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EIXOS DO PEES 

PEES

EIXO 1 Cuidados 
Básicos 

Subsistema e 
Suporte à Vida

EIXO 2 – Inclusão 
na Comunidade

EIXO 3 -
Participação socio 

económica e 
cívica, 

aprendizagem ao 
longo da vida e 
fruição cultural 

Eixo 4. Qualificação 
das Organizações e 

responsabilidade 
social 

Objetivos Estratégicos
Iniciativas Estratégicas 
Atividades
Metas quantificadas 
Indicadores de desempenho 

Metas Intermédias:
-1º ciclo: até 2020
-2º ciclo: até 2022
-3º ciclo: até 2025



Melhorar e reforçar a 
capacidade das respostas 

sociais em garantir a 
satisfação das necessidades 

básicas

Promover condições de 
habitabilidade e 
acessibilidade 

.Oficina Multiserviços
. Oficina de Limpeza

Melhorar e reforçar os 
processos de prevenção, 

sinalização, intervenção e 
acompanhamento de 

pessoas idosas em risco ou 
em perigo 

Reforçar e melhorar o 
acesso das pessoas idosas 
aos serviços e recursos de 

saúde

Diminuir as situações de 
isolamento e solidão de 
pessoas idosas

Intensificar o uso das TIC

Reforçar e melhorar o 
apoio aos cuidadores 
familiares e outros 
cuidadores informais na 
prestação de cuidados

Eixo I
Cuidados básicos, subsistência e suporte à vida



*PROMOVER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HABITABILIDADE E ACESSIBILIDADE
- Oficina Multiserviços
- Oficina de Limpeza

*DIMINUIR AS SITUAÇÕES DE ISOLAMENTO E SOLIDÃO DE PESSOAS IDOSAS
-Voluntariado de proximidade;
- Utilização de serviços de Teleassistência
- Intensificação do uso das TIC

•REFORÇAR E MELHORAR O APOIO AOS CUIDADORES FAMILIARES E OUTROS CUIDADORES 
INFORMAIS
-Cuidadores familiares de pessoas idosas dependentes abrangidos por programas de formação e suporte a 
cuidadores – Projeto de Apoio ao Cuidador e Projeto “Capacitar para cuidar”
- Projeto “Amadora Compassiva” em parceria com a Coop-Linque

Eixo I
Cuidados básicos, subsistência e suporte à vida



ACESSIBILIDADE, 
MOBILIDADE E 
TRANSPORTES

.BAIRRO AMIGO DAS PESSOAS 
IDOSAS

.MELHORIA DE 
ACESSIBILIDADES DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS
.TRANSPORTE SOLIDÁRIO

CONDIÇÕES DE CONFORTO E 
SEGURANÇA

. DIMINUIÇÃO DE CRIMES 
CONTRA POPULAÇÃO IDOSA

.PROJETO VIZINHANÇA 
AMIGA

INTERGERACIONALIDADE 
E INTERCULTURALIDADE
.MODELOS DE MENTORIA 

INTERGERACIONAIS
.CRIAÇÃO DE ATIVIDADES 

INTERGERACIONAIS

REDES DE VIZINHANÇA E 
VOLUNTARIADO DE 

PROXIMIDADE
.AUMENTO DO Nº DE 

VOLUNTÁRIOS DE 
PROXIMIDADE

IMAGEM POSITIVA DOS 
IDOSOS

. DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES 
QUE PROMOVAM 

IMAGEM POSITIVA DOS 
IDOSOS

Eixo II
Inclusão na Comunidade



*PROMOÇÃO DAS REDES DE VIZINHANÇA E VOLUNTARIADO DE PROXIMIDADE
- Projeto Academia Sénior em parceria com o Serviço Municipal da Proteção Civil

*TRANSPORTE SOLIDÁRIO
- Disponibilização de transporte solidário por 4 Juntas de freguesia da cidade a pessoas idosas e/ou com 
dificuldades de mobilidade para deslocações a serviços públicos (Hospital, Centro de Saúde, entre outros)

*DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INTERGERACIONAIS
•Realização de atividades que promovam o convívio entre as várias gerações e a partilha de experiências e 
histórias de vida entre as crianças e os mais velhos

Eixo II
Inclusão na Comunidade



Ocupação dos Tempos 
Livres ( áreas artísticas, 
culturais e desportivas)

Empreendedorismo e 
criação de oportunidades 

de trabalho voluntário 
ou remunerado

Participação e  
representação das 
pessoas idosas na 

comunidade

Programas de preparação 
para a Reforma

Fórum Municipal Sénior 
(sistema de 

representação das 
pessoas com mais de 65 

anos )

Melhorar a imagem 
social do município 

(promoção da herança 
histórica e identidade 

cultural)

Eixo III
Participação socioeconómica e cívica, aprendizagem ao longo da vida e 

fruição cultural 



*FÓRUM MUNICIPAL SENIOR (sistema de representação das pessoas com mais de 65 anos)
O FSA é um órgão local de representação dos séniores da cidade da Amadora, com funções consultivas, de 
apreciação e análise dos problemas e das propostas de soluções, de informação, de promoção e proteção dos 
seus direitos de forma a garantir o seu bem-estar, dignidade e qualidade de vida. Foram já realizadas 5 reuniões e 
apresentadas 5 propostas de intervenção. 

*OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES (áreas artísticas, culturais e desportivas)
-Amasenior Viva +
-Amasenior Lazer
- Identidades

*MELHORAR A IMAGEM SOCIAL DO MUNICIPIO  (promoção da herança histórica e identidade cultural)
- Recolha de testemunhos  e memórias de seniores sobre a cidade da Amadora e sobre as suas vivências na 
cidade ao longo dos anos

Eixo III
Participação socioeconómica e cívica, aprendizagem ao longo da vida e 

fruição cultural 



FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO

.ENVELHECIMENTO 
ATIVO&DEMÊNCIAS
.GESTÃO ORGANIZAÇÕES

MODELOS SUPERVISÃO 
TÉCNICOS:

BURNOUT E ÉTICA
INOVAÇÃO&PARTILHA 

BOAS PRÁTICAS:
DISSEMINAÇÃO E

RECONHECIMENTO 
EMPRESARIAL

SINERGIAS 
INTERSETORIAIS

AS TIC AO SERVIÇO DOS 
SENIORES

SUPORTE DE 
COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO: 
SERVIÇOS/INICIATIVAS

BOAS PRÁTICAS

MODELOS DE 
GOVERNANÇA

E
POLICY MAKING

Eixo IV
Qualificação, Organizações e Responsabilidade Social



*FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES NAS ÁREAS DO ENVELHECIMENTO ATIVO E 
DEMÊNCIAS E GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES
- Realização de ações de formação e qualificação das organizações que têm respostas para seniores em 
vários domínios do envelhecimento, envolvendo dirigentes e trabalhadores;

*ENVOLVIMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO MUNICIPIO
-Criação de um grupo de trabalho composto por 14 empresas que desenvolvem ações e projetos 
destinados à população sénior no âmbito da sua Responsabilidade Social, envolvendo os seus 
trabalhadores (Projeto Whatsapp, Voz Amiga, Realização de ações de informação/sensibilização nos 
Centros de Dia, realização de atividades desportivas, etc)

*DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E POLICY MAKING
- Partilha de boas práticas na área do envelhecimento entre as organizações do município e também 
fora do município. Elaboração de recomendações e orientações estratégicas que possam influenciar as 
politicas locais e nacionais sobre o envelhecimento

Eixo IV
Qualificação, Organizações e Responsabilidade Social



*TÓPICOS PARA REFLEXÃO

-Importância do planeamento estratégico conjunto para a construção de soluções concertadas e adequadas às 
necessidades identificadas; Assinatura de um pacto local para o envelhecimentos sustentável – compromisso de 
todas as entidades em contribuir para a melhoria das condições de vida da população sénior da cidade;

-Envolvimento  muito próximo dos stakeholders (instituições públicas e privadas, empresas, comunidade e os 
próprios idosos) no processo de planeamento, execução e avaliação  da intervenção;

-Constante atualização do diagnóstico de necessidades agregando os contributos de todos os parceiros envolvidos

-Envolvimento da comunidade através da divulgação e disseminação dos projetos e atividades a decorrer , bem 
como dos resultados atingidos.

-Auscultação dos seniores no que diz respeito às suas necessidades e planeamento de ações
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