
Objetivos especificos Ações Metas Público-Alvo
Responsáveis/ 

Intervenientes
Calendarização

Indicadores/Impacto face 

ao universo total de 

organizações e agentes no 

território de Alvalade

Alvalade Ativo

Incentivar atividade fisica na 

população idosa, reduzir 

isolamento social

Séniores +65 out 2021-2022

79 inscritos, 4 percursos, 

média de  5 a 15 

participantes por 

caminhada

Plano de ação Grupo da Idade Maior 2021

Área Estratégica Objetivo Geral

Operacionalização 

Idade Maior

Promoção e 

manutenção dos 

direitos humanos nos 

cidadãos de Idade 

Maior

Identificar e diminuir a 

solidão dos casos de 

solidão dos séniores de 

Alvalade

Projeto “O meu vizinho"

Alertar idosos, comunidade e 

comercio local para o 

isolamento/ distribuição 

periodica de folhetos

Séniores da freguesia de 

Alvalade/ Comércio 

Local /Comunidade em 

geral

GT Idade Maior

Abril; Junho; 

Setembro; 

Dezembro

11 Instituções 

envolvidas/Mais de 3000 

de folhetos distribuidos  

Formação na área da 

prestação de cuidados de 

saúde

Capacitar pessoas que 

trabalham com população 

idosa.

Transitou para 2022

27 inscritos e 12 

participantes, 4 oradores

Atividade iniciada em 

2021, a terminar em 2022

RSB; SCML e CML; 

Grupo 

Acessibilidades
Capacitar as organizações 

e os profissionais para a 

prevenção e promoção 

dos direitos da população 

sénior                  

Formação na área das 

Acessibilidades: Prevenção 

dos Riscos existentes no 

domicílio

Webinar:Acessibilidades no 

contexto doméstico: alertar 

profissionais e idosos para os 

perigos existentes no domicílio
Entidades com 

respostas sociais para 

idosos e comunidade 

em geral

GT Idade Maior

Projeto Porta a Porta 

Promover um 

envelhecimento saudável, 

valorizando  a prática da

relação intergeracional.

2021-2022Séniores +65 GT Idade Maior



Criar procedimentos de 

sinalização de situações 

dos idosos desconhecidos 

dos serviços 

Construção de um 

fluxograma descritor do 

atendimento à pessoa Idosa 

;      

 Identificar os fluxos do 

atendimento da pessoa idosa 

nos diferentes serviços de 

atendimento; Identificação dos 

prontos críticos, planeamento e 

organização do processo de 

articulação entre os serviços;

Séniores +65 GT Idade Maior Setembro

Concluido com a 

consolidação do 

Fluxograma integrado 

entre todos os parceiros

Refletir sobre as 

respostas sociais 

(objetivo da Rede 

Social)

Melhoria da Qualidade de 

vida e dos serviços de 

apoio à população sénior

Partilha e discussão de 

documentos da rede social e 

das entidades para reflexão 

sobre respostas sociais

Promover reflexão sobre  

respostas sociais

Técnicos das entidades 

com respostas sociais 

para idosos

GT Idade Maior; 

GT+G30 Pessoas 

Idosas( Rede 

Social)

Setembro

2 reuniões realizadas para 

apresentação dos 

resultados/  Todos os 

parceiros do GT envolvidos

Idade Maior

Promoção e 

manutenção dos 

direitos humanos nos 

cidadãos de Idade 

Maior






