

vida apresenta como valores e preocupações fundamentais: os direitos 

humanos; a tolerância e compreensão mútua; a democracia; a responsabilidade; 

a universalidade; a identidade cultural; a busca da paz; a partilha de 

conhecimentos; a luta contra a pobreza; a melhoria da saúde, entre outros 8.  

 

Em Portugal, o ano de 1999 é o marco para o aparecimento de projetos intergeracionais 

como o Projeto Tio (“Terceira Idade Online”), o Projeto Viver e o Projeto Net@vó. 

Muitos foram os projetos que se seguiram.  Foi neste âmbito que surgiu o projeto 

GeraPartilha que se insere na área da Intergeracionalidade, abrangendo idosos e 

crianças através da partilha de saberes e experiências. Este projeto pretende que haja 

uma partilha de usos e costumes próprios da comunidade através da literatura oral 

(contos, lendas, mitos, provérbios, adivinhas, cancões, orações ...); dos saberes 

tradicionais; dos saberes individuais e do saber fazer. Para tal foram delineados os 

seguintes objetivos: 1) Criar uma metodologia intergeracional de aprendizagem de 

novos valores nas escolas; 2) Promover atitudes positivas em relação ao envelhecimento 

combatendo o idadismo; 3) Incluir a importância intercultural e intergeracional no 

contexto educacional; 4) Promover o processo e a metodologia do trabalho 

intergeracional; 5) Refletir sobre a importância do papel dos idosos na sociedade;  6) 

Recorrer à memória a longo prazo.  
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Métodos 

Este projeto a implementar na comunidade e numa IPSS do Distrito de Leiria tem como 

destinatários, idosos de um Centro Dia idosos com intuito de combater o isolamento 

social, estimular um conjunto de funções cognitivas e valorizar as histórias de vida, assim 

como crianças do pré-escolar e do 1.o ciclo do ensino básico de um Centro Escolar. Com 

as crianças, pretende-se relacionar os conteúdos programáticos com as profissões, 

saberes e costumes; bem como valorizar o papel do envelhecimento na transição de 

saberes de forma que se centrem na estima do território e dos costumes.  

O projeto terá a duração de 12 meses e encontra-se dividido em diferentes etapas. Na 

primeira etapa irá proceder-se à recolha de dados: Como técnica de recolha de dados, 

recorremos à entrevista, na qual serão incluídas as questões fechadas como: idade, 

profissão e nº de anos, assim como questões abertas como: Quais as diferenças da sua 

infância comparativamente com a infância atualmente?  Quais os 

conhecimentos/valores e tradições que preserva até ao dia de hoje? Por quem lhe foram 

transmitidas? Quais os conhecimentos/valores e tradições que gostaria de transmitir 

aos mais novos como forma de preservação? Com esta técnica compreende-se o 

desenvolvimento e uma interacção de significados em que as características pessoais do 

entrevistador e do entrevistado influenciam decisivamente os dados a recolher. Com 

este método de recolha de dados, torna-se fulcral conseguir criar uma atmosfera de 

confiança com os entrevistados. No presente projeto, iremos recorrer a entrevista entre 

duas pessoas, de forma a respeitar a sua privacidade, bem como deixarmos o 

entrevistado com um maior à vontade, visto estarmos a trabalhar com memórias de 

longo prazo. 

A fase seguinte diz respeito à implementação do projeto. Aqui irão realizar-se várias 

atividades, estipuladas conforme o público e o horário de funcionamento. Na realização 

do projeto, podemos encontrar atividades lúdicas relacionadas com conteúdos 

definidos no programa curricular dos alunos; atividades de Intergeracionalidade; tarefas 

que conduzem ao reconhecimento social dos idosos, entre outras. Para além das 

atividades relacionadas com os saberes e com os conteúdos escolares, não serão 

esquecidas as datas comemorativas. Cada atividade terá diferentes sessões em 

conformidade com os objetivos definidos: 
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Atividade 1: Borda d´Água Inter Geracional - Através da elaboração de um calendário, 

ilustrar cada mês com atividades alusivas a tal. Cada mês deve conter informação, tais 

como: nome do mês, dias do mês, provérbio alusivo, plantações, outros afazeres 

(jardim, adega, poda de arvores, ...). Devem ser feitos grupos de idosos com crianças, 

para que façam o seu calendário e decorem o mesmo a seu gosto. Durante a execução, 

podem partilhar conhecimentos sobre as plantações de cada época, referindo, também, 

o que é necessário ir fazendo ao longo do ano. Compreender os cuidados que se devem 

ter nas hortas dependendo da época, das luas e do tempo, bem como a diferença entre 

o semear e o plantar.  

 

Atividade 2: Nada se estraga tudo se transforma  - Esta atividade será estruturada em43 

sessões: Sessão 1: Vamos aprender a reciclar na qual se pretende que as crianças com a 

colaboração da professora abordem o tema da reciclagem e a importância da mesma. 

Será realizada uma atividade prática intitulada pela roda da reciclagem; Sessão 2: Tudo 

se transforma na qual os intervenientes serão solicitados a utilizar material que possa 

ser reaproveitado para fazer vasos para a plantação de sementes decorando os mesmos; 

Sessão 3: Semear para plantar na qual serão semeadas diferentes sementes nos vasos 

decorados para depois serem transplantas para a terra. Mediante as sementes 

escolhidas pelas crianças os idosos vão explicando para que são utilizadas determinadas 

plantas; e Sessão 4: Plantar para colher na qual após as sementes germinarem nos vasos 

é hora de serem transplantadas para a terra, para crescerem. Durante a plantação os 

idosos irão explicar os cuidados a ter mediante o que está a ser plantado.  Cada turma 

terá o seu canteiro com os seus cultivos, assim, como com uma árvore de fruto à escolha 

por concordância entre a turma. Cada canteiro terá́ um nome de identificação escolhido 

pela turma.  

 

Atividade 3: Música sem idade - Terá a colaboração do professor de música do 

agrupamento e do professor de música que faz as atividades de animação no Centro de 

Dia. Para além da partilha de músicas populares portuguesas, pretende-se com esta 

atividade que as crianças ensaiem uma música com os idosos para que seja apresentada 

na festa de enceramento do ano letivo, para ser apresentada aos encarregados de 

educação; bem como em atividades/festejos na comunidade.  
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Atividade 4: EspantalhArte - Cada turma com a colaboração dos idosos, dos professores 

e da equipa do projeto irão adornar um espantalho a seu gosto. Após conclusão dos 

mesmos, com dia definido, cada turma fara a apresentação do seu espantalho aos 

restantes participantes, e a comunidade que queira estar presente.  

 

 Atividade 5: Vamos explorar - Visita a sítios que alusivos a tradições e costumes que 

estão interligados aos produtos endógenos na região. Pretende-se que as crianças e o 

idoso possam ir visitar: um lagar de azeite; uma queijaria; a serra, onde é retratado o 

ciclo do pão, o trabalho de tear; a trapologia, entre outras atividades.  

Atividade 6: Estimular os sentidos - Recorrendo a diferentes imagens de personalidades 

desde história, música, televisão entre outras. Os intervenientes na atividade deverão 

adivinhar quem é quem estimulando a capacidade percetiva e associativa. 

 

A última fase deste projeto é a sua avaliação. O resultado do sucesso de um projeto 

passa pelo grau de envolvimento, participação e satisfação dos vários intervenientes. 

Observar, avaliar e refletir torna-se muito importante para a verificação e adequação de 

qualquer projeto, só assim se percebe se o que está a ser desenvolvido vai ao encontro 

dos objetivos, se existe necessidade de reformular ou adaptar novas estratégias. A 

avaliação deste projeto será realizada tendo em conta várias dimensões: idosos, 

crianças, pais/professores e entidade promotora. 

No que diz respeito aos idosos, tendo em conta que alguns deles apresentam 

prevalência de analfabetismo, ausência/dificuldades da leitura e escrita, a respetiva 

avaliação será realizada através de uma conversa informal/reuniões de feedback, a fim 

de perceber se eles se sentiram úteis e se se verifica o seu reconhecimento social.  

Com as crianças o processo de avaliação será realizado de modo diferente, onde iremos 

utilizar dinâmicas. Uma das dinamias consiste na elaboração de um quadro, onde no 

final de cada sessão as crianças irão colocar um smile. Esta forma de avaliação irá 

permitir avaliar o grau de satisfação das crianças na atividade. No que se refere à 

participação dos pais/ encarregados de educação, a avaliação será através de uma 

reunião de feedback com a equipa técnica no final de cada período, procurando 

averiguar quais os progressos sentidos por eles no que se refere aos seus educandos.  
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A análise dos/as professores/as de cada turma também será uma mais-valia, uma vez 

que junto destes poderemos recolher feedback das atividades e dos resultados que 

estas têm dentro da sala de aulas em relação aos conteúdos programáticos.  

Relativamente ao feedback da entidade promotora, esta será realizada uma vez por mês 

em contexto de reunião, de forma a debater o trabalho realizado, nomeadamente, se a 

planificação realizada corresponde às expectativas inicialmente previstas ou se haverá 

necessidade de realizar algum ajustamento; análise da aplicação do projeto com o 

intuito de perceber quais as possíveis disfunções ou desajustes ocorridos.  

 

Discussão 

A aplicabilidade deste projeto terá toda a pertinência tanto ao nível continuidade como 

de sustentabilidade.  Vivemos numa sociedade em constante evolução. Se por um lado 

estamos num mundo repleto de progressos positivos, por outro lado, são inúmeros os 

usos e costumes que se perdem ao longo dos tempos.  

As novas gerações crescem rodeadas de tecnologias e facilidades materiais que não lhe 

permite ter uma consciência daquilo que foram outros tempos. No entanto, há uma 

grande herança cultural que persiste até aos dias de hoje, cabendo a cada um de nós 

mantê-la, reconhecendo todo o valor social que nela encontramos transformando-nos 

em pessoas mais conscientes, cultas e enriquecidas. Pretende-se que o projeto 

GeraPartilha apresente os resultados esperados de forma a poder ser replicado em 

outros Centros Escolares, Agrupamento de Escolas e Instituições de apoio a idosos. Os 

projetos intergeracionais são uma boa aposta para o desenvolvimento das sociedades, 

uma vez que promovem a interacção entre os diferentes intervenientes, 

proporcionando sistemas de apoio positivo de forma a manter o bem-estar das gerações 

envolvidas.  

 

Conclusão 

Apesar da passagem dos tempos e a evolução da sociedade, constata-se que o amanhã 

tem por base os sabes outrora praticados, por exemplo: reutilização de materiais/a 

importância da reciclagem/compostagem; cultivo de produtos biológicos; valorização 

de medicinas alternativas. 
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Atualmente, a solidariedade social é valorizada sendo um dos princípios fundamentais 

no desenvolvimento do ser humano. Desta forma, preparando o “futuro de amanhã” é 

fulcral incentivar a solidariedade, partilha e a interacção com os saberes de uma 

sociedade.  
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Resumo 

Este artigo apresenta um projeto de desenvolvimento sociocultural, com uma forte 
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componente intergeracional, desde a sua fundamentação diagnóstica, passando pela 

apresentação da entidade promotora, objetivos e atividades a desenvolver. O Centro de 

Desenvolvimento Sociocultural e Aprendizagem, pretende constituir-se como uma forma 

inovadora de desenvolvimento comunitário. Prevemos a criação de um espaço centrado 

no desenvolvimento pessoal, partilhado desde o membro da comunidade mais novo ao 

mais velho, onde todos possam, através da partilha de saberes e experiências, aprender 

e ensinar. Um projeto de e para a comunidade é o grande objetivo desta resposta social. 

Através da implementação de atividades socioculturais, atividades lúdico-pedagógicas 

e atividade física, da criação de oficinas de ensino/aprendizagem e de uma ludoteca, sala 

de estudo e biblioteca, e do desenvolvimento de sessões de informação e orientação e 

de formação certificada, pretende-se combater o envelhecimento e isolamento da 

população; incrementar a coesão sociocultural; fomentar as relações interpessoais entre 

os membros da comunidade; proporcionar momentos de convívio, lazer e 

aprendizagem; manter e/ou desenvolver as capacidades existentes; promover a 

interação com ambientes estimulantes, promovendo as capacidades, a quebra de rotina 

e a manutenção do gosto pela vida; fortalecer o espírito de convívio e confraternização 

promovendo a intensificação do relacionamento entre as diferentes faixas etárias, numa 

perspetiva intergeracional e também entre os participantes e a comunidade em   geral.  

Todos estes objetivos contribuem para que, de uma forma geral, se potencie o 

desenvolvimento local. 

 

Palavras-chave: ADASCO; Desenvolvimento Sociocultural; Intergeracionalidade 

 

Introdução 

Pensar e idealizar um projeto só faz sentido sendo possível criar condições para a 

participação ativa, uma ferramenta de promoção do empowerment, individual e 

comunitário, que responda às necessidades e aspirações da comunidade, dando voz às 

suas ideias, incutindo o sentido da participação e do coletivo, e fazendo de todos os 

membros da comunidade os atores principais. O objetivo deste trabalho é claro e 

simples: melhorar a qualidade de vida das comunidades locais, assim como o impacto 

esperado: enriquecer a vida pessoal e comunitária, através de uma participação ativa e 

inclusiva, potenciando o desenvolvimento local. 
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A Associação de Desenvolvimento e Apoio Social da Freguesia do Coimbrão (ADASCO), 

situada na Freguesia do Coimbrão, é a entidade promotora deste projeto, uma vez que 

revela ser um interlocutor privilegiado na comunidade. Para além disso, a ADASCO prima 

por ser uma        instituição de referência, reconhecida pela sua forte ligação à comunidade 

e excelência na capacidade de intervenção. Por essa razão iniciamos este artigo com a 

apresentação da ADASCO, desenvolvendo um breve enquadramento institucional, onde 

é efetuada uma caraterização socioinstitucional desta instituição. Posteriormente 

apresentaremos uma fundamentação diagnóstica de forma a realçar a relevância do 

tema, onde será exposto o(s) problema(s) e/ou necessidade(s) a que este projeto 

pretende dar resposta. Desenvolveremos uma abordagem teórica, devidamente 

fundamentada, e também apresentaremos e analisaremos os resultados de um 

inquérito por questionário, divulgado junto da comunidade, que permitiu percecionar a 

opinião dos inquiridos acerca das diferentes dimensões que compõem o projeto. 

Posteriormente, na parte referente aos resultados, apresentaremos o desenho do 

projeto, descrevendo todo o seu desenvolvimento e a planificação das atividades. 

 

Enquadramento Institucional 

A ADASCO, fundada em 1999, através da ação de membros da comunidade, é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, de utilidade 

pública, sedeada na freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria. A ADASCO, tendo o 

estatuto de IPSS, está vocacionada para lidar com problemas sociais, designadamente, 

no que diz respeito a indivíduos que por motivo de doença, deficiência ou outro 

impedimento não possam assegurar temporária ou permanentemente as suas 

necessidades básicas e/ou atividades da vida diária. 

Aposta na especialização e qualidade das suas atividades, de forma a responder às 

necessidades reais dos seus clientes, associados e colaboradores. A ADASCO prima por 

ser uma instituição de referência na área do apoio social, reconhecida pela sua forte 

ligação à comunidade e excelência na capacidade de intervenção, bem como na sua 

forte responsabilidade social e ambiental. 

Atualmente, possui como resposta social o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), que 

presta cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos que não 

possam assegurar a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida 
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diária. Desta forma, oferece um conjunto de serviços diversificados que asseguram a 

satisfação das necessidades básicas e específicas dos clientes, apoiando nas atividades 

instrumentais da vida quotidiana e atividades sócio recreativas. Da mesma forma, dá a 

oportunidade ao cliente de continuar inserido no seu meio natural de vida rodeado dos 

seus pertences e afetos, promovendo a sua autonomia, convivência/ comunicação com 

o “outro” e a ocupação do tempo. 

A instituição desenvolve também o Projeto “Sentir o Território” - CLDS-4G, no âmbito 

do POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, com a duração de 36 

meses (2020-2023). Este tem em vista promover a inclusão social da população que 

revele maiores níveis de fragilidade social no território que abrange as Freguesias de 

Coimbrão, Freguesia da Bajouca, União de Freguesias de Monte Real e Carvide e União 

de Freguesias de Monte Redondo e Carreira. As suas principais áreas de intervenção são: 

a intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; a promoção do 

envelhecimento ativo e apoio à população idosa; e o auxílio e intervenção emergencial 

às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou capacitação e 

desenvolvimento comunitários. 

 

Revisão bibliográfica e relevância do tema 

O desenvolvimento local ou comunitário é o esforço para melhorar as condições de vida 

daqueles que habitam num determinado local ou comunidade, dando especial 

importância à especificidade dessa comunidade – aspetos cultural, social, demográfico, 

histórico e geográfico. Não se pode confundir ou comparar com o conceito de 

desenvolvimento (em geral), que é um conceito bastante complexo e heterogéneo, e 

que apresenta amiúde diferentes perspetivas, como refere Rogério Roque Amaro “É, 

desse ponto de vista, um dos conceitos com mais possibilidades de alimentar diálogos 

(ou confusões) interdisciplinares e de estabelecer pontes e ruturas entre a teoria e a 

prática 1. Este tipo de desenvolvimento está muito associado ao crescimento 

económico, mas incorpora questões não só de ordem económica, mas também campos 

de ordem social, política e ambiental. 

 O desenvolvimento comunitário, por seu lado, procura alcançar um desenvolvimento 

equilibrado e integrado, respeitando os valores e as características próprias, tirando 

partindo da riqueza histórica e saberes de uma determinada comunidade. Na atualidade 
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pensar no conceito de desenvolvimento é dotá-lo de um carácter mais humano, sendo 

os indivíduos os sujeitos beneficiários, pois são eles que devem participar ativamente 

nas suas comunidades. Inclusivamente “quando se fala de “local”, está-se referindo à 

escala das inter-relações pessoais da vida cotidiana, que sobre uma base territorial 

constroem sua identidade. O lugar é essa base territorial, o cenário de representações 

e de práticas humanas que são o cerne de sua singularidade 2. Neste contexto, o 

desenvolvimento local assume-se como uma ação concertada que conduz a uma 

tomada de consciência acerca das potencialidades locais. Consequentemente, procura 

realizar ações que contribuam para potenciar, insistentemente, esse desenvolvimento, 

e, também, iniciativas e estratégias que alterem, emancipando, o contexto e o nível de 

vida das pessoas de uma dada comunidade. 

Atualmente podemos assistir a um processo acelerado de profundas transformações, a 

par do fenómeno da globalização, por exemplo, com efeitos sobre a sociedade. As 

sociedades modernas são exemplo de todas essas transformações: envelhecimento da 

população, perda de coesão social, predominância do individualismo sobre o coletivo e, 

por isso, fracas relações interpessoais, entre outros. 

No que concerne ao envelhecimento, Portugal, assim como outros países da Europa, 

tem vindo a registar profundas transformações demográficas caraterizadas sobretudo 

pelo aumento da longevidade e da população idosa e pela redução da natalidade e da 

população jovem. Ao nível do contexto nacional, “se na União Europeia o panorama é 

considerado pelos especialistas como preocupante, em Portugal assume um caráter 

ainda mais alarmante pois, com uma esperança de vida à nascença de 80,8 anos3, 

Portugal ultrapassa a média europeia no que ao envelhecimento diz respeito” 3. Urge, 

portanto, repensar na qualidade de vida que este aumento da longevidade representa e 

o envelhecimento ativo e saudável (quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista 

mental) tem sido cada vez mais o objetivo, o caminho apontado como resposta a esta 

questão. 

Em matéria de envelhecimento ativo e saudável, a tónica assenta na qualidade vida que, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), está intrinsecamente ligada ao 

desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que, por sua vez contribui para 

o bem-estar das pessoas idosas. Capacidade funcional considerada como o resultado da 

interação das capacidades da pessoa (físicas e mentais) com o meio envolvente 4. 
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Contudo, é redutor pensar o envelhecimento como um processo que se inicia a partir 

de uma determinada idade. Este desenrola-se ao longo de toda a vida do seu humano, 

desde o primeiro dia de vida, ou seja, desenrola-se ao longo do ciclo vital 5. Envelhecer 

é, desta forma, um processo natural e contínuo, inerente a todos os seres humanos.  

Para fazer do envelhecimento uma experiência positiva é fundamental que as pessoas 

tenham oportunidades que permitam a realização do seu potencial de bem-estar físico, 

social e mental, ao longo da vida, de acordo com as suas necessidades, desejos e 

capacidades. 

As atividades intergeracionais são comummente apresentadas como boas práticas de 

envelhecimento ativo e saudável e entendidas como promotoras da educação 

intergeracional “Um processo pedagógico que coloca pessoas de diferentes gerações a 

executarem atividades e tarefas que respondem às suas necessidades e interesses, 

numa dinâmica de participação, cooperação, interação, intercâmbio e de diálogo 

intergeracional desenvolvido numa relação igualitária, de tolerância e respeito mútuo. 

Tem como principal finalidade facilitar e garantir que as pessoas de diferentes gerações 

aprendam, desenvolvam e compartilhem conhecimentos, competências, habilidades, 

atitudes e valores e se transformem na relação umas com as outras” 6. 

Uma outra necessidade está relacionada com a educação/aprendizagem que acontece 

ao longo de toda a vida. É um processo de construção e também reconstrução que 

transforma o ser e a coletividade, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem 

acontece na interação. Desta forma, o processo de educação não se circunscreve 

unicamente à escola, mas sim a toda a comunidade 7. 

Assim, o espaço local é o cerne para a implementação de atividades educativas com 

fortes impactos, sobre a redistribuição social de recursos, valores e oportunidades, com 

maior capacidade de exercer papéis estratégicos. As autarquias têm competência para 

tal, dado o conhecimento dos recursos e potencialidades locais 8. 

Cada território tem a possibilidade de dar resposta às necessidades e interesses da sua 

população, promovendo a qualidade de vida, numa lógica de participação ativa e 

inclusão social. Para Isabel Guerra, territorizalizar é “Aproximar as decisões daqueles a 

quem diz respeito, considerar a multiplicidade de atores, permitir a expressão plural das 

necessidades e discursos. É, ainda, tornar as decisões eficazes porque mais próxima dos 

problemas, mais adequadas às populações locais, mais abertas às energias locais” 9. 
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Também na freguesia do Coimbrão se verificam alguns constrangimentos, 

nomeadamente: o agravamento dos riscos de exclusão social; necessidade de reforço 

das competências pessoais e sociais; aumento da população idosa; diminuição da 

natalidade; isolamento social e familiar; necessidade de reforço de sentimento, relações 

e comunidade.  

Os últimos recenseamentos permitiram evidenciar o aumento da proporção de idosos 

em comparação com o número de crianças e jovens.  Contudo, é possível destacar um 

aumento do número de jovens adultos (entre os 15 e os 29 anos). 

No atinente à atividade económica, e durante largos anos, sempre predominaram as 

atividades do setor primário, destacando-se a atividade agrícola, florestal e a pesca (esta 

sobretudo praticada pela população da Praia do Pedrógão). Atualmente, confirma-se 

um afastamento da população ativa relativamente às profissões desempenhadas no 

setor agrícola. A população empregada encontra-se a desempenhar funções 

predominantemente no setor secundário e terciário. 

Sobre a escolarização, a freguesia tem acompanhado o progresso geral da sociedade 

portuguesa, com uma evolução bastante positiva e assistindo-se a um progresso 

contínuo da população letrada. Ainda assim e segundo os dados do recenseamento de 

2011, 22% da população não tem qualquer   formação escolar. 

É por isso mesmo, pelos desafios/necessidades enunciados, que o desenvolvimento do 

futuro passa pelo imperativo de, no presente, dar maior enfâse à dimensão humana e 

aos saberes das comunidades, como forma de estreitar as relações entre os pares e 

manter viva a coesão cultural, tendo também efeito/repercussão nas problemáticas 

mencionadas. 

É por todas as razões anteriormente elencadas que os objetivos deste trabalho são: o 

combate ao envelhecimento e isolamento da população; o incremento da coesão 

sociocultural; o fomento das relações interpessoais entre os membros da comunidade; 

o proporcionar de momentos de convívio, lazer e aprendizagem; a manutenção e/ou 

desenvolvimento das capacidades existentes; a promoção da interação com ambientes 

estimulantes, promovendo as capacidades, a quebra de rotina e a manutenção do gosto 

pela vida; o fortalecimento do espírito de convívio e confraternização promovendo a 

intensificação do relacionamento entre as diferentes faixas etárias, numa perspetiva 

intergeracional, e também entre os participantes e a comunidade em geral; o potenciar 



RIAGE – Revista Ibero-Americana da Gerontologia – Número 1 | Junho de 2022                        49 
 

do desenvolvimento local. 

 

Métodos 

Foi distribuído pela população da Freguesia do Coimbrão um inquérito por questionário, 

para    percebermos qual o interesse da população quanto à criação de um Centro de 

Desenvolvimento Sociocultural e Aprendizagem. Este questionário, que contou com um 

total de 123 respostas foi constituído pelas seguintes questões: género, faixa etária, 

escolaridade, profissão/ocupação, atividades em que teria interesse em participar, 

regularidade com que poderia participar, saberes que gostaria de partilhar, se considera 

o projeto uma ideia interessante, se estaria disposto a pagar e que valor estaria disposto 

a pagar para participar nas atividades, sugestões e comentários ao projeto.  

 

Resultados 

A maioria das pessoas que responderam ao questionário são do género feminino (75) e 

a faixa etária com maior número de respostas é dos 35 aos 44 anos, seguindo-se a faixa 

entre os 25 e os 34 anos. A faixa etária com menor número de respostas é a dos 65 ou 

mais anos, justificado pela não utilização de equipamentos informáticos e acesso a redes 

sociais, uma vez que este questionário foi preenchido online.  

A escolaridade com maior expressividade revelou ser o Ensino Secundário, com 53 

respostas, seguindo-se o Ensino Superior, mais especificamente, o grau de licenciatura, 

que contou com 29 respostas. 

Quando questionados sobre as preferências de atividades, é possível visualizar no 

gráfico 1, uma maior tendência para as Atividades Físicas (74 respostas), seguida das 

Oficinas de Aprendizagem/Ensino (53 respostas). Com um número de respostas muito 

próximo, 42 e 41, respetivamente, são escolhidas as Sessões de Informação e 

Orientação e a Formação Certificada. 

 

Gráfico 1 – Se fossem desenvolvidas as seguintes atividades na sua freguesia em quais 

teria interesse em participar? 
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De realçar que apenas 8 dos inquiridos referiu que não teria interesse em participar em 

nenhuma das atividades propostas. Todas as 62 pessoas que responderam à questão 

“Considera este projeto uma ideia inovadora e interessante?” responderam 

afirmativamente. Relativamente às condições para frequentar o projeto, 48 dos 

inquiridos responderam que estariam dispostos a pagar entre 10 a 20 euros 

mensalmente, 5 dos inquiridos estariam dispostos a pagar entre 20 e 30 euros. 9 dos 

inquiridos responderam que não estariam dispostos a pagar para frequentar o projeto.  

 

Gráfico 2 – Qual o valor que estaria disposto a pagar para frequentar este projeto? 

 

 

Relativamente à regularidade de participação no projeto (Gráfico 3) a maioria das 

pessoas indica que participaria uma vez por semana (24 respostas). 20 das pessoas 

estaria disponível para participar mais do que uma vez por semana e 18 pessoas só 

participariam durante os fins de semana. 
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Gráfico 3 – Regularidade da participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

Os resultados obtidos através do inquérito por questionário permitem constatar que a 

criação de um Centro de Desenvolvimento Sociocultural é considerada uma solução 

inovadora, que parte dos recursos comunitários como elemento catalisador de múltiplas 

respostas a vários desafios sociais, nomeadamente: ao envelhecimento e isolamento da 

população, à baixa diversidade e densidade populacional e à perda de coesão 

sociocultural. 

Através de uma abordagem informal e de proximidade, e em articulação com diversos 

interlocutores e locais privilegiados, pretende-se criar um espaço, centrado no 

desenvolvimento das pessoas, partilhado, desde o membro da comunidade mais novo 

ao mais velho, onde todos aprendam e todos ensinam: através de metodologias ativas 

e inovadoras, novas abordagens didáticas e práticas pedagógicas, e ainda o acesso a 

novos equipamentos digitais e tecnológicos, abordando temáticas pertinentes. 

Assim, este projeto vai permitir planear, organizar e executar ações impulsionadoras 

para a comunidade nas mais diversas áreas – ambiente e sustentabilidade, cultura e 

tradição, desporto e lazer, educação e formação e saúde e intervenção social, podendo 

participar todos os membros da comunidade desde o pré-escolar, sem limite máximo 

de idade desde que a pessoa possa e/ou queira participar. Incluímos assim crianças, 

adultos e séniores. 

Serão parte integrante deste projeto as seguintes atividades e/ou serviços:  

i. Atividades socioculturais, que contribuirão para a melhoria da qualidade de vida 
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das pessoas, promovendo a sua participação ativa na comunidade (artes, teatro, 

entre outras);  

ii. Atividades ludicopedagógicas, no sentido de contribuir para a melhoria das 

competências socio emocionais dos participantes;  

iii. Atividade física, que contribuirá para um envelhecimento mais ativo, 

desenvolvendo iniciativas que promovam uma comunidade mais ativa do ponto 

de vista da prática do exercício físico, tais como ginástica, yoga, dança, pilates, 

entre outras;  

iv. Oficinas de ensino/aprendizagem, que contribuirão para a coesão social dos 

indivíduos e da comunidade, através da partilha de conhecimentos, experiências 

e saberes e identidade(s) em atividades ligadas ao artesanato, 

cozinha/gastronomia, informática, línguas, entre outras;  

v. Sessões de Informação e Orientação, que contribuirão para a aproximação dos 

cidadãos a informações de utilidade pública, contribuindo para sensibilizar e 

alertar para a necessidade de conhecimento de temáticas diversas como literacia 

em saúde e bem-estar, literacia financeira, apoios sociais, desenvolvimento 

pessoal e profissional, direitos e deveres de cidadania, entre outras;  

vi. Formação certificada, no sentido de criar oportunidades de aprendizagem e 

aquisição de conhecimentos;  

vii. Ludoteca, sala de estudo e biblioteca, no sentido de contribuir para o sucesso 

escolar e para a inclusão dos cidadãos. 

 

Conclusão 

Considerando que atualmente o desenvolvimento comunitário é também uma 

estratégia de intervenção social, entende-se que este projeto potencia o 

desenvolvimento social e local, avaliando pelas temáticas que a este se associam 

(envelhecimento ativo e saudável, à intergeracionalidade processo de aprendizagem ao 

longo da vida). 

Considerando, ainda, que as comunidades que estarão melhor preparadas para o futuro 

são aquelas que melhor se conhecem e, por isso, é nestes espaços locais que há a 

oportunidade de responder às necessidades e interesses da população, numa lógica de 

integração e participação ativa. Desta forma, este é um projeto que congrega todos estes 
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aspetos e poderá proporcionar à comunidade um conjunto de alternativas orientadas 

para a mudança. 
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Resumo  

Com o crescente envelhecimento populacional, torna-se necessário criar respostas que 

permitam o acompanhamento e desenvolvimento das pessoas com idade avançada, de 

forma a garantir o seu bem-estar ao longo do processo de envelhecimento. Neste 

sentido, ao nível municipal, diversos Conselhos Locais de Ação Social, através da Rede 

Social, têm fomentado a criação de Comissões de Proteção ao Idoso, que promovem um 

modelo de intervenção multidisciplinar, onde congregam várias entidades locais, de 

modo a assegurar o garante de um conjunto de direitos, que muitas vezes lhes são 

retirados em conta situações específicas de vulnerabilidade e dependência. 

Este trabalho tem como objetivo compreender as estratégias e metodologias de 

intervenção utilizadas por assistentes sociais numa Comissão de Proteção ao Idoso 

numa zona rural da região centro de Portugal. A metodologia desta pesquisa assenta 

numa abordagem qualitativa, que através de um estudo de caso, recorreu a várias 

técnicas de recolha de dados: pesquisa documental; entrevista semiestruturada; 

questionário de informação sociodemográfica; e focus group. Os resultados evidenciam 

que o papel desta Comissão se configura como um recurso fundamental na proteção 

aos mais velhos, onde a intervenção do Serviço Social é determinante para o 

diagnóstico, acompanhamento, encaminhamento dos casos sinalizados e também 

numa vertente mais preventiva da intervenção.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Violência contra idosos, Comissões de proteção, 

Serviço Social. 

 

Introdução 

O envelhecimento demográfico é uma realidade que tem vindo a consolidar-se no 

mundo inteiro, mas de forma mais acentuada na Europa. Com o decorrer dos anos o 

aumento da longevidade conduziu um conjunto de desafios populacionais, fruto do 

envelhecimento da população e de várias alterações de âmbito social, cultural e 

económico, que refletem uma diminuição acentuada dos índices de fecundidade, bem 

como do aumento da esperança média de vida e da melhoria das condições de vida 1.  

Ao longo da trajetória de vida, é frequente que a pessoa idealize um processo de 

envelhecimento saudável, enquanto processo natural do ser humano e do seu ciclo de 
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vida 2. Contudo, o processo de envelhecimento não ocorre com todos os indivíduos de 

forma semelhante, nem da forma como o idealizam, variando de pessoa para pessoa 3.  

Ainda assim, os hábitos que o indivíduo mantém ao longo da vida influenciam 

diretamente o processo de envelhecimento e as modificações que advêm desse 

processo (a nível psicológico, social, físico e psíquico) acabam por se refletir em falta de 

autonomia e vulnerabilidade do idoso. Para que processo de envelhecimento seja vivido 

de forma plena, os idosos, invariavelmente, necessitam de apoio e suporte de terceiros 

(ex. familiares, estruturas dirigidas a idosos, entre outros) 4.  

A violência contra o idoso apresenta-se como um problema a nível mundial que abrange 

dimensões como a social, a económica, a cultural, de saúde e familiar. Segundo o 

Relatório Anual da APAV em 2019, foram reportados, em Portugal, 1350 casos de 

violência doméstica sobre pessoas idosas, sendo 31,5% praticado pelos descendentes e 

23,4% praticado pelo cônjuge. Embora este estudo da APAV, evidencie dois tipos de 

agressores, é de referir que estes atos são praticados independentemente do género, 

idade ou condição social, pois manifestam-se através da ausência da pessoa responsável 

por cuidar, valorizar e entender o idoso 5.  

O conceito de violência contra a pessoa idosa é definido pela OMS, na Declaração de 

Toronto em 2002, como: “Um ato único ou repetido, ou a falta de uma ação apropriada, 

que ocorre no âmbito de qualquer relacionamento onde haja uma expetativa de 

confiança, que cause mal ou aflição a uma pessoa mais velha” 6.  

No caso específico da violência dirigida a idosos, há autores como 7 que defendem que 

para além dos tipos de violência doméstica já conhecidos, como é o caso da violência 

física (uso de força física que visa causar dor, ferida, incapacidade ou até mesmo a 

morte), a violência psicológica (que contempla agressões verbais, gestuais para 

aterrorizar, isolar, rejeitar ou humilhar a vítima) violência financeira ou material (diz 

respeito ao uso e controlo abusivo não consentido dos recursos financeiros do idoso), a 

violência sexual (ocorre tanto na relação heterossexual como homossexual, que visa 

incitar a vítima a recorrer a práticas sexuais e eróticas para proporcionar prazer ao 

agressor, através do aliciamento, ameaças ou violência física), surge também a 

negligência (diz respeito à recusa/omissão ou fracasso de uma pessoa responsável na 

família por prestar cuidados ao idoso), o abandono (ausência ou desistência do familiar 

responsável pela prestação de cuidados ao idoso, no qual lhe era confiado a prestação 
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de cuidado ou custódia física do idoso) e a autonegligência (conduta ou atitude do 

próprio idoso que o coloca em perigo seja a nível de saúde ou segurança, através da 

recusa ou fracasso de assegurar o seu próprio cuidado adequado). 

De modo a proteger os mais velhos a Constituição da República Portuguesa de 1976 

salvaguarda (artigo 63º e 64º) a proteção aos cidadãos na velhice. Com isto, suportado 

na legislação da Constituição em vigor e com o aumento da visibilidade das situações de 

violência doméstica contra idosos em Portugal, foi criado o Projeto de Lei N.º 526/VIII 

de 2002, que deu origem, um pouco por todo o país, às Comissões de Proteção aos 

Idosos, que, antecipando-se à lei, procuram intervir de modo a proteger e a assegurar o 

bem-estar desta faixa etária.  

Tendo em conta a existência destas comissões, o presente trabalho, parte de um estudo 

de caso, que teve como objetivo estudar e compreender as estratégias de intervenção 

utilizadas por assistentes sociais numa Comissão de Proteção ao Idoso. No fundo, este 

estudo aprofundará o conhecimento sobre o funcionamento e organização de uma 

comissão de proteção aos idosos, assim como as metodologias e estratégias de 

intervenção utilizadas pelos assistentes sociais que compõem a comissão, nas dinâmicas 

e práticas de atuação, bem como o seu entendimento ético-político da existência e 

pertinência desta resposta na sociedade portuguesa.  

O Serviço Social é uma disciplina que se enquadra no âmbito das ciências sociais, e que 

atua de forma a minimizar as condições de desigualdade e a promover a cidadania e a 

justiça social. Os assistentes sociais têm como objetivo na sua atuação, a promoção da 

cidadania e a intervenção na realidade social, “…melhorando as condições de vida do 

individuo em grupo, capacitando-os para a mudança social, de modo a aumentar o seu 

bem estar social, tendo como base, uma ética inscrita nos valores e nos direitos 

humanos, respeitando as diferenças, exercitando práticas sociais não opressivas e 

emancipadoras, potenciadoras  de participação social” 8. 

Este estudo foca-se essencialmente na dimensão técnico-operativa da profissão de 

assistente social, que quando chamado a intervir, numa comissão de proteção a pessoas 

idosas, recorre a elementos    técnicos e instrumentais para o desenvolvimento da 

intervenção com as vítimas, famílias e comunidade. Neste sentido, os instrumentos e 

técnicas são entendidos como estratégias, sobre as quais estes profissionais fazem 

opções de acordo com os objetivos preconizados pela intervenção. 
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As organizações onde os assistentes sociais atuam, delegam nestes determinados 

poderes e competências, essenciais ao desempenho das funções fundadas pelas 

políticas sociais e organizacionais. Esta delegação apoia-se num referencial teórico-

metodológico e ético-político no qual estes profissionais se inserem. O assistente social, 

que desenvolve a sua prática profissional neste contexto em concreto, de proteção à 

pessoa idosa vítima de violência, tem, por um lado autonomia e possibilidades de 

atuação, e por outro lado, restrições e constrangimentos 9. Desta forma, também neste 

campo profissional, a intervenção do assistente social encontra-se a braços com uma 

necessidade criativa, desafiante: “[...] um dos maiores desafios que o assistente social 

vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 

propostas de trabalhos criativos e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 

demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só 

executivo” 10.  

 

Métodos 

As comissões de Proteção e Promoção dos Direitos dos Idosos resultam da portaria 

conjunta do Ministro da Justiça e do Ministro do Trabalho e Solidariedade e visam a 

promoção e divulgação dos direitos dos idosos, assim como a prevenção e dinamização 

de ações e atividades que valorizam o bem-estar dos idosos, na área do município onde 

desenvolvem atividade, podendo no caso dos municípios com maior número de 

habitantes, quando se justifique, serem criadas delegações da comissão de proteção1. 

De um modo geral, este estudo procura compreender o modo de funcionamento e 

organização de uma  

comissão de proteção aos idosos, bem como as metodologias de intervenção utilizadas 

pelos assistentes sociais que a integram. 

O trabalho empírico de recolha de dados foi desenvolvido numa Comissão de Proteção 

ao Idoso (CPI) da região centro de Portugal. Foi escolhida esta CPI pelo facto de estar em 

atividade há mais de 5 anos.   

Partindo de uma abordagem qualitativa, de descoberta, compreensão, interpretação e 

reflexão, recorreu-se a um estudo de caso, contemplando-se vários métodos de recolha 
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de dados: pesquisa documental; entrevista semiestruturada com uma assistente social 

em funções desde o início da criação da CPI; focus group com 5 assistentes socias da CPI; 

e questionário de caracterização sociodemográfica. 

Nas várias dimensões de análise definidas, pretende-se compreender, numa primeira 

fase, a constituição, funcionamento e organização da comissão em estudo, desde o ano 

de criação da comissão, as entidades que se encontram representadas, a periocidade na 

qual são realizadas as reuniões, entre outros aspetos. Numa segunda dimensão de 

análise, denominada de dinâmicas e procedimentos e metodologias de atuação dos 

assistentes sociais, procura entender-se como é delineada a intervenção da comissão, 

desde a sua divulgação à comunidade, sinalização, acompanhamento e 

encaminhamento de casos. Procura ainda dar-se conta dos critérios que levam ao 

encerramento do caso, bem como avaliação interna da atuação neste âmbito.  

Relativamente aos procedimentos metodológicos, numa fase inicial contactou-se 

telefonicamente a Comissão de Proteção ao Idoso, para compreender a possibilidade e 

viabilidade da realização do estudo, e posteriormente via e-mail, forma a explicar o 

objetivo do estudo e solicitando autorização para realizar a recolha de dados. A 

Comissão indicou o assistente social para a realização da entrevista semiestruturada e 

aplicação do questionário de informação sociodemográfica. Posteriormente, os 

assistentes sociais que compõem a comissão foram convidados a participar na 

realização de um focus group. Todos os procedimentos éticos relativos à 

confidencialidade dos dados recolhidos e anonimato dos participantes foram 

assegurados durante a recolha das informações. 

 

Resultados  

Relativamente ao primeiro objetivo do estudo (constituição, funcionamento e 

organização da comissão), constata-se que esta CPI foi constituída em 2012, inspirada 

no diagnóstico social local e numa proposta do Instituto da Segurança Social de Leiria, 

exposta numa reunião de Plenário da Rede Social.  

Segundo o regulamento de funcionamento desta CPI o Município assume-se como 

responsável pela mesma estando, na sua composição, uma equipa multidisciplinar e 

representadas várias entidades locais: o Município, o Instituto da Segurança Social, o 

Centro de Saúde, as Juntas de Freguesia, a Guarda Nacional Republicana, Associação 



RIAGE – Revista Ibero-Americana da Gerontologia – Número 1 | Junho de 2022                        60 
 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários e as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social. A seleção dos elementos da comissão foi realizada por cada entidade, sendo 

nomeado um elemento para a composição da equipa da comissão, sendo que as áreas 

profissionais representadas na equipa atualmente são: 5 assistentes socias, 1 

enfermeiro, 1 bombeiro, 1 polícia e 1 empresário.  

Desde a sua criação, esta CPI, acompanhou um total de 48 pessoas (35 mulheres e 13 

homens), sendo que, atualmente, são acompanhados 8 idosos. Estes idosos têm idades 

compreendidas entre os 76 e 90 anos. Relativamente aos motivos que levaram à 

sinalização das pessoas atualmente acompanhadas, 1 pessoa é vítima de violência 

psicológica e 7 pessoas são acompanhadas devido a situações de negligência. 

De acordo com o Regulamento de Funcionamento da CPI, o seu principal objetivo passa 

pela dinamização de respostas numa perspetiva preventiva e promotora das boas 

práticas no envelhecimento, através da criação de métodos e formas de intervenção 

que visem o bem-estar dos idosos e promovam a sua autonomia e saúde, procurando 

atingir uma melhoria da qualidade de vida. 

Os destinatários da intervenção, segundo o artigo 3º, do Regulamento de 

Funcionamento da Comissão, são todos os idosos, com 65 ou idade superior, que sejam 

residentes no concelho e que se encontrem em situação de risco, como maus-tratos, 

marginalização, isolamento social, solidão, ou outra situação que seja suscetível de 

ameaçar o bem-estar e segurança do idoso. No entanto, existe ainda a possibilidade de 

integrar indivíduos com idade inferior a 65 anos, desde que se encontrem em situação 

de dependência, ou risco iminente. 

No que que se refere à intervenção e metodologias utilizadas no âmbito do Serviço 

Social constata-se que os assistentes socias que a compõem desenvolvem um conjunto 

de dinâmicas e procedimentos de atuação, delineados no tempo, consoante a 

necessidade de intervenção identificada pela equipa que compõe a comissão.  

Iniciando pela divulgação – esta etapa assume-se como um ponto essencial, na medida 

em que permite um olhar mais atento e focalizado e uma maior proximidade com a 

comunidade de forma a serem identificadas situações que possam ser alvo de 

intervenção, relativas à população idosa. Através da entrevista à assistente social foi 

possível compreender que o papel do serviço social na divulgação da CPI foi 

essencialmente na participação em ações de formação, palestras e atividades na 
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comunidade, que visam a explicação dos direitos aos idosos e a promoção de iniciativas 

que potenciem o seu bem-estar, recorrendo à utilização de linguagem simples e 

acessível que seja compreendida por todos, desde os mais jovens até aos mais idosos. 

Segundo a Assistente Social entrevistada “é fundamental que estas ações possam 

desconstruir ideias culturais concebidas no seio familiar e educacional e conduzam à 

criação de um padrão mais protetor dos direitos do ser humano e sobretudo da pessoa 

idosa”. 

No que diz respeito à sinalização de casos, esta pode ocorrer por diversas formas: 

através do próprio idoso a denunciar episódios dos quais é vítima; através de um familiar 

que queira realizar a denúncia; ou através de alguém da comunidade que tenha 

presenciado ou tenha conhecimento da situação. A sinalização pode ser feita a nível 

singular ou por uma estrutura ou organização comunitária. Para proceder à sinalização, 

a Assistente Social responsável pela CPI, refere que o denunciante pode efetuá-la 

através do contacto telefónico fornecido no site do município (na secção da ação social), 

presencialmente nas instalações do município, ou nos locais dos serviços de origem que 

integram a equipa da CPI. 

Após a apresentação e discussão dos casos em reunião de CPI, são verificadas as 

necessidades de intervenção e acompanhamento, sendo também, selecionados dois 

gestores para cada caso identificado. A distribuição dos casos sinalizados pelos 

diferentes profissionais é feita com base nas necessidades do idoso, de acordo com as 

áreas profissionais mais direcionadas para proporcionar esse apoio de forma a potenciar 

um acompanhamento mais efetivo e eficaz. 

As dinâmicas e procedimentos de atuação dos assistentes sociais, são definidos tendo 

como base as competências e poderes delegados pela CPI, pela instituição de origem de 

cada assistente social, pelos fundamentos da própria profissão e das políticas sociais. 

Neste sentido, a intervenção técnico-operativa dos assistentes sociais passa, numa 

primeira fase, pela análise das informações recolhidas relativamente ao caso sinalizado. 

Para este efeito são realizadas visitas domiciliárias, observação participante e contacto 

direto (telefónico ou presencial) com a vítima, as famílias, serviços e comunidade. Esta 

fase é muitas vezes acompanhada por outros elementos da comunidade, que 

estabelecem a mediação entre os técnicos e as famílias. Depois da avaliação e contactos 

iniciais, realizam-se reuniões multidisciplinares, entre todos os elementos que 
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compõem a CPI, que são consideradas pelos assistentes sociais presentes no focus 

group, uma mais-valia para entender e refletir sobre as várias dimensões e implicações 

do caso sinalizado. Esta fase passa pelo esboço de possíveis pistas de intervenção com 

o idoso e/ou família, tendo em conta o livre arbítrio da vítima que, “em muitos casos, 

não está disposta a denunciar os seus familiares (agressor)” (entrevista com assistente 

social responsável pela CPI).  

Numa fase posterior é dada sequência à intervenção, encaminhando e/ou articulando 

com outros serviços locais em função das necessidades diagnosticadas (ex. resposta 

social de Serviço de Apoio Domiciliário ou de Centro de Dia), realizando 

acompanhamento contínuo do caso, aplicando para o efeito os procedimentos usados 

anteriormente (visitas domiciliárias, observação participante e contacto direto com a 

vítima, familiares, serviços e comunidade). Após a realização de todas as intervenções 

previamente delineadas e quando se verifica que o perigo que deu origem à sinalização 

e consequentemente ao acompanhamento, já não existe, procede-se ao encerramento 

do caso.  

No que concerne à avaliação, os assistentes sociais referiram que a CPI em estudo, “…foi 

uma mais valia que nós tivemos aqui no concelho, porque não havia nada, nenhum 

grupo de trabalho que pensasse nos idosos”,  adicionalmente afirmaram que “… é 

positivo, é muito importante existirem este tipo de comissões, porque só com isto é que 

conseguimos juntar e refletir conjuntamente com todas as entidades, de outra forma 

isso não acontece, a não ser que surjam iniciativas da freguesia, ou outras que 

substituam a comissão, o que não acontece.” (Focus Group – Assistentes Sociais).  

Durante o focus group, um dos assistentes sociais refere adicionalmente que “…a mais 

valia da existência desta comissão é também referida por outros elementos da 

comissão, como por exemplo o comandante da GNR, que em comparação com outros 

concelhos onde já exerceu e não existia comissão de proteção aos idosos, tinha muito 

mais dificuldade em intervir quando lhe eram sinalizadas situações de maus tratos para 

investigar pelo ministério público.” E acrescenta que “aqui neste concelho, o trabalho 

em rede, a averiguação da situação e a capacidade de intervenção é muito facilitada 

pela presença da comissão.”  

No fundo, cabe à equipa multidisciplinar que compõe a CPI, dar o seu contributo e 

compreender a complexidade do mundo e com os casos com o qual estão a lidar e 
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recorrer a um conjunto de estratégias de mediação que procuram analisar e intervir na 

comunidade. Assim, é fundamental aceitar a existência de dilemas no nosso quotidiano 

que são fruto de uma multiplicidade de opções possíveis consoante o idoso, a sua 

personalidade e as suas necessidades específicas 11. 

Neste sentido, a legitimidade de atuação destas comissões é sem dúvida colocada em 

causa pelos membros da equipa e sempre suscetível de dúvidas, ou seja, “até que ponto 

a comissão, ou algum técnico pode ser responsabilizado por alguma situação em que o 

idoso recusa o apoio e esse facto coloca em causa a sua segurança e bem-estar?” (Focus 

Group – Assistentes Sociais). Conclui-se a este respeito que, no caso de estar em causa 

o bem-estar do idoso, deve ser feita a denúncia a uma entidade policial e ao ministério 

público”, pelos membros da comissão que se assumem, essencialmente, como agentes 

de mediação e orientação do idoso. 

A falta de legislação que regulamente as CPI é um outro grande limite apontado à 

intervenção dos membros da comissão que se traduz na “falta de sustentação jurídica” 

(Focus Group – Assistentes Sociais). Segundo um dos entrevistados “o principal limite é 

de facto a falta da legislação, porque nós andamos um bocadinho ao sabor daquilo que 

são as orientações dos serviços de origem, mas depois não temos força para intervir no 

caso de uma situação limite, não podemos intervir porque não temos uma legislação 

que nos permita” (Focus Group –Assistentes Sociais).  

Apesar das fragilidades anteriormente referenciadas, os técnicos da equipa, identificam 

também um conjunto de potencialidades que passam essencialmente por “trabalhar 

para melhorar sempre e aprender a ouvir pessoas de todos os serviços, a representação 

dos serviços” assim como a “congregação dos vários serviços e o know-how e o 

conhecimento que cada serviço tem em relação à problemática em questão” (Focus 

Group – Assistentes Sociais). 

 

Discussão 

Em traços gerais, embora exista uma falta de suporte e orientação, conclui-se que a 

existência desta Comissão de Proteção ao Idoso é fundamental para proporcionar maior 

bem-estar aos idosos no seu processo de envelhecimento, assim como para garantir os 

seus direitos. Muitos dos idosos acompanhados estão isolados do ponto de vista 
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geográfico e com muita dificuldade de acesso a estruturas e serviços essenciais para a 

sua proteção em caso de necessidade. 

Cabe ao profissional “tornar” o indivíduo como coparticipante no seu processo de 

mudança, de forma a atribuir-lhe maior qualidade de vida ao longo do processo de 

envelhecimento, assegurando sempre a dignidade humana, recorrendo a uma prática 

reflexiva na arte do cuidar, uma perspetiva interacionista, visando sempre os direitos do 

idoso, os seus cuidados a prestar e ouvindo as suas especificidades e necessidades. 

A violência aborda-se essencialmente enquanto ausência de direitos que, nos casos 

sinalizados, são claramente são colocados em causa. Embora já se tenham assistido a 

avanços significativos a nível legislativo para fazer face à violência, muito caminho há 

ainda para trilhar. 

Embora os serviços e políticas sociais existentes sejam fundamentais para detetar 

situações que carecem de intervenção junto dos idosos, não são suficientes para fazer 

face a situações mais complexas de violência. 

Neste sentido, surgem as comissões de proteção ao idoso, que visam garantir a sua 

proteção, dignidade, direitos e garantias. 

É possível concluir que embora não exista suporte legislativo que oriente a intervenção 

dos técnicos da comissão, a comissão em estudo atua com base nos conhecimentos e 

bagagem profissional que transporta dos serviços de origem, assim como, a 

congregação e a partilha de conhecimento dos casos acompanhados pela equipa que 

compõe a comissão. Embora as comissões não articulem entre si apresentam, em 

termos gerais, práticas semelhantes.  

No caso desta CPI, verificam-se um conjunto de limitações à intervenção dos técnicos 

que passam essencialmente pelo elevado espaçamento temporal das reuniões, a 

legitimidade na intervenção dos técnicos perante determinadas situações, a ausência 

de suporte legislativo que oriente a intervenção e a falta de alguns meios que poderiam 

ser necessários ao longo do acompanhamento dos casos. Ainda assim, apesar de 

existirem um conjunto de fragilidades, estas comissões desenvolvem 

acompanhamentos de proximidade dentro das suas possibilidades e intervêm com um 

conjunto de serviços locais, no sentido de garantir o bem-estar dos idosos da localidade.  

Relativamente às técnicas mais utilizadas assentam essencialmente na visita domiciliária 

(Amaro, 2015), através da reunião com os idosos e núcleo familiar (quando aplicável), a 
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articulação com os vários serviços de origem em função das necessidades 

diagnosticadas, o delineamento de possíveis soluções e a mediação com o idoso durante 

todo o processo, na qual é um elemento ativo no seu processo de mudança dispondo 

do seu livre arbítrio para perceber qual o melhor para o seu bem-estar.  

O trabalho desenvolvido pelos técnicos da comissão é essencialmente mediador, no 

sentido em que procede ao diagnóstico das necessidades do idoso, delineia possíveis 

soluções, articula com os vários serviços de origem e procede à mediação com o idoso 

na decisão conjunta de soluções que visam essencialmente o seu bem-estar e cessar 

com a situação de risco que deu origem à sua sinalização. 

Neste estudo a violência é entendida, essencialmente enquanto ausência de direitos, 

que claramente são muitas vezes colocados em causa na nossa sociedade. Embora já se 

tenha assistido a avanços significativos a nível legislativo para fazer face à violência, são 

ainda muitos os episódios que decorrem do abuso, abandono e negligência para com a 

população idosa. Com o crescente envelhecimento da população Portuguesa, assiste-se 

inevitavelmente, com o avançar da idade, a uma maior probabilidade de dependência e 

vulnerabilidade da população idosa. Esta vulnerabilidade pode agravar-se de acordo 

com o contexto onde está inserido e posição social que ocupa.  A CPI aqui analisada, 

insere-se numa região rural do interior, com baixa densidade populacional e com 

elevadas taxas de emigração, onde grande parte da população idosa apresenta reformas 

muito baixas (regime rural) e se encontra isolada e dispersa no território, mantendo, por 

isso, pouco contacto com a comunidade e serviços locais. Nesta linha, uma das principais 

necessidades identificadas pelo Diagnóstico Social local (CLAS), onde esta CPI está 

instalada, é o elevado isolamento social e solidão da população idosa.  

Contrariamente à Lei de proteção de crianças e jovens em perigo, a proteção das 

pessoas idosas não tem merecido pelo estado português a um regime de exceção, por 

se considerar que as pessoas idosas são cidadãos adultos, e como tal a sua proteção 

enquadra-se no direito nacional, estando qualquer cidadão ou entidade obrigado a 

denunciar as situações que atentem contra a sua dignidade. Neste sentido, as situações 

de violência contra as pessoas idosas enquadram-se na legislação nacional já existente 

para os crimes de violência doméstica. No entanto, o papel desta CPI neste território em 

concreto: aproxima a pessoa idosa dos serviços e estruturas da comunidade; permite 

um melhor esclarecimento dos seus direitos, liberdades e garantias como cidadão; 
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promove uma maior celeridade na intervenção quando denunciado um caso ao 

ministério público; melhora a intervenção em rede, de modo mais concertado e 

articulado com os parceiros locais; e inova numa atuação preventiva e resolutiva das 

situações sinalizadas.  

 

Conclusão 

Neste estudo, a intervenção dos assistentes sociais configura-se em conformidade com 

a missão do Serviço Social, que aplicando os princípios dos direitos humanos e da justiça 

social, tem como objetivo enfrentar as barreiras, desigualdades e injustiças existentes 

na sociedade, de modo a promover a resolução de problemas nas relações humanas, 

reforçando a emancipação das pessoas para promoção do bem-estar e mudança social.   

A legitimidade da sua intervenção e estratégias utilizadas pelos assistentes sociais no 

âmbito da atuação na CPI, está articulada com os fundamentos da própria profissão e 

das políticas sociais nacionais, apresentando-se também enquadradas com os poderes 

delegados pela organização de origem que cada assistente social representa na CPI, que 

em respeito pelo regulamento de funcionamento da CPI. Os procedimentos da sua 

atuação ocorrem em situações de crise e de emergência face a casos de violência contra 

pessoas idosas, mas também se evidencia numa intervenção preventiva, mediadora e 

capacitadora, que perante a problemática da violência contra os idosos, concilia uma 

abordagem holística do ser humano e do ambiente que o rodeia, capaz de compreender 

o outro, independentemente das condições em que se encontra.  
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Resumen 

La pandemia ha producido cambios importantes en la vida de las personas. Ha afectado 

en la salud física, pero ha traído consecuencias importantes en las distintas esferas de 

nuestra vida. Las consecuencias negativas que hemos tenido que afrontar durante la 

pandemia han provocado que muchas personas hayan buscado ayuda psicológica. Sin 

embargo, también constatamos como se produce una relación entre la religión y el 

afrontamiento positivo de esta situación para sobrellevar las consecuencias negativas 

del Covid-19.  

 

Palabras claves: Religión, espiritualidad, Covid-19, afrontamiento psicológico.  

 

Introducción 

Según la OMS1, hasta febrero de este año se han informado 422 millones de casos 

confirmados de la COVID-19 y más de 5,8 millones de muertes en todo el mundo por 

esta causa. Esto ha planteado un escenario mundial que ha producido cambios 

significativos en nuestra vida, creencias y formas de relación. La pandemia no solo ha 

producido daños físicos en las personas que lo han padecido sino también secuelas 

psicológicas negativas como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, etc. En 

este panorama son muchas las personas que ha visto afectada su vida espiritual y 

religiosa o han acudido a la religión como auxilio 2. Por tanto, se plantea la necesidad de 

analizar el papel que los aspectos religiosos y espirituales han podido jugar como factor 

protector para afrontar las consecuencias negativas de la Covid-19. 

 

La religiosidad como fuente de bienestar 

Son muchas las investigaciones que indican como ante los eventos traumáticos la 

dimensión espiritualidad/religiosidad se utilizan para hacer frente a la situación. En 

concreto, se plantean cinco maneras de realizar el afrontamiento religioso en estas 

situaciones traumáticas 3, 4. 

En primer lugar, encontrar un significado, de esta manera se realiza una reevaluación de 

la situación traumática a través de una perspectiva religiosa. La religión sería de unos de 

los sistemas que dan sentido a la vida y que encuentran como las creencias religiosas 

ofrece esperanza y confianza en esta crisis pandémica 5.  Esto produce bienestar 
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subjetivo y es mucha la investigación que confirma la relación positiva de la religiosidad 

con este factor 6. De igual forma se demuestra cómo hay una influencia positiva con 

aspectos biológicos (por ejemplo, mayor esperanza de vida), aspectos psicológicos (por 

ejemplo, menos depresión y ansiedad) e interpersonal como por ejemplo una mayor 

satisfacción marital 7. Otros trabajos señalan que son varios los mecanismos psicológicos 

que explican como la religiosidad y la espiritualidad originan el bienestar emocional, y 

serían la autoestima, el apoyo social, el sentido de la vida y el afrontamiento religioso 

positivo 8. 

La presencia de un significado es el elemento que media entre la religiosidad y la 

satisfacción vital, o lo que es lo mismo, la dimensión cognitiva del bienestar subjetivo y 

no tanto con el afecto positivo o negativo o la dimensión afectiva de este factor. Es la 

religión uno de los elementos básicos en la construcción de significados en muchas 

personas porque sus creencias religiosas están firmemente arraigadas en su sistema 

global de significados y porque la religión brinda formas de hacer frente a los problemas. 

Desde un Modelo de Creación de Significado por tanto las estrategias de afrontamiento 

explicarían la relación entre el significado y el bienestar psicológico 9.  

En segundo lugar, obtener control de la situación con un afrontamiento religioso 

colaborativo (me asocio con Dios como forma de solucionar el problema), o un 

sometimiento religioso (Dios es el que tiene el control) o una actitud pasiva (esperar que 

sea Dios el que intervenga en la situación).  Las personas que se sienten impotentes 

pueden afrontar la situación esperando que sea Dios el que interceda en la situación 10. 

Las conductas religiosas de oración, como conducta de afrontamiento, se han revelado 

eficaces para manejar la angustia y la ansiedad. Esto es debido a que ayudan a controlar 

el miedo, encontrándose que este es menor cuanto más religiosa era la persona, es decir 

correlaciona con religiosidad individual esta disminución de miedo 11. 

 Por otra parte, amortigua la ansiedad, por ejemplo, ante la muerte, y aumenta la 

esperanza y el optimismo 12. 

En tercer lugar, conseguir consuelo y cercanía con Dios para lograr la tranquilidad o por 

medio de su implicación en actividades religiosas.  Durante esta pandemia, de igual 

forma que asistimos a la explosión en el uso de los servicios de telesalud podemos decir 

que han aparecido los servicios de “tele espíritu”. Esto ha permitido a muchas personas 

acercarse a las actividades religiosas o asistir a ellas de forma telemática lo cual ha sido 
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beneficioso y ha procurado bienestar a muchos creyentes 13. Ya algunos estudios habían 

mostrado que la asistencia a la Iglesia junto con otras personas con las que se comparten 

valores y creencias favorece que sientan el apoyo social 14. Implicarse en una comunidad 

religiosa contribuye en mayor medida a hacer frente a las situaciones estresantes, a 

reducir la angustia y a promover el bienestar, entre otros por la percepción del apoyo 

subjetivo tanto en el plano social como emocional 15. 

  En cuarto lugar, lograr intimidad con los demás o bien buscando el apoyo de los 

miembros del clero o ayudando espiritualmente a los demás.  Son algunos estudios los 

que señalan el papel de los miembros de las congregaciones, líderes religiosos, etc. 

como apoyo social en la salud. Ellos son no solo fuente de tranquilidad para los 

creyentes, sino también de consuelo y de mensajes de esperanza con respecto a temas 

de salud. Por eso se convierten en una fuente dinámica y poderosa para hacer llegar 

estos mensajes sanitarios a muchas personas, a la vez de la ayuda espiritual que 

proporcionan 16, 17. Y, por último, lograr una transformación de la vida a través del 

afrontamiento religioso de su vida. Esto supone respuestas positivas a la adversidad a 

través de algunos constructos como es la resiliencia, la fortaleza espiritual y rendir 

cuentas a Dios. 

Algunos estudios sobre las estrategias de afrontamiento llevadas a cabo durante la 

pandemia informaron de cuatro tipos 18: afrontamiento psicológico, afrontamiento 

relacionado con la salud, afrontamiento interpersonal/social y afrontamiento 

religioso/espiritual, lo que revela el empeño que muchas personas pusieron en 

mantener una conexión con Dios en momentos de incertidumbre. Otros trabajos 

comentan como las personas durante la pandemia percibieron miedo y sufrimiento pero 

que este afrontamiento les ha permitido una “renovación espiritual” 19. 

Este aspecto tiene que ver también con la capacidad de resiliencia de las personas, como 

ya hemos dicho, la pandemia produjo problemas psicológicos en mucha parte de la 

población, y algunos recurrieron a la religión y a la espiritualidad, lo que hizo aumentar 

su capacidad de resiliencia psicológica. Por tanto, este factor religioso se revela no solo 

útil para regular nuestras conductas, sino también nuestros pensamientos y 

sentimientos 20.  

En este afrontamiento aparece también el constructo fortaleza espiritual o la capacidad 

de acudir a nuestros recursos espirituales para enfrentar las emociones negativas 
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resultantes de los eventos estresantes como los derivados de la pandemia. La fortaleza 

espiritual estaría compuesta de tres elementos: la resistencia espiritual, la iniciativa 

espiritual y el propósito redentor. La resistencia espiritual es la capacidad de sobrellevar 

el sufrimiento haciendo uso de los recursos espirituales de cada uno. La iniciativa 

espiritual estaría relacionada con vivir de forma íntegra de acuerdo con sus normas 

morales. Por último, el propósito redentor sería la confianza que tiene cada uno en hacer 

frente a la adversidad y de esta forma renovar su sentido de vida o lo que es lo mismo 

reconstruir la vida afrontando los problemas.  

Por tanto, este constructo puede aplicarse en personas que puedan fructificar sus 

recursos espirituales después de vivir situaciones traumáticas como las de la pandemia 

y amortiguar sus consecuencias dañinas. Se ha señalado en diversos estudios como este 

constructo correlaciona positivamente con el bienestar y específicamente con el 

significado de vida, el bienestar espiritual y un afrontamiento religioso positivo 21, 22. 

Otros encuentran que el sufrimiento es necesario para desarrollar la fortaleza espiritual, 

tal como se ha encontrado en personas que antes de la pandemia tenían situaciones de 

angustia. Estas aumentaron en la fortaleza espiritual 23, 24. 

Por otra parte, la rendición de cuentas a Dios se ha revelado como uno de los factores 

importantes que tiene consecuencias para el bienestar subjetivo. Este rendir cuentas a 

Dios ofrece una guía clara de normas religiosas que se aplican a la vida diaria: cuidar el 

propio cuerpo o ayudar a los demás, entre otras. Reconocer a Dios como autoridad 

implica responsabilidad y permiten comportarse de acuerdo con las creencias, lo cual 

redunda en este bienestar subjetivo, siempre y cuando vayan acompañadas de 

elementos de compromiso relacional como puede ser la oración. Por tanto, la religión 

sería aquí un mecanismo de afrontamiento ante situaciones traumáticas que mejora el 

bienestar de las personas 25. 

Sin embargo, no podemos olvidar que la religiosidad es un factor determinante en el 

comportamiento siempre y cuando para la persona sea un elemento importante en su 

vida 26. 

 

Conclusiones 

La mayoría de los trabajos están señalando el papel de la religión y la espiritualidad como 

factores de amortiguación de los problemas derivados de la pandemia. 
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Acudir a nuestros recursos espirituales en los momentos de incertidumbre se ha 

demostrado que es útil para realizar un afrontamiento positivo de la situación 

traumática, en este caso del COVID 19.   

Es importante señalar dos vías diferentes para integrar la importancia de la religión y la 

espiritualidad que se han revelado tan significativos en la pandemia. 

Por un lado, es necesario incidir, a la vista de todos estos datos, en la importancia que 

para los psicólogos tiene esta dimensión puesto que es ineludible integrar los 

compromisos espirituales y religiosos de los pacientes en la práctica de la psicoterapia o 

en la salud mental en general.  

Por otra parte, ahondar en la importancia de los servicios religiosos online. Estos han 

procurado consuelo y ayuda a muchas personas en la pandemia y pueden servir de guía 

en el futuro. Proveer de apoyo social, cercanía espiritual y oración, entre otras cosas, a 

personas que no pueden acudir a las Iglesias por diferentes motivos, hace necesario 

implementar este tipo de programas por parte de la Iglesia. El papel de los religiosos y 

sacerdotes en este sentido es esencial porque su influencia puede ayudar no solo en el 

aspecto religioso sino también en la promoción de la salud. 

A través de la religión y la espiritualidad podemos seguir trabajando dimensiones de las 

personas que ayudan a su recuperación social, física, emocional y espiritual. 
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Resumo 

As alterações demográficas colocam em manifesto a necessidade de revitalizar 

consciências para a necessidade de promoção do envelhecimento saudável, com saúde, 

autonomia e a independência durante o maior tempo possível 1. Esta realidade torna-se 

perentória em idosos que residem em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) 

devido aos modelos e regras institucionais que acarretam um conjunto de serviços 

estandardizados que muitas vezes não vão ao encontro das reais necessidades e 

potencialidades dos seus residentes. Foi neste âmbito que surgiu o projeto “Conversas 

na aldeia- Aqui há ́vida!” que através da criação de uma Comissão de Residentes visa dar 

voz a quem usufrui dos serviços da resposta social de ERPI. Num ambiente informal e 

pouco estruturado 60 idosos com idade superior a 65 anos, serão desafiados 1 vez por 

mês durante 1 a 2 horas, a debater diferentes temas como alterações de espaços físicos, 

ementas, horários, sonhos a realizar, novidades e preocupações de assuntos da 

atualidade. Será utilizado o Mini-Mental State Examination para triagem cognitiva 

(ponte de corte de 15 pontos como critério de exclusão). As sessões serão avaliadas e 

monitorizadas através de modelos CANVAS (registos da sessão e relatório de avaliação). 

Este projeto aspira como resultados esperados melhorar a satisfação e a qualidade de 

vida dos idosos de ERPI, indo ao encontro das suas expetativas e necessidades, através 

da sua inclusão dinâmicas intrainstitucionais, devolvendo-lhes assim uma atitude 

proactiva e capacidade de tomada de decisão e participação no seu novo Lar, porque 

“Aqui também há Vida”. 

 

Palavras-chave: satisfação, qualidade de vida, tomada de decisão, participação proactiva 

 

Introdução 

O envelhecimento da população é um fenómeno observado na maior parte dos países 

do Mundo, que tem gerado uma preocupação por parte dos governantes e das 

populações, dadas as mudanças que possam advir a nível económico, social, 

demográfico, familiar entre outras 2. Este fenómeno visível ao nível mundial parece estar 

associado aos avanços da medicina, assim como a uma maior preocupação com uma 

melhor qualidade ao longo da nossa vida 3.  
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O envelhecimento consiste num conjunto de processos que o organismo sofre após a 

sua fase de desenvolvimento, é um fenómeno dinâmico que evoca transformações no 

organismo, sendo por isso um processo de degradação progressiva e diferencial, cuja 

velocidade e gravidade variam de pessoa para pessoa 4. Neste sentido, o 

envelhecimento é assíncrono, diverso, onde as disparidades aparecem dentro do 

próprio individuo 5. Este é um processo adaptativo, moroso e contínuo, que implica 

diversas modificações que intervém nos fatores biopsicossociais 6. 

O envelhecimento humano pode então, ser encarado a diversos níveis: o biológico 

considerado o mais diretamente observável, por se traduzir com a idade por um 

aumento de doença, na qual os órgãos sofrem transformações que provocam a 

diminuição do seu funcionamento normal que por consequência a capacidade de 

manter o equilíbrio homeostático e todas as suas funções fisiológicas gradualmente 

começam a declinar. O social refere-se à relação da pessoa idosa com os outros 

elementos da comunidade onde está inserida (papéis, rotinas e estatuto) e até a 

mudança de estatuto provocada pela passagem à reforma. Já o psicológico refere-se às 

modificações das nossas atividades intelectuais, abrange a inteligência, a memória e a 

motivação 2.  

Assim, o envelhecimento não é uma doença ou incapacidade, mas antes um menor 

rendimento orgânico e psíquico, acentuado por um agravamento dos fenómenos 

escleróticos e atrofiadores do sistema regulador do organismo. Diferentes autores 

defendem que o envelhecimento é a diminuição da capacidade funcional, ou seja, tudo 

o que acontece com o passar do tempo após se atingir a vida adulta, e utilizam o termo 

senescência para referir a diminuição da capacidade dos organismos 1,5. 

Autonomia, envelhecimento ativo e os seus fatores  

O conceito de autonomia no envelhecimento refere-se à capacidade do individuo em 

cuidar de si mesmo não dependendo de terceiros, isto é, a capacidade de adaptação ao 

meio de forma a controlar, lidar e tomar decisões em conformidade com determinadas 

regras e preferências 1. Assim, se deve envidar reforços no sentido de promover o 

envelhecimento ativo, que é entendido como um processo de otimização, participação 

e segurança, de forma a potenciar qualidade de vida com o próprio envelhecimento 6.  

O termo envelhecimento ativo foi adotado pela World Health Organization (WHO) 6 no 

final dos anos 90, e procura transmitir uma mensagem mais abrangente de que a 



RIAGE – Revista Ibero-Americana da Gerontologia – Número 1 | Junho de 2022                        79 
 

designação envelhecimento saudável, reconhecendo que para além dos cuidados com 

saúde, existem fatores socioeconómicos, psicológicos e ambientais que afetam o modo 

como os indivíduos e as populações envelhecem.  

O conceito de envelhecimento ativo remete para a participação e envolvimento nas 

questões económicas, culturais, espirituais, cívicas e na definição das políticas sociais e 

não apenas à capacidade de estar fisicamente ativo. Este conceito adquire particular 

relevância na medida em que é necessário que as pessoas percebam o seu potencial de 

forma a aumentarem a expetativa de uma vida saudável e de qualidade de vida 7.  O 

modelo de envelhecimento ativo depende de um conjunto de determinantes, tais como: 

i) Pessoais: fatores biológicos, genéticos e psicológicos; ii) Comportamentais: estilo de 

vida e participação ativa no cuidado da própria saúde; iii)  Económicos: rendimentos, 

oportunidades de trabalho e proteção social; iv) Meio físico: acessibilidade a serviços 

básicos- alimentação, transporte, moradias, água limpa; v) Sociais: educação, 

alfabetização, prevenção de violência; vi) Serviços Sociais e de saúde: prevenção de 

doenças, acessíveis e de qualidade.  

 

Qualidade de Vida e a participação  

A iniciativa deste projeto vem no seguimento do conceito de Qualidade de vida- que 

pode ser definida como uma perceção individual, num contexto do sistema 

sociocultural, que se relaciona com um conjunto de objetivos, expetativas, normas e 

preocupações pessoais. É um conceito amplo, subjetivo, que inclui a de forma complexa 

a saúde física da pessoa, o seu estado psicológico, o nível de independência, as relações 

sociais e o meio ambiente 8. 

A manutenção do convívio com outros em termos de participação social é fundamental 

para a promoção da saúde mental da pessoa e de um envelhecimento ativo 1. Importa 

referir que a operacionalização do conceito de participação implica a análise de 

tipologias de vários níveis e graus de participação 9, 10.   

 

A Estratégia de empowerment  

Na área do envelhecimento a intervenção social deve assim centrar-se em atividades 

intergeracionais, no desenvolvimento de projetos de partilha comunitária promovendo 

assim uma cultura comunitária inclusiva, de maneira a valorizar os idosos. Surgem assim, 
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iniciativas como projetos institucionais participativos de serviços à comunidade onde 

através desta prestação de serviços a pessoa idosa acaba por se sentir mais integrado 

na comunidade de maneira a fomentar a sua valorização pessoal e social 11. É através 

destas técnicas de intervenção que conseguimos obter uma maior valorização do idoso, 

das suas capacidades e potencialidades, promovendo assim práticas de um 

envelhecimento ativo e inclusivo.  

A política do envelhecimento ativo procura o empowerment das pessoas idosas 

promovendo o idoso o mais saudável, ativo e autónomo possível. Mas a teoria do 

envelhecimento ativo não pode culpabilizar os idosos que não tem um envelhecimento 

bem-sucedido. Temos então, de enfatizar as capacidades e potencialidade ao invés das 

dificuldades e incapacidades. Cabe aos técnicos profissionais empoderar no sentido de 

assunção das forças e das competências, mas também de assunção das dificuldades e 

incapacidades que não poderão ser erradicadas. A intervenção deve ser sempre no 

sentido de maximizar as potencialidades de vida de forma realista. Pois, aceitar as 

incapacidades progressivas do envelhecimento, que está transcendente à nossa 

corporalidade, é também empoderamento 11. 

O desenvolvimento de técnicas de empoderamento t no campo da gerontologia tem 

como objetivos possibilitar que as pessoas idosas sejam autossuficientes, tenham 

confiança nas suas potencialidades e habilidades a fim de controlarem as várias 

dimensões da sua vida devolvendo-lhes a tomada de decisão proactiva em escolher a 

forma como querem experienciar a velhice 9.  

Neste sentido, é perentório unir esforços coletivos e individuais capazes de promover 

um envelhecimento ativo, de maneira a evitar algo penoso nesta fase de vida. Sabemos 

que a qualidade de vida, está maioritariamente dependente da saúde, pois há uma 

relação indissociável entre boa-saúde e a autonomia e a independência do idoso 1. Este 

foi o ponto de partida que fez a equipa técnica da Aldeia Intergeracional desejar criar 

um grupo coeso de residentes que represente todos os residentes que habitam na 

instituição na resposta social de ERPI. 

Este projeto detém assim como objetivos melhorar o bem-estar, a satisfação dos 

residentes em ERPI (indo ao encontro das suas expectativas) e promover o 

envelhecimento bem-sucedido e ativo, será o caminho para melhorar a qualidade dos 

serviços prestados. Pretende-se ainda, criar um espírito entre os residentes e 
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colaboradores através de momentos de lazer, convívio e partilha, na qual sentir-se-ão 

mais ouvidos, integrados e até acompanhados, onde surgirá um sentimento de pertença 

maior. Por outro lado, ao aumentar a socialização entre residentes, através de convívios 

e dinâmicas de grupo fortalecerão as relações, e por consequência minimizam os 

conflitos entre eles. Deseja-se também minimizar os impactos negativos causados pela 

pandemia COVID-19. 

Por fim, a implementação do projeto também faz com que haja uma desmistificação do 

conceito de envelhecimento e de lar.  

 

Métodos 

Num ambiente informal e pouco estruturado 60 idosos com idade superior a 65 anos, 

serão desafiados 1 vez por mês durante 1 a 2 horas, a debater diferentes temas como 

alterações de espaços físicos, ementas, horários, sonhos a realizar, novidades e 

preocupações de assuntos da atualidade.  Estes momentos poderão ocorrer num espaço 

físico da instituição (interior ou exterior) ou até num espaço fora da instituição (café,́ 

restaurantes, parques, ou ainda noutras instituições). 

O projeto será realizado em conformidade com diferentes etapas. Na primeira sessão, 

será proposta a realização de um jogo, de forma que todos os residentes de ERPI se 

possam conhecer um pouco melhor.  Através da utilização de posts it numa imagem 

deverão completar frases de forma anónima (“fico feliz quando estou...”; o meu prato 

favorito é.…”; “o meu sonho é.…” entre outras. Seguidamente recolhem-se todas as 

repostas e todos tentarão adivinhar a quem pertence cada imagem. Podem acertar, 

errar ou desconfiar, o objetivo é dar a conhecer um pouco mais de si. Com o objetivo 

geral de criar uma comissão de residentes, pretende-se principalmente criar um 

ambiente mais favorável, familiar no quotidiano de cada residente, de acordo com as 

suas expetativas e necessidades individuais. Muitas das medidas discutidas e 

posteriormente implementadas irão criar um sentimento de realização pessoal ao(s) 

residente(s) que sugeriram. Para cada sessão serão sugeridos diferentes temas para 

irem a debate como por exemplo: alteração de espaços físicos; sugestões de ementas 

de acordo com as preferências; discussão de horários; equipamentos a adquirir; ou 

sonhos a realizar entre outros temas. 
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Como instrumentos de avaliação será utilizado numa fase seleção dos participantes o 

Mini-Mental State Examination para triagem cognitiva, pelo que uma pontuação igual 

ou inferior a 15 pontos será um critério de exclusão por comprometimento cognitivo 

que interfira na capacidade de compreensão das questões e instruções. 

Numa etapa seguinte serão apresentados um conjunto de documentos utilizando o 

método CANVAS, nomeadamente:  

i. Registo de presenças para preenchimento dos nomes dos presentes em cada 

sessão: residentes, colaboradores e até direção da instituição;  

ii. Descrição da sessão na qual um elemento da equipa técnica será ́responsável por 

relatar a reunião de maneira a deixar a sessão clara caso haja dúvidas depois da 

sessão;  

iii. Análise da ideia escolhida na qual será especificada a sugestão mais votada entre 

residentes para aprovação da mesma;  

iv. Planeamento da ideia/sugestão na qual depois da fase de decisão e aprovação 

da ideia esta terá de ser bem estruturada e revista para ser colocada em prática 

na rotina (objetivos, procedimentos e material necessário);  

v. Planeamento temporal da ideia, processo com o intuito de orientar e organizar 

o cronograma que ajudará a entender o desenvolvimento da ideia (data; tarefas; 

estado de conclusão);  

vi. Avaliação que coincide com o momento final das sessões que permite perceber 

qual a opinião das medidas/ ideias implementadas anteriormente (avaliação da 

implementação da ideia; grau de satisfação; diferenças notórias com a 

implementação; comentários). 

 

Discussão 

Cada vez mais as instituições e as famílias procuram satisfazer as necessidades dos 

residentes de acordo com as suas vontades, procura-se também a ativação e inclusão 

das pessoas idosas nas dinâmicas intrainstitucionais.  

O Projeto AQUI HÁ VIDA apresenta uma metodologia de observação direta e informal 

de forma a ultrapassar questões como o facto do idoso se sentir que está a ser avaliado 

quantos às suas respostas, que podem ser condicionadas pela desejabilidade social. É 

prioritário encontrar respostas adequadas para os residentes, de maneira a colmatar as 
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necessidades desta população mais idosa. O melhor exemplo foram os anos de 2020 e 

2021, como anos de transformação, no qual os idosos se depararam com a obrigação de 

se adaptarem às medidas impostas pela contenção da transmissão da COVID-19. 

Contudo há sempre comportamentos, aspetos e fatores que não vão ao encontro dos 

seus padrões e podem ser ajustados e por isso o nascimento deste projeto que ajudará 

a colmatar os impactos negativos decorrentes da pandemia.  

 

Conclusão 

Este projeto e a sua equipa acredita, cada vez mais, que é na simplicidade das coisas que 

está a felicidade de todos. Ao proporcionar estas oportunidades certamente iremos 

estar mais próximos da premissa de que o Lar pode ser: Um lugar onde todos querem 

viver... porque no lar também HÁ VIDA!  
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Resumo 

O voluntariado é uma temática amplamente discutida na literatura, sendo que os 

benefícios inerentes à sua prática são consensuais e aceites. A relação entre 

voluntariado e envelhecimento também não é nova, sendo que muitas vezes esta 

relação é apresentada como potenciadora do denominado envelhecimento ativo. No 

entanto, as causas para o abandono do voluntariado ocupam um espaço menor na 

literatura, sendo que particularmente o abandono do voluntariado sénior precisa, ainda, 

de ser explorado. O principal objetivo deste trabalho é compreender o que leva um 

indivíduo sénior a abandonar a sua prática de voluntariado, para tal pretende-se 

identificar e analisar as motivações dos voluntários para o abandono do voluntariado, a 

importância do voluntariado, o envelhecimento e a religião. Este objetivo é desenhado 

num contexto específico, sendo que foram selecionados três grupos distintos para a 

recolha de informação. As principais conclusões referem vários benefícios resultantes 

da prática do voluntariado e referem que são as causas de natureza organizacional que 

representam um papel de maior relevância nas justificações do abandono. 

 

Palavras – chave: voluntariado, religião, envelhecimento 

 

Introdução 

Cerca de 1 milhão e 40 mil indivíduos com 15 ou mais anos já participou, pelo menos, 

numa atividade de voluntariado formal ou informal (11,5%) 1. Na União Europeia a 

percentagem de indivíduos que desenvolvem voluntariado é cerca de 24%, destacando-

se os Países Baixos (57%), a Dinamarca (43%) e a Finlândia (39%) com maior taxa de 

voluntariado 2.  

O envelhecimento populacional tornou-se um facto incontestável no decorrer das 

últimas décadas, em várias zonas geográficas do mundo, como é possível verificar na 

inversão das pirâmides etárias e diminuição das taxas de natalidade 3. O envelhecimento 

inclui o processo de envelhecimento biológico, social e psicológico 4 sendo que é um 
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fenómeno global com complexidades específicas 5. Portugal, como outros países da 

Europa, tem sofrido profundas alterações demográficas, com principal destaque para o 

aumento da longevidade, com consequente aumento da população idosa e redução das 

taxas de natalidade, não permitindo assim a renovação de gerações. Entre os 28 países 

da União Europeia, Portugal é o 4º com maior percentagem de pessoas idosas 3, sendo 

que o índice de envelhecimento em Portugal passou de 27,5% em 1961 para 143,9% em 

2015 e até 2080 a população irá diminuir, e o número de idosos, subirá de 2,1 milhões 

para os 2,8 milhões; o índice de envelhecimento, passará de 147, para 317 idosos por 

cada cem jovens 6. 

Com o passar dos anos, os indivíduos deparam-se com o momento da reforma, ora 

marcada pelo ócio, ora pela definição de novos objetivos 4. O momento da reforma, nos 

dias de hoje, pode ser bastante diferente das gerações anteriores devido à mudança das 

condições sociais, sanitárias e económicas 7. Uma diferença importante e atual é a 

probabilidade de que o envolvimento no trabalho pós-reforma se torne cada vez mais 

importante, considerando-se ter uma série de benefícios individuais, organizacionais e 

societais fundamentais, como tal o voluntariado sénior pode aqui representar uma 

importante opção 8 podendo estar associado a bem-estar 9. É importante referir que o 

número de voluntários séniores tem vindo a aumentar 10 assim como a melhoria da 

vitalidade das pessoas séniores que praticam voluntariado 11, 12.  

Considerando o envelhecimento e a religião como duas das variáveis deste estudo, 

pretende-se identificar e analisar as motivações dos voluntários para o abandono do 

voluntariado, a importância do voluntariado, o envelhecimento e a religião. 

 

Voluntariado religioso 

No século XIX, o Papa Leão XIII explica que o voluntariado na igreja surgiu pela 

necessidade da própria igreja encontrar soluções para os problemas sociais recorrentes 

de várias transformações políticas e económicas. Apresentando o conceito de Doutrina 

Social da Igreja, explica que é esperado dos membros eclesiásticos e dos demais 

membros, que intervenham na sociedade principalmente em assuntos relacionados 

com a pobreza e exclusão social. O vínculo entre religião e ação voluntária é estabelecido 

empiricamente em países como, por exemplo, os EUA 13,14 e vários países europeus 15.  
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A presença da Igreja enquanto agente do voluntariado é uma ação significa 

relativamente à influência de aspetos tais como a crença, a pertença ou, num sentido 

mais lato, a religião 15,16,17 sendo que a importância que a religião poderá ter no grau de 

participação dos voluntários nas organizações é extraordinariamente importante e 

podemos identificar três hipóteses/níveis de abordagem: nível individual, nível 

contextual e nível de interação 19, identificando pois uma relação direta entre a 

frequência da igreja e a participação no voluntariado, ou seja, aqueles que frequentam 

com maior regularidade um culto religioso são aqueles que também apresentam uma 

maior prática em termos de voluntariado. 

O voluntariado religioso pode ser realizado de diversas formas e em diversas áreas 20,21, 

incluindo paróquias e movimentos, levados a cabo por diversos atores como 

catequistas, animadores de grupos ou pelas diversas pastorais. A igreja acolhe 

voluntários, que gratuitamente participam nas diversas ações eclesiais, designadamente 

na catequese ou pastoral da juventude, nos diversos ministérios litúrgicos, na pastoral 

da saúde, nos conselhos paroquiais, entre outros 16,22 Tendo como referência a 

Conferência Episcopal Portuguesa, para o voluntário cristão, a vivência da fé origina e 

desperta a sua ação e constitui uma orientação 23. É neste contexto que surge o 

voluntariado missionário que engloba o “envio de voluntários para o contexto 

internacional, inseridos em projetos de promoção humana e social, em áreas muito 

diversas: saúde, educação, desenvolvimento comunitário e social, desenvolvimento de 

competências técnicas ou construção e desenvolvimento da vivência espiritual cristã, 

marcada pela cultura da gratuidade” 22. 

 

Voluntariado – motivações para o abandono 

O abandono por parte dos voluntários, pode gerar, para além de problemas nas 

organizações que os acolhem, consequências indesejadas para os indivíduos recetores 

do voluntariado 24. 

Relativamente às motivações para o abandono, a literatura é parca, apresentando, 

assim, uma lacuna. Ainda assim, é possível identificar alguns trabalhos científicos que 

apontam duas grandes causas para o abandono: as incontroláveis e as controláveis 25,26. 

As motivações incontroláveis estão fora do espectro da autoridade e controlo da 

organização que recebe voluntários, as mais comuns são a mudança de residência ou 
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falta de tempo e saúde pessoal 27. Já as controláveis são aquelas que a organização tem 

poder para interceder e/ou solucionar, como insatisfação com o funcionamento da 

organização ou desmotivação, por exemplo 28. 

São várias as causas que podem levar ao abandono do voluntariado 25,290 : i) Falta de 

tempo/incompatibilidade entre estudos e trabalho, por exemplo, obtenção de um 

emprego cujo horário é incompatível com a realização de atividade voluntária: ii) Falta 

de tempo/incompatibilidade pessoal, por exemplo problemas de saúde; iii) Falta de 

tempo/incompatibilidade com responsabilidades familiares, por exemplo cuidar de um 

familiar doente; iv) Problemas relacionados com a organização, por exemplo discordar 

da direção da organização; v) Problemas relacionados com a atividade realizada, por 

exemplo não gostar da atividade realizada; vi) Problemas com colegas ou staff. 

Para além destes aspetos podemos ainda referir o burnout ou sobrecarga de trabalho 30 

,por vezes potenciados pelo trabalho com públicos estigmatizados como é o caso de 

doentes com VIH, refugiados ou pessoas com deficiência intelectual 31,32; falta de 

experiência em lidar com as situações subsequentes à prática do voluntariado, por 

exemplo dependência dos beneficiários 31,33; ou ainda a falta de acompanhamento, a 

ausência de realização pessoal 34 e a falta de reconhecimento 35, sendo que as 

experiências negativas resultantes do voluntariado são, naturalmente, uma importante 

razão para o abandono 36,37. 

 

Métodos 

Foram definidos três grupos de recolha de dados, dois grupos pertencentes a duas 

organizações religiosas - a Obra da Rua e as Conferências Vicentinas, e um terceiro grupo 

mais híbrido constituído por leigos, isto é, indivíduos que desenvolvam vários tipos de 

atividades religiosas numa determinada paróquia. Foram realizadas 14 entrevistas a ex-

voluntários, sendo que 6 pertenciam à Obra da Rua, 2 à Conferência Vicentina e 6 são 

leigos que desenvolveram diversas atividades paroquiais. A maioria dos ex-voluntários 

têm entre 70-79 anos, são do sexo feminino, têm o 6º ano de escolaridade e as antigas 

profissões são muito diversas. Na figura 1 encontramos, de forma esquematizada, a 

caraterização dos entrevistados bem como o seu percurso nas atividades voluntárias.  
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Figura 1 - Percurso dos ex-voluntários 
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Resultados 

Motivações para o abandono  

Pretende-se compreender quais as causas de ordem pessoal (saúde; mudar de casa; ou 

cansaço, entre outros) que podem levar o voluntário a abandonar esta mesma prática; 

compreender as causas institucionais (falta de acompanhamento e reconhecimento ou 

conflitos); e finalmente compreender se as possíveis causas de abandono estariam 

relacionadas com crenças ou valores cristãos.  

Como abordado na literatura, existem causas de natureza pessoal e institucional que 

podem levar um indivíduo a abandonar o voluntariado. Os ex-voluntários entrevistados 

apresentam respostas bastante dispersas, incluindo causas pessoais maioritariamente 

referentes a questões de saúde e problemas familiares, tal como referido na literatura 

24. São, pois, referidas incompatibilidades de saúde e familiares, “o meu marido acabou 

por se reformar e não gostava que eu saísse muito de casa para não ficar sozinho” 

(ExV3); “A minha esposa também adoeceu e eu tinha de dar algum apoio” (ExV5). Nas 

respostas aparecem ainda, duas referências à falta disponibilidade e motivação, “Os 

tempos vão mudando e a minha capacidade de me adaptar a eles nem sempre é a 

melhor” (ExV4); “A principal causa foi a falta de motivação, o não reconhecimento do 

meu trabalho e dedicação” (ExV10).  

Nas causas institucionais são referidas causas controláveis relacionadas com as 

instituições onde se desenvolve o voluntariado (Black & Kovacs, 1996), da mesma forma, 

a intenção de permanência ou não dos voluntários, pode ser mediada pelos 

responsáveis das instituições. Nas respostas dos ex-voluntários, sete pertencem a 

problemas organizacionais, sendo que cinco causas referiram a decisão, institucional, de 

terminar com o programa de voluntariado (“Em relação à direção sempre procurei ter 

um relacionamento calmo: mas eles determinaram o afastamento dos voluntários” 

(ExV7); “A situação da organização mudou, um dia cheguei e disseram-me que o diretor 

tinha acabado com o voluntariado” (ExV9)), foram ainda referida a falta de 

reconhecimento por parte da organização (Garland et al., 2009), “A principal causa foi a 

falta de motivação, o não reconhecimento” (ExV10)). Nas causas relacionais, são três as 

respostas dadas: “Não compreendo a postura dos jovens de hoje perante a religião ... 

como não me conseguia adaptar-me a eles, nem eles a mim o melhor foi sair” (ExV4); “O 

não estar de acordo com o verdadeiro espírito de voluntariado e com os colegas” (ExV5). 
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Apenas um entrevistado apresenta como causa para o seu abandono problemas 

relacionados com a sua fé “Deus levou um dos dele.… afetou-me muito a morte do 

senhor padre” (ExV2). 

 

Importância do voluntariado  

A maioria dos entrevistados relata benefícios sobretudo a nível mental e emocional 

como: ser mais feliz (“Ajuda-me a levar e a ver a vida de maneira mais fácil e a ser mais 

feliz” (ExV1), ser uma pessoa melhor (“Fiquei uma pessoa melhor”(ExV11)), ser útil a 

Deus e aos outros (“Descobrir o meu lugar ... o que esperam de mim e da minha 

passagem”(ExV6), estar inserido na comunidade (“Ser voluntária é mostrar uma parte 

de mim útil à sociedade”(ExV11); “Ajudou-me a acompanhar as mudanças do mundo e 

adaptar-me a elas com menor dificuldade” (ExV1)). 

Já no que diz respeito aos benefícios a nível físico, estes passam por: “A nível físico o 

meu corpo acaba por estar mais em movimento” (ExV5); “O ter aquelas reuniões ou 

encontros com o Sr. Padre era uma forma de me distrair e também sair de casa” (ExV3).  

Existem ainda benefícios/impactos relacionados com cada instituição em particular 

onde se desenvolve o voluntariado (“… ter as refeições asseguradas” (ExV8); “...ver os 

pequenos êxitos do dia a dia deles” (ExV14)). 

Fazendo uma análise global, dedicar tempo, competências e recursos a atividades de 

voluntariado, de facto, tem impactos positivos a nível mental e emocional, como tal o 

envelhecimento saudável parece ser uma consequência destas práticas. Ao mesmo 

tempo, um contexto onde coabitam várias crenças e ideais dos voluntários cristãos, que 

associam a sua fé ao reconforto da alma contribui para a criação de uma visão de futuro 

estruturada, fortalecendo o papel social do indivíduo enquanto elemento ativo. 

 

Envelhecimento  

Todos os entrevistados revelam que o voluntariado tem uma relação positiva com o seu 

envelhecimento, e todos demonstram interesse em colaborar em diversas áreas. 

Genericamente, os indivíduos consideram que o voluntariado é uma das formas de 

envelhecerem melhor, se manterem ativos e inseridos na sociedade, sendo visível o 

enquadramento nas 3 grandes áreas, referenciadas pela literatura, a área mental, no 

autoconhecimento e autonomia e a integração na sociedade.  
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Religião  

Os entrevistados referem que vêm na religião uma forma de vivenciar a sua opção 

religiosa, fazer a vontade de Deus e poder alcançar a vida eterna. Na análise surgem 

diversas palavras associadas aos princípios da religião como “Deus, fé, religião, 

recompensa, preceitos, amor, próximo, eterna e irmãos”, sublinhando a relação da 

religião com o voluntariado através de referências como “entrega, disponíveis, 

gratuitidade, continuidade”. Existe um vínculo entre crenças e valores do voluntário, da 

instituição religiosa que o acolhe e daqueles que o recebem 16 ou seja o voluntariado 

relaciona três dimensões que não se dissociam – o próprio indivíduo, a organização e os 

outros, sublinhando a importância das crenças religiosas, por exemplo relacionadas com 

a vida após a vida, como recompensa pelo bem prestado 19. 

Os principais resultados gerais desta análise são apresentados na tabela 1. 

Relativamente à análise do percurso de voluntariado, estes indivíduos tendencialmente 

ficam bastante tempo numa mesma organização, focando-se num número de tarefas 

relativamente curto, apresentando, pois, uma participação em atividades voluntárias 

pouco diversa. 

 

Tabela 1- Resultados 

Vertentes Ex-voluntários 

Motivações para o abandono Causas de natureza organizacional, saúde, causas familiares e relacionais. 

Importância do voluntariado Dois níveis referenciados: físico e mental/emocional, mental/emocional- 84,4%, física- 15,6%. 

Envelhecimento Três áreas: a saúde mental, o autoconhecimento e autonomia e a integração na sociedade. 

Todos evidenciam que através do voluntariado potenciam os efeitos do envelhecimento ativo 

no seu dia-a-dia. 

Religião Natureza muito religiosa e altruísta. 

Desenvolvimento do voluntariado pode estar mais associado a ajudar os outros e crenças 

religiosas. 

 

Existe uma interação entre o processo de envelhecimento e os efeitos positivos no seu 

dia-a-dia quer a nível da saúde mental, do autoconhecimento e da integração em 

sociedade. Os dados obtidos vão de encontro à literatura existente sobre a temática, 

revelando que através do voluntariado, os indivíduos vêm potenciados os efeitos do 

envelhecimento ativo.  

Relativamente à religião, os ex-voluntários usam expressões do foro mais altruísta, 

referindo diversas vezes a entidade superior em que creem, Deus. Tal pode ser 
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explicado, pelo facto de os ex-voluntários, temporalmente, já estarem um pouco 

distantes das suas atividades e das organizações onde desenvolviam o voluntariado e, 

eventualmente poderá ser uma forma de minimizar os efeitos menos positivos 

associados ao abandono do voluntariado.  

Por último, as motivações para o abandono, revelam que, na maioria das vezes, o 

abandono deu-se por causas de natureza organizacional. A literatura relativa a esta 

temática refere diversas causas para o abandono do voluntariado, mas a sua maioria 

aponta para questões mais gerais, como não se sentirem bem acolhidos nas 

organizações, o desgaste emocional, a perceção da qualidade dos serviços prestados 

pela organização, falta de experiência, entre outras. No entanto, todas as causas 

apresentadas anteriormente e, nas respostas dos ex-voluntários, são de natureza 

controlável, fazendo com que a organização que desenvolve o voluntariado possa tentar 

resolver, evitando assim o abandono por parte dos voluntários. Portanto, a dimensão 

organizacional assume um papel central nas motivações para o abandono, levando-nos 

a um conjunto de sugestões que as organizações podem analisar, refletir e 

eventualmente materializar, nomeadamente: definir e implementar práticas de 

acolhimento aos voluntários; divulgar planos de ação da organização, de forma a que 

todos os intervenientes possam facilmente percecionar a evolução da qualidade dos 

serviços da organização, bem como qual o papel e contributo de cada um para a 

performance desses mesmos serviços; organizar planos de formação direcionados a 

voluntários, de forma continuada, no sentido destes sentirem que estão a melhorar as 

suas competências e, consequentemente, a sua performance. O reconhecimento da 

importância destas práticas poderá tornar as organizações mais estruturadas, coerentes 

e potencialmente reduzir o abandono dos voluntários.  

 

Conclusão  

Os primeiros comportamentos tipificados como voluntariado, remetem para a 

assistência social em situações de vulnerabilidade social. É um conceito com múltiplas 

interpretações e, neste trabalho consideramos que a definição do voluntariado engloba 

diversas formas de pensar e agir.  

As principais conclusões referem benefícios do voluntariado a nível mental/emocional, 

tornando os indivíduos inseridos na comunidade, mais ativos, física e mentalmente, e 
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em constante aprendizagem e desenvolvimento; referem melhorias no processo de 

envelhecimento, nomeadamente, a nível da saúde mental, do autoconhecimento e da 

integração em sociedade; referem a importância das crenças e relação com a religião; e 

revelam que foram as causas de natureza organizacional que mais contribuíram para o 

abandono. Paralelamente, foi feita a análise do percurso das atividades voluntárias 

destes indivíduos, percebendo-se que estes tendem a manter-se por muito tempo num 

determinado papel e numa mesma organização.  

Como sugestão de possíveis estudos futuros, seria interessante estudar a variável 

religião, mas relativamente a indivíduos mais jovens, fazendo assim a comparação de 

dados e compreendendo se a variável idade é um fator influenciador. 
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INSTRUÇÃO PARA OS AUTORES 

Objetivos e âmbito 

A RIAGE é uma revista interdisciplinar, revista por pares e de acesso livre. Serão aceites 

para revisão artigos na área de envelhecimento numa abordagem interdisciplinar. 

São aceites submissões de artigos em português, inglês ou espanhol. O público-alvo da 

revista abrange investigadores, profissionais e estudantes das áreas supracitadas. Os 

autores devem considerar que a RIAGE dará preferência a submissões com relevância 

global, com foco em prioridades nacionais e internacionais. 

A RIAGE aceita a submissão de artigos originais, artigos de revisão, comunicações 

breves, artigos especiais e/ou relatos de caso. Em casos específicos, também serão 

aceitos protocolos de estudo. 

A revista recebe preferencialmente manuscritos em que a recolha de dados tenha sido 

realizada há menos de cinco anos. Os editores avaliarão as exceções caso a caso quando 

os autores fornecerem uma justificação aceitável. 

 

Ética na publicação 

A revista RIAGE segue os princípios éticos de transparência e independência editorial. 

Não serão admitidos manuscritos republicados de artigos previamente publicados em 

outras/os revistas/jornais. A RIAGE não aceita a submissão de manuscritos ou resultados 

parciais de uma mesma pesquisa. 

Os conceitos e informações publicados nos artigos da RIAGE são de responsabilidade 

exclusiva do(s) autor(es) não refletindo necessariamente a opinião do corpo de editores.  

 

Termos de licenciamento 

Os autores que publicam na RIAGE mantêm os direitos de continuar a utilizar os seus 

trabalhos para apoiar o avanço científico, o ensino e a comunicação académica. Ao 

submeterem os seus manuscritos, os autores permitem á RIAGE os direitos irrevogáveis, 

não exclusivos para incluir o material nas seguintes fontes de divulgação:  



 Reproduzir e autorizar a reprodução de todo ou parte do manuscrito, por 

terceiros, incluindo reimpressões e fotocópias; 

 Permitir que serviços de entrega de documentos e serviços de resumo e 

indexação incluam o artigo total ou parcial; 

 Usar ou permitir que outros usem (com os devidos créditos e citações) partes do 

artigo em outros trabalhos. 

 Traduzir ou mandar traduzir o artigo para qualquer idioma e publicar o artigo 

conforme traduzido ou permitir que terceiros traduzam e publiquem o artigo. 

 

PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO 

Os manuscritos devem ser redigidos usando fonte Calibri, 12 pontos, fonte preta, 

espaçamento de 1,5 e margens de 3 cm. Para tabelas, quadros, figuras e anexos: Fonte 

Calibri 8 pontos. O total do manuscrito deverá ter um mínimo de 10 páginas e um 

máximo de 15 páginas. 

  

Folha de rosto 

 Título completo do manuscrito não superior a 150 caracteres (incluindo espaços) 

em português, inglês ou espanhol; 

 Título resumido do manuscrito, versão abreviada do título completo, não 

superior a 50 caracteres (incluindo espaços) em português, inglês ou português; 

 Nome completo de todos os autores, indicando afiliações institucionais, e-mails 

e ORCID ID de cada um deles. Os autores podem ocupar qualquer posição na 

ordem de autoria (primeiro ou último autor).  A RIAGE considera o autor principal 

o autor correspondente. O autor principal deve: i) Assegurar que os restantes 

autores recebam e concordem com a versão final do manuscrito; ii) 

Responsabilizar pela adequação do artigo às normas e regras da revista; iii) 

Garantir que os dados sejam preservados seguindo as boas práticas da área; iv) 

Confirmar que os dados apresentados refletem com precisão o original; e v) 

Garantir que todos os autores tenham um registo de identificação (ORCID - 

www.orcid.org). 



 Os agradecimentos devem ser escritos em um parágrafo até três linhas e 

deverão ser mencionadas instituições ou pessoas que efetivamente 

contribuíram com o trabalho. 

 

Manuscrito 

Resumo 

Um resumo deve respeitar o limite mínimo de 150 palavras e um máximo de 250 

palavras (com espaços). De preferência, os resumos não devem conter abreviaturas e 

não devem incluir referências.  No final de cada resumo deverão ser colocadas no 

mínimo de três e no máximo seis palavras-chave.  

 

Texto  

Os manuscritos deverão assumir a seguinte estrutura:  

Introdução: Esta seção deve conter uma revisão bibliográfica atualizada, ser adequada 

ao tema e ao problema apresentado e realçar a relevância do tema. Os objetivos do 

estudo devem ser claramente descritos no final da introdução. 

Métodos: Esta seção deve conter uma descrição clara e sucinta dos procedimentos 

utilizados, amostra, critérios de seleção, instrumentos, análise estatística e outros 

recursos. 

Resultados: Esta seção deve conter uma descrição dos resultados encontrados sem fazer 

interpretações e comparações. Sempre que possível, os resultados devem ser 

apresentados em tabelas ou figuras para serem autoexplicativas e com análise 

estatística. 

Discussão: Esta seção deve explorar de forma objetiva e os resultados, discutindo-os 

considerando outras observações já identificadas por outros autores/investigações. 

Deverão ser apontadas as limitações do estudo. A discussão deve culminar com 

conclusões indicando caminhos para novas pesquisas, boas práticas ou implicações para 

a prática profissional.  

Conclusão: Esta seção deve ser breve e conter no máximo dois parágrafos. 

 



Referências 

Certifique-se de que todas as referências citadas no texto também estejam presentes 

na lista de referências (e vice-versa).  

As referências devem ser listadas no final do artigo e numeradas consecutivamente com 

algarismos arábicos sobrescritos (ex: 1) na ordem em que foram citadas pela primeira 

vez no texto, de acordo com o estilo APA. Este número pode aparecer após o(s) nome(s) 

do(s) autor(es) ou sinais de pontuação, conforme mostrado abaixo (Pereira 1) 

Nas referências com até seis autores, listar todos os autores; naqueles com mais de seis 

autores, listar os 6 primeiros seguidos de et al. Ao citar dois autores, use os nomes dos 

dois autores junto com o “e” comercial (&); quando citar mais de três, citar o nome do 

primeiro autor seguido de et al. 

O uso do DOI é altamente incentivado. Os autores são responsáveis pela exatidão e 

adequação das referências consultadas e citadas no texto. 

 

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE 

É política da RIAGE exigir uma declaração de conflito de interesses de todos os autores,  

incluída no final manuscrito. Se não houver conflito, indique que ‘O(s) autor(es) 

declara(m) que não há conflito de interesse’. 

 

AVALIAÇÃO DO MANUSCRITO 

Os artigos submetidos à RIAGE passam por um processo de revisão por pares externos 

em que nem os revisores nem os autores conhecem a identidade um do outro (revisão 

duplo-cego).  

Todos os revisores são encorajados a declarar que não têm nenhum conflito de interesse 

a declarar antes de participar do processo de revisão por pares. Quando um revisor 

externo identifica um potencial conflito de interesse, o editor responsável enviará o 

manuscrito para outro revisor. Após a avaliação os revisores podem tomar uma das 

seguintes decisões, de acordo com as recomendações disponíveis nas Instruções para 

Revisores da RIAGE: i) Aceitar; 2) Grande revisão necessária; iii) Revisão menor 

necessária; ou iv) Rejeitar. 

 Quando ocorrerem divergências entre as opiniões dos revisores externos, o editor 

responsável emitirá um parecer como revisor adicional e, quando necessário, poderá 



consultar outro revisor. Independentemente da decisão, a RIAGE notificará os autores 

eletronicamente. O sistema de submissão permite que os autores acompanhem o 

andamento do processo de revisão. Os autores devem enviar os manuscritos revistos 

dentro do prazo máximo de 30 dias enviar uma resposta a todos os comentários 

fornecidos pelos revisores, com as alterações feitas no texto destacadas de alguma 

forma (por exemplo, em uma cor diferente). Se a RIAGE não obtiver resposta dos 

autores, a submissão será retirada. Os autores devem enviar as respostas aos revisores 

em arquivo separado do texto principal. 

A decisão final de publicar ou não o manuscrito fica sempre a cargo do Editor-Chefe. 

Caso sejam identificadas falhas éticas importantes na realização do estudo ou na 

divulgação dos dados da pesquisa após a aprovação ou publicação do manuscrito, os 

editores reservam-se o direito de aplicar as penalizações necessárias. 

Antes da publicação, os manuscritos aceitos podem retornar para aprovação dos 

autores em caso de alterações feitas para fins editoriais e de padronização, de acordo 

com o estilo da revista. 

Durante o processo de revisão, os editores e revisores avaliarão o carácter inovador, o 

estado de arte, a metodologia, os métodos utlizados e o impacto. Após a aprovação, 

todas os manuscritos serão alvo de um sistema de deteção de plágio por meio de uma 

ferramenta de similaridade de conteúdo. Os editores avaliarão os resultados 

individualmente e os resultados serão enviados aos autores com as devidas citações, 

aguardando o seu parecer antes de definir o ato como plágio, tornando o documento 

impróprio para publicação (caso aplicável). 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

Objetivos e alcance 

RIAGE es una revista interdisciplinaria, revisada por pares y de acceso abierto. Se 

aceptarán para revisión artículos en el campo del envejecimiento con un enfoque 

interdisciplinario. 



Se aceptan envíos de artículos en portugués, inglés o español. El público objetivo de la 

revista incluye investigadores, profesionales y estudiantes de las áreas antes 

mencionadas. Los autores deben considerar que RIAGE dará preferencia a las 

presentaciones con relevancia global, con un enfoque en las prioridades nacionales e 

internacionales. 

RIAGE acepta el envío de artículos originales, artículos de revisión, comunicaciones 

breves, artículos especiales y/o informes de casos. En casos específicos, también se 

aceptarán protocolos de estudio. 

La revista recibe preferentemente manuscritos en los que la recogida de datos se haya 

realizado hace menos de cinco años. Los editores evaluarán las excepciones caso por 

caso cuando los autores proporcionen una justificación aceptable. 

 

Ética en la publicación 

La revista RIAGE sigue los principios éticos de transparencia e independencia editorial. 

No se aceptarán manuscritos republicados de artículos previamente publicados en otras 

revistas/periódicos. RIAGE no acepta el envío de manuscritos o resultados parciales de 

una misma investigación. 

Los conceptos e información publicados en los artículos de RIAGE son de exclusiva 

responsabilidad del autor o autores y no reflejan necesariamente la opinión del consejo 

editorial. 

 

Términos de licencia 

La revista RIAGE sigue los principios éticos de transparencia e independencia editorial. 

No se aceptarán manuscritos republicados de artículos previamente publicados en otras 

revistas/periódicos. RIAGE no acepta el envío de manuscritos o resultados parciales de 

una misma investigación. 

Los conceptos e información publicados en los artículos de RIAGE son de exclusiva 

responsabilidad del autor o autores y no reflejan necesariamente la opinión del consejo 

editorial. 



 

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO 

Los manuscritos deben estar escritos en fuente Calibri, 12 puntos, letra negra, 

interlineado 1,5 y márgenes de 3 cm. Para tablas, cuadros, figuras y anexos: Fuente 

Calibri 8 puntos. El total del manuscrito debe tener un mínimo de 10 páginas y un 

máximo de 15 páginas. 

  

Hoja de rostro 

• Título completo del manuscrito que no exceda los 150 caracteres (incluyendo 

espacios) en portugués, inglés o español; 

• Título abreviado del manuscrito, versión abreviada del título completo, que no 

exceda los 50 caracteres (incluyendo espacios) en portugués, inglés o portugués; 

• Nombre completo de todos los autores, indicando afiliaciones institucionales, 

correos electrónicos y ID ORCID de cada uno de ellos. Los autores pueden ocupar 

cualquier posición en el orden de autoría (primer o último autor). RIAGE 

considera que el autor principal es el autor de correspondencia. El autor principal 

debe: i) Asegurarse de que los demás autores reciban y estén de acuerdo con la 

versión final del manuscrito; ii) Ser responsable de la adecuación del artículo a 

las normas y reglas de la revista; iii) Asegurar que los datos se conserven 

siguiendo las buenas prácticas en el área; iv) Confirmar que los datos 

presentados reflejen fielmente el original; y v) Asegurar que todos los autores 

tengan un registro de identificación (ORCID - www.orcid.org). 

• Los agradecimientos se deben escribir en un párrafo de hasta tres líneas y se 

debe mencionar a las instituciones o personas que realmente contribuyeron al 

trabajo. 

 

Manuscrito 

Resumen 

Un resumen debe respetar el límite mínimo de 150 palabras y un máximo de 250 

palabras (con espacios). Preferiblemente, los resúmenes no deben contener 

abreviaturas y no deben incluir referencias. Al final de cada resumen se deben colocar 

un mínimo de tres y un máximo de seis palabras clave. 



 

Texto  

Los manuscritos deben asumir la siguiente estructura: 

Introducción: Esta sección debe contener una revisión bibliográfica actualizada, ser 

adecuada al tema y problema presentado, y resaltar la relevancia del tema. Los objetivos 

del estudio deben estar claramente descritos al final de la introducción. 

Métodos: Esta sección debe contener una descripción clara y sucinta de los 

procedimientos utilizados, muestra, criterios de selección, instrumentos, análisis 

estadístico y otros recursos. 

Resultados: Esta sección debe contener una descripción de los resultados encontrados 

sin hacer interpretaciones y comparaciones. Siempre que sea posible, los resultados 

deben presentarse en tablas o figuras para que sean auto explicativos y con análisis 

estadístico. 

Discusión: Esta sección debe explorar objetivamente los resultados, discutiéndolos, 

considerando otras observaciones ya identificadas por otros autores/investigaciones. 

Cabe señalar las limitaciones del estudio. La discusión debe culminar en conclusiones 

que indiquen caminos para futuras investigaciones, buenas prácticas o implicaciones 

para la práctica profesional. 

Conclusión: Esta sección debe ser breve y contener un máximo de dos párrafos. 

 

Referencias 

Asegúrese de que todas las referencias citadas en el texto también estén presentes en 

la lista de referencias (y viceversa). 

Las referencias deben enumerarse al final del artículo y numerarse consecutivamente 

con números arábigos en superíndice (por ejemplo, 1) en el orden en que fueron citadas 

por primera vez en el texto, de acuerdo con el estilo APA. Este número puede aparecer 

después del nombre del autor(es) o signos de puntuación, como se muestra a 

continuación (Pereira 1) 

En las referencias con hasta seis autores, enumere todos los autores; en aquellos con 

más de seis autores, enumere los primeros 6 seguidos de et al. Al citar a dos autores, 

utilice los nombres de ambos autores junto con el “e” comercial (&); al citar más de tres, 

citar el nombre del primer autor seguido de et al. 



Se recomienda enfáticamente el uso del DOI. Los autores son responsables de la 

exactitud y adecuación de las referencias consultadas y citadas en el texto. 

 

DECLARACIÓN DE CONFLITO DE INTERÉS 

Es política de RIAGE exigir una declaración de conflicto de intereses a todos los autores, 

incluido al final del manuscrito. Si no hay conflicto, indicar que 'El(los) autor(es) 

declara(n) que no hay conflicto de intereses'. 

 

EVALUACIÓN DEL MANUSCRITO 

Los artículos enviados a RIAGE se someten a un proceso de revisión por pares externo 

en el que ni los revisores ni los autores conocen la identidad del otro (revisión doble 

ciego). 

Se alienta a todos los revisores a declarar que no tienen ningún conflicto de intereses 

antes de participar en el proceso de revisión por pares. Cuando un revisor externo 

identifica un posible conflicto de intereses, el editor responsable enviará el manuscrito 

a otro revisor. Después de la evaluación, los revisores pueden tomar una de las 

siguientes decisiones, de acuerdo con las recomendaciones disponibles en las 

Instrucciones para Revisores de la RIAGE: i) Aceptar; 2) Se necesita una revisión 

importante; iii) Se requiere una revisión menor; o iv) Rechazar. 

 Cuando existan diferencias entre las opiniones de los revisores externos, el editor 

responsable emitirá una opinión como revisor adicional y, cuando sea necesario, podrá 

consultar a otro revisor. Independientemente de la decisión, RIAGE notificará a los 

autores electrónicamente. El sistema de envío permite a los autores seguir el progreso 

del proceso de revisión. Los autores deben enviar los manuscritos revisados dentro de 

los 30 días posteriores a la presentación de una respuesta a todos los comentarios 

proporcionados por los revisores, con los cambios realizados en el texto resaltados de 

alguna manera (por ejemplo, en un color diferente). Si RIAGE no recibe respuesta de los 

autores, se retirará la presentación. Los autores deben enviar las respuestas a los 

revisores en un archivo separado del texto principal. 

La decisión final sobre la publicación o no del manuscrito siempre la toma el editor jefe. 

Si se identifican fallas éticas importantes en la realización del estudio o en la difusión de 



los datos de la investigación después de la aprobación o publicación del manuscrito, los 

editores se reservan el derecho de aplicar las sanciones necesarias. 

Previo a la publicación, los manuscritos aceptados pueden regresar para la aprobación 

del autor en caso de cambios realizados con fines editoriales y de estandarización, de 

acuerdo con el estilo de la revista. 

Durante el proceso de revisión, los editores y revisores evaluarán el carácter innovador, 

el estado del arte, la metodología, los métodos utilizados y el impacto. Después de la 

aprobación, todos los manuscritos estarán sujetos a un sistema de detección de plagio 

a través de una herramienta de similitud de contenido. Los editores evaluarán los 

resultados individualmente y los resultados serán enviados a los autores con las debidas 

citas, quedando a la espera de su opinión antes de calificar el acto como plagio, dejando 

el documento no apto para publicación (si aplicable). 

 

  

 

INSTRUCTION FO AUTHORS  

Aims and scope 

RIAGE is an interdisciplinary, peer-reviewed, open access journal. Articles in the field of 

aging in an interdisciplinary approach will be accepted for review. 

Submissions of articles in Portuguese, English or Spanish are accepted. The journal's 

target audience includes researchers, professionals, and students in the 

aforementioned areas. Authors should consider that RIAGE will give preference to 

submissions with global relevance, with a focus on national and international priorities. 

RIAGE accepts the submission of original articles, review articles, short communications, 

special articles and/or case reports. In specific cases, study protocols will also be 

accepted. 

The journal preferably receives manuscripts in which the data collection has been 

carried out less than five years ago. Editors will evaluate exceptions on a case-by-case 

basis when authors provide acceptable justification. 

 



Ethics in publication  

The RIAGE journal follows the ethical principles of transparency and editorial 

independence. Republished manuscripts of articles previously published in other 

magazines/newspapers/journals will not be accepted. RIAGE does not accept the 

submission of manuscripts or partial results of the same research. 

The concepts and information published in RIAGE articles are the responsibility of the 

author(s) and do not necessarily reflect the opinion of the editorial board. 

 

Licensing Terms  

Authors who publish on RIAGE retain the rights to continue to use their work to support 

scientific advancement, teaching, and academic communication. By submitting their 

manuscripts, authors grant RIAGE irrevocable, non-exclusive rights to include the 

material in the following dissemination sources: 

• Reproduce and authorize the reproduction of all or part of the manuscript, by third 

parties, including reprints and photocopies; 

• Allow document delivery services and summary and indexing services to include the 

full or partial article; 

• Using or allowing others to use (with proper credits and citations) parts of the article 

in other works. 

• Translate or have the article translated into any language and publish the article as 

translated or allow third parties to translate and publish the article. 

 

MANUSCRIPT PREPARATION 

Manuscripts must be written using Calibri font, 12 points, black font, 1.5 spacing and 3 

cm margins. For tables, charts, figures, and annexes: Font Calibri 8 points. The total of 

the manuscript must have a minimum of 10 pages and a maximum of 15 pages. 

 

Cover sheet 

• Full title of the manuscript not exceeding 150 characters (including spaces) in 

Portuguese, English or Spanish; 

• Short title of the manuscript, abbreviated version of the full title, not exceeding 

50 characters (including spaces) in Portuguese, English or Portuguese; 



• Full name of all authors, indicating institutional affiliations, e-mails and ORCID ID 

of each one of them. Authors can occupy any position in the order of authorship 

(first or last author). RIAGE considers the lead author as the corresponding 

author. The main author must: i) Ensure that the other authors receive and agree 

with the final version of the manuscript; ii) Be responsible for the adequacy of 

the article to the norms and rules of the journal; iii) Ensuring that data are 

preserved following good practices in the area; iv) Confirm that the data 

presented accurately reflects the original; and v) Ensure that all authors have an 

identification record (ORCID - www.orcid.org). 

• Acknowledgments must be written in a paragraph of up to three lines and 

institutions or people who contributed to the work must be mentioned. 

 

Manuscript 

Abstract 

An abstract must respect the minimum limit of 150 words and a maximum of 250 words 

(with spaces). Preferably, abstracts should not contain abbreviations and should not 

include references. At the end of each abstract, a minimum of three and a maximum of 

six keywords should be placed. 

 

Text 

Manuscripts should assume the following structure: 

Introduction: This section must contain an up-to-date bibliographic review, be 

appropriate to the topic and problem presented, and highlight the relevance of the 

topic. The study objectives must be clearly described at the end of the introduction. 

Methods: This section must contain a clear and succinct description of the procedures 

used, sample, selection criteria, instruments, statistical analysis, and other resources. 

Results: This section should contain a description of the results found without making 

interpretations and comparisons. Whenever possible, the results should be presented 

in tables or figures to be self-explanatory and with statistical analysis. 

Discussion: This section should objectively explore the results, discussing them 

considering other observations already identified by other authors/investigations. The 

limitations of the study should be pointed out. The discussion should culminate in 



conclusions indicating paths for further research, good practices, or implications for 

professional practice. 

Conclusion: This section should be brief and contain a maximum of two paragraphs. 

References 

Make sure that all references cited in the text are also present in the reference list (and 

vice versa). 

References should be listed at the end of the article and numbered consecutively with 

superscript Arabic numerals (eg 1) in the order in which they were first cited in the text, 

according to the APA style. This number may appear after the author(s) name(s) or 

punctuation marks (Pereira 1) 

In references with up to six authors, list all authors; in those with more than six authors, 

list the first 6 followed by et al. When citing two authors, use the names of both authors 

along with the ampersand (&); when citing more than three, cite the name of the first 

author followed by et al. 

The use of the DOI is highly encouraged. The authors are responsible for the accuracy 

and adequacy of the references consulted and cited in the text. 

 

DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST  

It is RIAGE's policy to require a declaration of conflict of interest from all authors, 

included at the end of the manuscript. If there is no conflict, indicate that 'The author(s) 

declare(s) that there is no conflict of interest'. 

 

MANUSCRIPT EVALUATION 

Articles submitted to RIAGE undergo an external peer review process in which neither 

the reviewers nor the authors know each other's identity (double-blind review). 

All reviewers are encouraged to declare that they have no conflict of interest to declare 

before participating in the peer review process. When an external reviewer identifies a 

potential conflict of interest, the responsible editor will send the manuscript to another 

reviewer. After the evaluation, the reviewers can make one of the following decisions, 

according to the recommendations available in the RIAGE Instructions for Reviewers: i) 

Accept; 2) Major overhaul needed; iii) Minor revision required; or iv) Reject. 



 When there are differences between the opinions of external reviewers, the 

responsible editor will issue an opinion as an additional reviewer and, when necessary, 

may consult another reviewer. Regardless of the decision, RIAGE will notify authors 

electronically. The submission system allows authors to follow the progress of the 

review process. Authors must submit revised manuscripts within 30 days of submitting 

a response to all comments provided by reviewers, with changes made to the text 

highlighted in some way (eg in a different color). If RIAGE does not receive a response 

from the authors, the submission will be withdrawn. Authors should send responses to 

reviewers in a separate file from the main text. 

The final decision on whether to publish the manuscript is always made by the Editor-

in-Chief. If important ethical flaws are identified in the conduct of the study or in the 

dissemination of research data after the approval or publication of the manuscript, the 

editors reserve the right to apply the necessary penalties. 

Prior to publication, accepted manuscripts may return for author approval in case of 

changes made for editorial and standardization purposes, in accordance with the 

journal's style. 

During the review process, editors and reviewers will assess the innovative character, 

the state of the art, the methodology, the methods used and the impact. After approval, 

all manuscripts will be subject to a plagiarism detection system through a content 

similarity tool. The editors will evaluate the results individually and the results will be 

sent to the authors with the appropriate citations, awaiting their opinion before defining 

the act as plagiarism, making the document unfit for publication (if applicable). 




