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NOTA DE ABERTURA 
 

 

No nosso tempo, a maioria das pessoas pode esperar viver até aos 60 anos e mais. Mas, os mais velhos 

da nossa sociedade não só vivem mais tempo do que os seus antepassados como apresentam 

competências resilientes que lhes permitem fazer face aos problemas da vida, constituindo -se como 

modelos para as novas gerações de que não há memória. Muitos deles são ativos na sociedade, seja ao 

nível da participação na família, na comunidade, na empresa, na política e no ambiente. Outros 

apresentam dificuldades na adaptação das suas vidas ao seu próprio processo de envelhecimento 

(reforma, doenças crónicas, transições, isolamento, solidão). O envelhecimento também surge associado 

a determinadas fragilidades físicas, mentais e sociais que é preciso prevenir ou saber identificar para 

poder lidar com elas. 

A sociedade tem mudado a sua abordagem sobre o processo de envelhecimento construindo um a nova 

memória. Na atualidade, a visão do envelhecimento é apresentada de um ponto de vista dinâmico e 

positivo, e não só ligado às doenças crónicas, patologias e morte. Por conseguinte, compreendemos a 

idade adulta e a velhice numa perspectiva de desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida. O fato 

de consideramos que a idade adulta e a velhice encontram-se relacionadas com etapas anteriores do 

desenvolvimento humano, esta abordagem psicogerontológica permite a possibilidade de planificar uma 

intervenção adequada ao nível da promoção de capacidades e protecção de riscos nesta idade.  

A investigação sobre o envelhecimento tem mostrado como também esta etapa de vida se encontra 

independente das outras, pelo que exige um olhar atento e circunstanciado em termos das alterações 

físicas, cognitivas, afectivas, sociais e psicológicas a par das mudanças de vida nesta idade, como é o 

caso da reforma. 

As temáticas escolhidas para os anteriores seminários representavam as nossas preocupações de 

momento sobre o envelhecimento, devidamente contextualizados na atualidade. Assim, tivemos os 

seguintes Seminários: 

• I Seminário Ibérico de Psicogerontologia, “Promoção do Envelhecimento Saudável”, organizado 

pela Escola Superior de Educação, IPBeja, Beja, 31 de Maio de 2011; 

• II Seminário Ibérico de Psicogerontologia “Saúde Mental e Bem -estar em Gerontes”, organizado 

pelo 1.º Curso de Mestrado em Psicogerontologia Comunitária, Escola Superior de Educação, IPBeja, 

Beja, 31 de Maio de 2012; 

• III Seminário Ibérico de Psicogerontologia “Cidadania Sénior: desafios e oportunidades”, 

organizado pelo 2.º Curso de Mestrado em Psicogerontologia Comunitária, Escola Superior de Educação, 

IPBeja, Beja, 23 de Maio de 2013; 

• IV Seminário Ibérico de Psicogerontologia: “Visão Interdiscipl inar do Envelhecimento”, 27 de 

Maio 2014; 

• V Seminário Ibérico de Psicogerontologia: “Saúde Mental e Qualidade de Vida no 

Envelhecimento”, 21 e 22 de Maio de 2015. 

 

Este ano escolhemos para o VI Seminário Ibérico de Psicogerontologia o tema “Espaços, Memó rias e 

Envelhecimento” para por em reflexão e debate construtivo durantes os dias 19 e 20 de Maio 2016. 

Considerámos que seria uma mais valia as abordagens do “Tempo”, do “Espaço” e da “Memória” em 

contextos de “Envelhecimento” possibilitando o diálogo profícuo entre a diversidade de abordagens sobre 

o assunto em questão (Psicologia, Saúde, Sociologia, Antropologia, Gerontologia, História, Literatura, 
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Artes, Atividade Física, Económica, Filosofia, Educação, Serviço Social, Gestão, Direito, entre outras) e a  

mostra da investigação, da intervenção e do que é feito na comunidade. 

Aceitaram o desafio de virem partilhar connosco 58 oradores portugueses e espanhóis e cerca de 130 

participantes (alunos, profissionais e agentes da comunidade). As memórias, os tempos e os espaços 

pessoais, da família, da escola, do trabalho, da comunidade, da sociedade, têm de ser protegidos, quer 

na saúde, quer na doença ou adversidade e devem ser partilhados para movimentar um envelhecimento 

feliz para todos. São dois dias para partilhar no espaço do Instituto Politécnico de Beja conhecimentos, 

investigação, práticas, técnicas, intervenções e reflexões multidisciplinares em ambiente ibérico. Será 

registado na memória de todos os que estiverem presentes, os acontecimentos que ocorrerem. 

Esperamos que sejam gratificantes e que conduzam ao desenvolvimento de sinergias e parcerias, que se 

convertam em boas memórias do futuro construído hoje.  

 

 

 

 

Maria Cristina Campos de Sousa Faria 
Coordenadora do Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 

Coordenadora do Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento no Alentejo 

Do Instituto Politécnico de Beja 

 

 

Beja, 18 de Maio de 2016 
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PROGRAMA 

VI SEMINÁRIO IBÉRICO DE PSICOGERONTOLOGIA 

 

Dia 19 de Maio 

9:00  Receção dos participantes 

10:00 Abertura da Exposição Arte Sénior VI e Momento Cultural 
10:00 Sessão de Abertura do Seminário  

10:30 PAINEL 1 – Espaços, Memórias e Tempos de Comunicação na Comunidade 

 Moderador: José Pereirinha Ramalho I ESE/ODEA- Instituto Politécnico de Beja  
 

Espaços e Memórias do Futuro – uma perspectiva psicológica |Maria Cristina Faria ESE/ODEA| 
Instituto Politécnico de Beja 

A Rádio que nos toca| Francisco Carvalho |Jornalista, Rádio PAX, Beja 
Segurança na Comunidade e Envelhecimento |Pedro Alexandre Maia Ribeiro| Capitão, Chefe 

da Secção de Operações Treino e Relações Pública, em substituição, Oficial de Relações Públicas 
da GNR Comando Territorial de Beja 

APP- Associação Portuguesa de Psicogerontologia | Maria João Quintela|Coordenadora da 
APP 

As potencialidades do Documentário na preservação da Memória| Maria João Ramos| ESE- 
Instituto Politécnico de Beja 

11:30 Coffee break e Momento Cultural  
11:30 Túnel do Percursos de Envelhecimento – Curso Técnico Superior Especializado em 

Psicogerontologia (ESE-IPBeja) 

12:00 CONFERENCIA 1 

 Conferência apresentada por Maria Cristina Faria |ESE/ODEA- Instituto Politécnico de Beja- 
 

A memória de nós: A narrativa esquecida nas pastas dos nossos computadores! 
Nuno Colaço 
Neuropsicólogo/ Psicólogo Clínico 
Doutorado pela Universidade de Salamanca 

Presidente da Direção do Hapinez, Centro de Excelência para a Psicologia  

12:30 Sessão de Posters- “Espaços, Memórias e Envelhecimento” 
 Moderadora: | Maria Inês Faria | ESE/ODEA – Instituto Politécnico de Beja  

13:00 Pausa de Almoço 

14:30 CONFERENCIA 2 

 Conferência apresentada por Maria do Sameiro Pedro| ESE – Instituto Politécnico de Beja 
 
La construcción de Imaginarios como herramientas para el cuidado de los adultos mayores: 
buenas prácticas y proyectos emprendedores 
Eloy Martos Nuñez 
Doutor| Coordenador da Rede Internacional de Universidades Leitoras 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales,(Lengua y Literatura) 
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Universidad de Extremadura 

15:00 CONFERENCIA 3 

 Conferência apresentada por Ana Clara Nunes|ESS/ODEA- Instituto Politécnico de Beja 
 
La vejez como valor 
Salvador Postigo Mota  
Departamento de Enfermería 
Facultad de Medicina 
Universidad de Extremadura 

15:30 PAINEL 2 – Contextos de Saúde e Doença no Envelhecimento 
 Moderadora: Maria Miquelina Pena| ESS- Instituto Politécnico de Beja 

 
Enamoramento e Amor após os 65|Ana Paula Zarcos | ESS- Instituto Politécnico de Beja 

Abordagem da Terapia Ocupacional na Demência | Maria Raquel Santana e Susana Pestana 
|ESS/ODEA- Instituto Politécnico de Beja 

Envelhecer com Esquizofrenia|Ana Clara Nunes|ESS/ODEA- Instituto Politécnico de Beja 
Quando a Memória Atraiçoa|Antónia Costa|ESS/ODEA- Instituto Politécnico de Beja 

A equipa da Psiquiatria Geriátrica do Serviço de Psiquiatria da ULSBA |María Suárez Gómez | 
Médica Psiquiátrica do Serviço de Psiquiatria da ULSBA 

16:30 PAINEL 3 – Universos de Tempo e Memória 

 Moderadora: Maria João Ramos| ESE- Instituto Politécnico de Beja 
 

Viver o Tempo, a Falta de Tempo e o Tempo em Falta| José Pedro Fernandes | ESE- Instituto 
Politécnico de Beja 

Escola Industrial e Comercial de Beja e Escola D. Manuel I, espaços de partilha e de memória| 
Pedro Martinho | Subdirector do Agrupamento nº 2 de Beja (Escola Secundária c/3º ciclo D. 

Manuel i e Escola Mário Beirão) 
Banco do Tempo - Évora| Isaura Pinto |Mentora e Membro da Equipa Dinamizadora do Projeto 

Revitalizar Profissões Tradicionais no Baixo Alentejo para o Desenvolvimento Comunitário e 
Empreendedorismo | Ana Marta Oliveira (Assistente Social, Mestre em Desenvolvimento 
Comunitário e Empreendedorismo, IPBeja 
Lembrando a idade com sucesso: Memória Retrospectiva e Prospectiva em Idosos Saudáveis 
|Patrícia Isabel Pato (Assistente Social| Mestre em Psicogerontologia Comunitária, IPBeja 
Associação Sénior Castrense, uma experiência de 5 anos em prol do Envelhecimento Ativo em 
Castro Verde | Natércia Sequeira Duarte | Presidente da Direção da Associação Sénior 
Castrense 

16:30 Túnel do Percursos de Envelhecimento – Curso Técnico Superior Especializado em 
Psicogerontologia (ESE-IPBeja) 

17:30 Coffee break e Momento Cultural  

17:45 PAINEL 4 – Projetos de Intervenção em Psicogerontologia e Desenvolvimento Comunitário  
 Moderadora: Adelaide Espirito Santo I ESE/ODEA- Instituto Politécnico de Beja  

Solidão em idosos Institucionalizados na casa do povo de Santo António das Areias | Dr.ª Ana 
Mafalda da Silva Peguinho (Assistente Social, Mestre em Psicogerontologia Comunitária, IPBeja 

As representações sociais das crianças face à pessoa Idosa |Isabel Valente Pereira (Assistente 
Social, Mestre em Psicogerontologia Comunitária, IPBeja  

A iniciativa laboral pós-reforma como contribuição para o desenvolvimento sustentável de 
uma comunidade|Dr.ª Débora Sofia Oliveira (Assistente Social, Mestre em Psicogerontologia 
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Comunitária, IPBeja 

Separação- individuação em Pais Séniores de Filhos com Deficiência |Dr.ª Helena Isabel 
Raposo (Psicóloga, Mestre em Psicogerontologia Comunitária, IPBeja  

Os Cuidados de quem cuida: A Senescência vivida a cuidar de filhos com deficiência |Dr.ª 
Vanda Cristina Afonso (Assistente Social, Mestre em Psicogerontologia Comunitária, IPBeja  

17:45 PAINEL 5 – Projetos de Intervenção em Psicogerontologia e Desenvolvimento Comunitário 

 Moderador: Armindo Manuel Mendes I ESE/ODEA- Instituto Politécnico de Beja  
O Contributo da Universidade Sénior para o envelhecimento ativo das pessoas idosas|Maria 
José Gonçalves (Assistente Social, Mestre em Psicogerontologia Comunitária, IPBeja  
O Contributo da família para o processo de Institucionalização do idoso|Tânia Isabel Casqueira 
(Assistente Social, Mestre em Psicogerontologia Comunitária, IPBeja  
Promoção da Saúde Mental em Gerontes através da educação social - Estamos Juntos no 
caminho para a Inclusão|Tatiana Filipa Mestre (Educadora Social, Mestre em Psicogerontologia 
Comunitária, IPBeja 
Representações Sociais dos Profissionais de Saúde do Suporte Social dos Idosos na Urgência 
Hospitalar|Maria de Fátima Martins (Assistente Social, Mestre em Psicogerontologia 
Comunitária, IPBeja 
Qualidade de Vida na Viuvez|Vera Isabel Raimundo (Assistente Social, Mestre em 
Psicogerontologia Comunitária, IPBeja 

20:00               Jantar Convívio 
 

Dia 20 de Maio 

9:30 Painel 6 –Espaços de Tempo e de Memória(s) 

 Moderadora: Mariline Ninhos| Mestrado em Psicogerontologia Comunitária| ESE/ODEA- 
Instituto Politécnico de Beja 

 
Histórias de vida  e Memória Social| José Orta | ESE- Instituto Politécnico de Beja  

Envejecimiento activo: aprendizaje y calidad de vida|Pilar Moreno (UPO)  
O saber do tempo e a política cultural da integração social |Florival Baioa |ADPBeja-  

Memorias pintadas|Ana Duarte- Faculdade de Belas Artes – Universidade de Lisboa  
Olhar espaços e ver tempos |Ana Piedade |ESE/ODEA- Instituto Politécnico de Beja| Lab-At 

IPBeja | CRIA 
 Lab-At (Laboratório de Animação Territorial)-IPBeja/ CRIA (Centros em Rede em Investigação 

em Antropologia) 
O que vez dessa janela? Memória para o futuro| Maria do Sameiro Pedro| ESE – Instituto 

Politécnico de Beja 
10:30 Painel 7 – A Intervenção Social e Bem - estar no Envelhecimento 

 Moderadora: Adelaide Malainho | ESE/ODEA- Instituto Politécnico de Beja  

                       /Centro de Estudos em Serviço Social e Desenvolvimento Local (CESSDL 
 

Os Direitos das Pessoas Idosas: Espaços de Concretização e Reivindicação em Ambiente 
Institucional|Ana  Isabel Fernandes|ESE/ODEA-IPBeja/Centro de Estudos em Serviço Social e 

Desenvolvimento Local (CESSDL 
A compartimentação da velhice – E se fosse eu?|Fernanda Matias - Centro Distrital de 

Segurança Social de Beja 
A Gestão das Instituições - Uma perspectiva sobre o bem-estar do utente|Leandro Gonçalves - 
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Presidente da Direção do Lar Dr.º Jacinto Faleiro - Castro Verde  

Respostas sociais para pessoas idosas – Uma análise crítica|Miguel Bento - Docente 
IPBeja/Centro de Estudos em Serviço Social e Desenvolvimento Local (CESSDL)  

Transformações sociais contemporâneas e políticas de envelhecimento: uma proposta de 
elementos de análise e reflexão| Alexandre Martins, João Alves e Raul Cordeiro| Instituto 

Politécnico de Portalegre 
Alémemoria | Ana Soeiro, Paula Colaço e Angélica Azedo 

11:30 Coffee break e Momento Cultural 
11:30 Túnel de Percursos de Envelhecimento – Curso Técnico Superior Especializado em 

Psicogerontologia (ESE-IPBeja) 
12:00 CONFERENCIA 4 

 Conferência apresentada por: José Pedro Fernandes | ESE – Instituto Politécnico de Beja  
 

Estado actual de las intervenciones asistidas por animales: una comparativa internacional" 
María A. Perea Mediavilla | Asociación INTAP y miembro del grupo de investigación PAI SEJ-452 

Trabajo Social y Políticas Sociales, Univ. Pablo de Olavide  
Javier López-Cepero Borrego | Universidad de Sevilla y Asociación INTAP 

13:00  Almoço 

14:30 Painel 8 - Nutrição, Movimento, Funcionalidade e Atividade Física 

 Moderador: |João Leal |ESE/ODEA- Instituto Politécnico de Beja 

 
Novas Tendências na Promoção da Atividade Fisica e Envelhecimento |Vânia Loureiro 

|ESE/ODEA- Instituto Politécnico de Beja 
Intervenção Psicomotora em Idosos - Gerontopsicomotricidade |Maria João Dores| USBLA,  

Dietética e Nutrição- BFOOD| Joana Santos| Nutricionista|PalmeiroFoods BFOOD-ANA 
 A Nutrição no Envelhecimento| Olga Amaral |ESA- Instituto Politécnico de Beja 

16:00  Coffee break e Momento Cultural 
16:30 Workshops Envelhecimento Saudável 

Moderador: Gonçalo Soeiro| Mestrado em Psicogerontologia Comunitária| ESE/ODEA- Instituto 
Politécnico de Beja 
 

 W1 – Dietética e Nutrição- BFOOD|Joana 
Santos| Nutricionista|PalmeiroFoods 

BFOOD-ANA 

W2 – Atividades para Gerontes| Mariline 
Ninhos| Mestrado em Psicogerontologia 

Comunitária| ESE/ODEA- Instituto Politécnico de 
Beja 

17h30 Sessão de Encerramento 
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PAINEL 1 

Espaços, Memórias e Tempos de Comunicação na Comunidade 
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Espaços e Memórias do Futuro 
 

 

Maria Cristina Faria 

 

 

Escola Superior de Educação / Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento do 

Alentejo – Instituto Politécnico de Beja, mcfaria@ipbeja.pt  

 

 

O mundo em que vivemos hoje é tão acelerado que o presente vira passado num 

diminuto momento e o futuro torna-se próximo e vira presente. O mesmo acontece 

aos espaços, que se transformam e com eles mudam as memórias pessoais, de grupo, 

da comunidade e da sociedade. Queremos sentir o tempo e até o saborear, mas, a 

tarefa não é fácil, e embora detentores da posse do tempo, do tempo que nos é dado 

durante a vida, sabemos que o relógio não pára e é preciso saber maximizar o 

momento e que este seja percebido. Ora o momento supõe a existência de um 

universo aberto, em que se produz mudança, crescimento e novidade. Desenhar o 

futuro é pensar sobre ele e esperar que algo de bom aconteça, em qualquer fase do 

desenvolvimento humano. Pensar sobre o futuro encontra-se na memória semântica, 

ligada ao conhecimento geral sobre o mundo e atemporal, mas, muitas vezes ligada à 

memória episódica, que constrói a nossa biografia e a história da humanidade. Tomar 

decisões hoje possibilita-nos um futuro melhor e esta acção é geradora de vida. No 

envelhecimento, esta é uma perspectiva de sobrevivência e de sustentabilidade 

humana. Vou investir agora, para as novas gerações serem felizes no futuro e eu fico 

feliz agora por poder contribuir para o futuro. O que nos faz pensar que o controle e 

gestão do tempo e dos espaços passam a ser do domínio do conhecimento, da 

aprendizagem e da acção interventiva. Por conseguinte, organizar o futuro surge como 

uma tarefa da responsabilidade do passado e da sua memória. É preciso tomar 

consciência que estruturar o nosso futuro e o dos outros se faz no presente.  

A capacidade de viajar mentalmente no tempo para organizar e até prever o futuro dá-

nos a possibilidade de prevenir riscos e de promover uma vida melhor para todos. A 

memória de um futuro melhor, construída no presente, permite criar percursos de 

desenvolvimento, capacitadores de competências resilientes que conduzam à 

felicidade. Lembrar o passado e imaginar o futuro ocorrem no presente. Ser 

competente para relatar os acontecimentos do passado e descrever o que acontecerá 

no futuro prepara-nos para viver melhor. Ter um pensamento, uma cognição, uma 

imagem, uma representação, uma narrativa, um sentimento e emoções do futuro, ao 

longo da vida contribui para um melhor ajustamento à vida, à saúde e à doença, á 

mailto:mcfaria@ipbeja.pt
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prevenção do risco e à promoção de estilos de vida saudáveis. Assim, a 

heterogeneidade da velhice mostra-nos as memórias do futuro no passado. Ao lidar 

com o tempo, os espaços e as memórias o individuo enfrenta as suas emoções e 

desafia o seu raciocínio e vai construindo a sua personalidade, para mais tarde 

recordar na velhice. Ora nem todos estão disponíveis para o fazer ou detém 

competências para lhe dar seguimento. Assim, as pessoas podem estar mais ou menos 

preparadas para construir o seu futuro consoante têm ou não uma memória de futuro. 

É esta a problemática que pretendemos desenvolver neste trabalho, de como preparar 

conscientemente durante a vida espaços e memórias do futuro, possibilitando uma 

boa e feliz memória de vida na velhice. 

 

Palavras chave: Gerontes; Memória; Psicologia do Envelhecimento; Envelhecimento 

Ativo  
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A Rádio que nos toca 

 

 

Francisco Carvalho 

 

 

Jornalista, Rádio Pax, Beja, fjpc31@gmail.com  

 

 

A revolução digital introduziu profundas mudanças na forma de comunicar. 

A Rádio teve de diversificar as plataformas de atuação, ajustar os meios e redefinir os 

conteúdos. A internet, vista por muitos como uma ameaça, abriu novas janelas de 

oportunidade.  

 

No plano local, a tentativa de chegar mais além, através da rede, não pode 

descaracterizar a Rádio nem desligá-la do seu meio.  

 

No Alentejo, os estudos não deixam margem para dúvidas. Os idosos são o público-

alvo deste meio de comunicação que cruza diariamente as nossas vidas.  

 

Palavras-chave: Rádio, Comunicação, Internet, Envelhecimento 
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As Potencialidades do Documentário na Preservação da Memória 
 

 

Maria João Ramos 

 

 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Beja, mj.ramos@ipbeja.pt  

 

 

O objetivo da comunicação proposta é refletir brevemente sobre as várias formas de 

recolha de informação histórica e de memórias e sobre as potencialidades do 

documentário enquanto forma de preservação e meio de comunicação de memórias. 

Serão apresentados dois projetos recentes (2015): o documentário “João Honrado por 

ele próprio”, realizado por Maria João Ramos e Ana de Freitas, e o documentário “25 

Anos de Censurados”, realizado por Maria João Ramos. O primeiro resultou de um 

conjunto de conversas realizadas pelas autoras com o histórico antifascista e 

revolucionário alentejano João Honrado, falecido em 2012. O segundo reporta-se a um 

estudo de receção realizado em 2014 sobre uma das mais populares bandas punk/rock 

portuguesas (Censurados), no âmbito do qual foram recolhidos cerca de 20 

testemunhos.  

mailto:mj.ramos@ipbeja.pt
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A memória de nós: A narrativa esquecida nas pastas dos nossos 

computadores! 
 

 

Nuno Colaço 

 

 

Neuropsicólogo/Psicólogo Clínico, doutorado pela Universidade de Salamanca, 

Presidente da Direção do Hapinez, Centro de Excelência para a Psicologia, 

nunomiguelcolaco@gmail.com  

 

  

Procurar-se-á estabelecer uma relação entre o isolamento social, a aceleração do 

envelhecimento, a saúde mental, e a narrativa das histórias de vida. Nesta sequência, 

questiona-se o lugar do idoso na constelação social, na qual a memória dos tempos da 

pessoa perdura (ou se perde), mantendo (ou perdendo) a identidade e a sua função 

individual e social. Discutir-se-á o papel da Internet e de todos os recursos do 

ciberespaço no envelhecimento, mas, principalmente, na continuidade da história e na 

função indispensável da narrativa na memória individual e colectiva. O tempo da 

modernidade proporciona muito pouco espaço para a narrativa e para a estimulação 

das memórias da história de cada ser humano. O ser humano da modernidade 

proporciona muito pouco espaço a si mesmo e à sua continuidade. À continuidade 

individual e à continuidade colectiva. E à continuidade do tempo que está subjacente 

ao envelhecimento e ao envelhecer. Terminar-se-á reflectindo acerca do papel de cada 

pessoa nessa continuidade: Como técnicos, como cidadãos, como seres humanos. Para 

que a humanidade cresça; para que a humanidade se humanize; para que sejamos 

todos um pouco mais felizes! 

 

Palavras-Chave: Envelhecimento. Memória. Narrativa. História de vida. Humanidade. 
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La construcción de Imaginarios como herramientas para el cuidado de 

los adultos mayores: buenas prácticas y proyectos emprendedores 
 

 

Eloy Martos Núñez 

 

 

Universidad de Extremadura, Director Red Internacional de Universidades Lectoras 

 

 

Los Imaginarios sociales y las narrativas, a través de experiencias concretas como la 

dramatización o la recreación de mitos y tradiciones, son herramientas versátiles para 

activar y compartir, en forma lúdica y colaborativa, memorias tanto personales como 

colectivas. Se describen buenas prácticas y se contextualizan proyectos de 

intervención, focalizados en dos propuestas, el Proyecto Penélope (Wisconsin, USA) y 

Los Tesoros del Agua (RIUL-UEX)  

 

Palabras Clave: Imaginarios; Narrativas; Mitos; Dramatización; Cultura del Agua 
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La Vejez como valor 
 

 

Salvador Postigo Mota 

 

 

Universidad de Extremadura, info@salvadorpostigo.com  

 

 

La sociedad actual se enfrenta hoy en día a una profunda transformación demográfica 

asociada a diversas tendencias, entre las que se incluye un rápido, y constante, 

envejecimiento de la población. Además dentro de este grupo hay un tanto por ciento 

considerable de personas muy mayores. Esta situación hace que se modifique el papel 

de los ancianos en las relaciones sociales que se generan en la familia y en la 

comunidad. 

Por esta razón dentro de los contenidos de la asignatura Enfermería del 

Envejecimiento tratamos en profundidad el tema de la vejez como valor, recalcando la 

necesidad que tenemos como profesionales sociosanitarios de transmitir los valores de 

la vejez en todos los aspectos de la persona desechando estereotipos negativos. Para 

ello realizamos seminarios donde se evidencian dichos aspectos positivos. Se trata de 

una competencia específica de la asignatura cuya  finalidad es favorecer actitudes 

positivas hacia los mayores desde el aula para que a su vez los estudiantes, futuros 

profesionales actúen como agentes fomentando estos valores positivos de las 

personas mayores. 

Otro objetivo es conocer los recursos relacionados con el fomento del envejecimiento 

activo y otros relacionados con el voluntariado donde las personas mayores realizan 

una labor muy importante y valiosa en la sociedad. 

En este sentido trabajamos integrando los conocimientos teóricos con habilidades y 

actitudes adquiridas por los estudiantes.  Trabajamos fuera del aula acercándonos al 

mayor en su entorno, en su medio y haciendo que sean ellos mismos los que nos 

expliquen y nos hagan ver su valor como personas. 

 

PALABRAS CLAVE: vejez, valor, enfermería, estereotipos, actitudes 
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PAINEL 2 

Contextos de Saúde e Doença no Envelhecimento 
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Enamoramento e Amor após os 65 

 

 

Ana Paula Zarco 

 

 

Escola Superior de Saúde. Instituto Politécnico de Beja, paula.zarco@ipbeja.pt 

 

 

Apesar dos preconceitos e do estigma que ainda existe sobre os relacionamentos 

afectivo-sexuais nas pessoas com idade mais avançada, os mesmos não diferem na 

intensidade dos outros grupos etários. 

Será necessário pois terminar com esses mitos e arcaicos estereótipos sobre a vida 

afectiva na maturidade tardia. 

O que tem contribuído para a manutenção deste preconceito é a escassez de 

informação sobre o processo de envelhecimento e as mudanças na sexualidade em 

todas as faixas etárias. 

Assim, o esclarecimento acerca das informações distorcidas que se difundem em 

relação ao amor e sexualidade nesta etapa da vida podem contribuir para a diminuição 

destas crenças. 

 

Mas quando nos enamoramos? 

Será que ainda existe energia para isso numa idade mais avançada? 

Claro que sim! 

 Enamoramo-nos quando estamos prontos para mudar. 

 Surge como um impulso e quando estamos profundamente insatisfeitos com o que 

temos ou com o que somos…. 

Estamos prontos para o verdadeiro Amor quando necessitamos de dar resposta à 

questão: o que é esta energia? O que quer procurar? Quem sou eu? 

É uma modalidade de mudança. Enamoramo-nos quando estamos prontos para 

mudar, quando a velha relação se deteriora, nos parece inadequada, ou quando 

estamos terrivelmente sós, a perder a nossa continuidade e a da vida, é algo novo que 

nos chama…  

O verdadeiro enamoramento pode acontecer em qualquer idade e é sempre um 

renascimento, uma mudança. 

Na maturidade tardia, o afeto, o enamoramento, o amor, o sexo e a cumplicidade são 

determinantes e indicadores de bem-estar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Enamoramento, Amor, Sexualidade, Maturidade Tardia, Estigma.  
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A Abordagem da Terapia Ocupacional na Demência 

 

 
Raquel Santana1 e Susana Pestana2 

 

 
1 Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Beja, 

mariaraquelsantana@gmail.com  
2 Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Beja, susana.pestana@ipbeja.pt  

 

 

Segundo a Direção Geral de Saúde, no envelhecimento aumentam os riscos de 

fragilidade de saúde física e mental, prevalecem e agravam-se as doenças crónicas, 

acrescem os níveis de dependência, aumenta a pressão sobre o sistema de saúde, de 

apoio social e as famílias, pessoas com mais de 65 anos apresentam algum tipo de 

dependência e 50% das pessoas com mais de 80 anos necessitam de apoio mais 

continuado por algum tipo de dependência. Desta forma, o envelhecimento ativo, 

designação introduzida por Robert Butler, em 1983, refere-se a uma diversidade de 

atividades que se traduzem em múltiplas formas das pessoas contribuírem para a sua 

própria vida e saúde, para as suas famílias e comunidades, bem como para a 

sociedade, à medida que envelhecem (Butler; Butler & Gleason, cit. por Leland, Elliot, 

& Johnson, 2012). A abordagem dos Terapeutas Ocupacionais direciona-se à 

identificação e desenvolvimento de intervenções que afetam a participação nas 

ocupações desejadas e que influenciam o envelhecimento ativo. Sendo a Demência 

uma doença degenerativa mais prevalente a partir dos 60 anos de idade ou mais 

afetou, em 2005, cerca de 24,3 milhões de pessoas em todo o mundo e estima-se um 

aumento de 4,6 milhões em cada ano, perfazendo um total de 81,1 milhões em 2040 

(World Health Organization, 2003). As suas consequências traduzem-se em 

perturbações cognitivas, alterações do humor e problemas a nível comportamental, 

onde as pessoas perdem a capacidade de desempenhar as suas atividades da vida 

diária e apresentam dificuldades acrescidas na participação social. A intervenção da 

Terapia Ocupacional atua em áreas como a manutenção e facilitação do desempenho 

ocupacional em atividades da vida diária e atividades da vida diária instrumentais, 

participação social, lazer, no aumento do bem-estar e na redução da sobrecarga 

associada à prestação dos cuidados. As intervenções específicas abrangem a análise de 

atividades, a estimulação sensorial, a psicoeducação, a modificação dos ambientes 

físico e social, a estimulação cognitiva e o envolvimento em atividades significativas.  
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Envelhecer com Esquizofrenia 
 

 

Ana Clara Pica Nunes 

 

Escola Superior de Saúde, Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento do Alentejo, 

Instituto Politécnico de Beja, ana.nunes@ipbeja.pt 

 

 

A esquizofrenia, perturbação grave, com curso variável e heterogéneo constitui uma 

perturbação com múltiplas facetas no que se refere à etiologia, fenomenologia, curso 

e tratamento, sendo que a mais comum é a tendência para a cronicidade e 

disfuncionalidade (Chinchilla, 2008). 

O facto de se tratar de uma patologia com curso muito variável e, logo, com 

repercussões aos diferentes níveis confronta-nos com a necessidade de compreender 

melhor as repercussões da doença ao longo do processo de envelhecimento. 

Com o movimento de desinstitucionalização, as pessoas com doenças mentais 

crónicas, outrora internadas definitivamente em hospitais psiquiátricos passaram a 

viver na comunidade, com as suas famílias. Assim, tendo por base esta realidade e 

dadas as diferenças já conhecidas entre indivíduos jovens e idosos com esquizofrenia 

(Mausbach et al., 2008) importa investigar e compreender melhor os efeitos da 

passagem do tempo nas pessoas com esquizofrenia. 

Nesta comunicação propomo-nos apresentar o resultado de um breve estudo sobre o 

tema, na sequência da aplicação de questionários a 64 indivíduos com esquizofrenia.  

A metodologia de análise e de tratamento dos dados foi a análise estatística, na 

sequência da construção da base de dados no Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM SPSS Statistics 21). A partir daqui foi desencadeada toda a análise 

estatística descritiva. 

Os resultados não apontam para a deterioração cognitiva e disfuncionalidade. O facto 

de se tratar de indivíduos casados, com filhos, a viverem na comunidade pode justificar 

a evolução ou curso favorável da doença.  

Estas evidências apontam para a necessidade das pessoas com esquizofrenia se 

manterem na comunidade, com suporte e apoio familiar e social e evidencia a 

importância dos contextos promotores de saúde. 
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A equipa da Psiquiatria Geriátrica Do Serviço de Psiquiatria da ULSBA. 
 

 

María Suárez Gómez 

 

 

Médica Psiquiátrica do Serviço de Psiquiatria da ULSBA, 

maria.suarez.gomez@gmail.com 

 

 

A equipa multidisciplinar de Psiquiatria Geriátrica, criada em janeiro de 2016, e com 

início em fevereiro de 2016, tem como objetivos prestar cuidados especializados e 

diferenciados de psiquiatria e saúde mental as pessoas com idade igual o superior aos 

65 anos, pertencentes ao Distrito de Beja; melhorar a qualidade de vida da população 

assistida; proporcionar uma intervenção comunitária e interinstitucional. É constituída 

por um médico psiquiatra-Dra. María Gómez-, um psicólogo-Dr. Francisco Barrocas-, 

uma enfermeira-Dra. Paula Colaço, uma assistente social-Dra. Josefa Coelho, e uma 

psicomotricista-Dra. Mª João Dores. As nossas valências incluem consultas de 

psiquiatria, enfermagem e psicologia, com coordenação com medicina interna e 

neurologia, assim como com os clínicos gerais dos cuidados de saúde primários. 

Contemplamos também as visitas domiciliárias, com o objetivo de avaliação e 

seguimento aos utentes e apoio e formação aos cuidadores. Fazem parte desta 

valência os vários grupos terapêuticos, que são: grupo de ajuda mutua, com partilha 

das experiencias e psicoeducação aos cuidadores; grupo de reminiscências, que 

pretende potenciar a autonomia nas atividades da vida diária e o relacionamento 

social; grupo de reabilitação neurocognitiva, para estimular as capacidades cognitivas 

de memória, atenção e concentração, e as funções executivas; grupo de depressão; e o 

grupo de gerontopsicomotricidade, que consiste numa reeducação ou terapia de 

mediação corporal e expressiva em diversas situações ligadas a problema do 

envelhecimento enquanto processo continuo e inevitável e problemas do âmbito 

psico-afectivo. 
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PAINEL 3 

Universos de Tempo e Memória 
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Escola Industrial e Comercial de Beja e Escola D. Manuel I, espaços de 

partilha e de memória 
 

 

José Pedro Fernandes 

 

 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Beja, jpfernandes@ipbeja.pt  

 

 

As escolas não são apenas locais de transmissão de conhecimento da população jovem 

discente actual e presente. São também locais de partilha e de memória de todos que 

por aí passaram, fazendo parte, de uma maneira ou de outra, das suas vidas. São locais 

que moldaram a vida de todos aqueles que aí estudaram ou trabalharam, unindo 

diferentes gerações em relações nem sempre fáceis, mas que ficaram 

indissociavelmente ligadas. São locais que contextualizaram a formação moral e cívica 

de muitos, ainda que nem sempre de forma assumidamente consciente. 

Actualmente, como muitos alunos vêem o seu percurso prolongado pelo ensino 

superior, a escola já não tem o mesmo impacto que teve nas vidas das gerações 

anteriores que por aí passaram. Talvez por isso, a ligação tão intensa e tão emotiva 

que as gerações de 30/40 anos atrás têm com as suas escolas. 

Neste contexto, a existência de associações de antigos alunos como a Associação de 

Antigos Alunos da Escola Industrial e Comercial de Beja, actual Escola D. Manuel I, tem 

permitido uma ponte com o passado mas também uma ponte intergeracional, 

promovendo e aproximando alunos de várias idades, professores e funcionários. 

 

Palavras Chave: Escola, memória, gerações, antigos e actuais alunos 
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Btempo de Évora 
 

 

Isaura Pinto 

 

 

Educadora de Infância (aposentada), Membro da Equipa Dinamizadora da Agência do 

Banco de Tempo de Évora, isauramira@gmail.com  

 

 

A Agência do Btempo de Évora, chegou a esta cidade há cerca de seis anos e resulta de 

uma parceria entre, a CMÉvora, a Junta de Freguesia de Canaviais e o Graal, que é 

entidade integradora e responsável a nível nacional pelo conceito Btempo. 

 

O Btempo é uma rede social para benefício de todos os que nela se inscreverem. É 

uma forma diferente de voluntariado que visa promover, o sentido de comunidade 

numa perspectiva de entreajuda, através da troca de serviços. 

 

É um banco igual a todos os outros. Têm agências, horário, cheques, depósitos, 

créditos e a particularidade de utilizar o tempo como moeda de troca. 

Todo o investidor que esteja disposto, a dar uma hora do seu tempo para prestar um 

conjunto de serviços, recebe em troca uma hora para utilizar em benefício próprio. 
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PAINEL 4 

Projetos de Intervenção em Psicogerontologia e Desenvolvimento 

comunitário 
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Solidão em Idosos Institucionalizados na Casa do Povo de Santo António 

das Areias 
 

 

Ana Mafalda da Silva Peguinho 

 

 

Assistente Social, Mestre em Psicogerontologia, Instituto Politécnico de Beja 

 

 

O presente estudo tem como principal objetivo de compreender, no âmbito da 

psicogerontologia comunitária, qual o nível de solidão nos idosos institucionalizados na 

Casa do Povo de Santo António das Areias. É utilizado como método de investigação a 

abordagem quali-quantitativa. Para a pesquisa de recolha de dados utilizou-se a Escala 

de Solidão e Emocional (Ditommaso. E, 2004, versão portuguesa de Neto, 2009) e a 

Escala se Solidão da Ucla (Russell, D. W., 1988; tradição portuguesa de Neto, F., 1989). 

Além disso, realizou-se um questionário de caráter exploratório aos residentes e uma 

entrevista semiestruturada à Diretora Técnica. Os participantes são 10 utentes 

institucionalizados na Casa do Povo de Santo das Areias, com idades compreendidas 

entre os 74 anos e os 93 anos. Os resultados obtidos mostram solidão social e 

emocional nos idosos institucionalizados quando confrontados com temas específicos 

como a família, os amigos e o relacionamento, mas aa nível geral presencia-se uma 

boa satisfação social nos gerontes. De acordo com os resultados obtidos foi elaborado 

uma proposta de projeto de intervenção de forma a colmatar as necessidades 

detetadas e desenvolver os objetivos do trabalho. 

 

Palavras-chave: idoso, institucionalização, solidão, relações familiares e sociais, 

intergerancionalidade. 
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As Representações Sociais das Crianças Face à Pessoa Idosa 
 

 

Isabel Valente Pereira 

 

 

Assistente Social, Mestre em Psicogerontologia, Instituto Politécnico de Beja 

 

 

O envelhecimento da população é uma realidade e deve ser encarado como um 

processo de desenvolvimento humano, que ocorre ao longo do ciclo de vida. Numa 

sociedade proclamada pela ONU de “sociedade para todas as idades”, a verdade, é 

que as representações sociais existentes face às pessoas idosas, condicionando a 

forma de nos relacionarmos com a população desta faixa etária, e somos, muitas 

vezes, levados a comportamentos e atitudes discriminatórias que estão subjacentes a 

mitos e a estereótipos. 

Este estudo foi orientado no sentido de perceber quais as representações sociais 

construídas pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Verde face às pessoas 

idosas e que contou com a participação de 108 alunos do ensino básico. 

Foram aplicados três instrumentos em simultâneo aos sujeitos participantes do 

estudo. O documento aplicado era constituído por três partes, em que a primeira parte 

consistia num Teste de Associação Livre de Palavras (TALP), onde foram fornecidas 

duas palavras estímulo: Idoso e Velho. Seguidamente foi aplicado um inquérito por 

questionário (segunda parte), para uma breve caracterização geral dos participantes e 

por último (terceira parte) foi aplicado uma escala para obter informação acerca das 

perceções das crianças face à pessoa idosa. A escala aplicada é uma escala ordinal do 

tipo Likert com quatro alternativas de resposta (de “1” a “4”) entre “discordo 

bastante” até “concordo bastante”. É constituída por 34 itens, os quais se organizam 

em duas dimensões. Após recolha da informação foi feita uma análise quantitativa e 

qualitativa dos dados obtidos, com o objetivo de perceber qual a visão destas crianças 

face às pessoas idosas. Seguido da análise da informação foi elaborada uma proposta 

de projeto surge com a Missão de envolver a comunidade civil e escolar através de 

programas educativos, como agentes promotores de representações positivas em 

relação às pessoas idosas, contribuindo para uma mudança de paradigma em relação 

ao envelhecimento. 

 

Palavras-Chaves: Envelhecimento, Educação, Sociedade Contemporânea, Pessoa Idosa, 

Criança, Representações Sociais. 
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Separação-Individuação em Pais Séniores de Filhos com Deficiência 
 

 

Helena Isabel Raposo 

 

 

Psicóloga, Mestre em Psicogerontologia Comunitária, Instituto Politécnico de Beja  

 

 

O estudo a que se refere a presente investigação centra-se na compreensão do 

processo de separação-individuação em pais Séniores de filhos com deficiência. 

Define-se como objetivo geral, analisar o impacto da deficiência no processo de 

separação individuação de pais Séniores de filhos com deficiência. A investigação conta 

com a colocação de 8 pais participantes com idades compreendidas entre os 65 e os 75 

anos cujos filhos estão integrados no Centro de Atividades Ocupacionais da Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora. 

Optou-se por um estudo de carácter qualitativo centrado no conhecimento das 

histórias de vida dos quatro casais. A recolha dos dados foi efetuada a partir de análise 

documental e por meio de entrevista semi-estruturada elaborada com base nos 

referenciais teóricos que foram trabalhados posteriormente recorrendo à análise de 

conteúdo. 

Partindo do pressuposto de que a deficiência afeta qualquer família que seja 

confrontada com esta realidade, os dados permitiram aferir que o impacto da 

deficiência na dinâmica familiar assume uma influência determinante no processo de 

separação/individuação destes pais ao longo do seu ciclo de vida, na medida em que, 

condiciona de forma impar a sua verdadeira vivência. 

Aferimos ainda que, o grau de compromisso que a deficiência imprime em cada um 

dos filhos, por si só também é fator determinante na influência deste processo, 

sobretudo, ao nível das vivências pessoais e da organização da dinâmica familiar e por 

consequência no estabelecimento dos seus projetos de vida pensados e sonhados e da 

promoção de bem-estar. 

 

Palavras Chaves: Separação/Individuação, Deficiência, Família, Bem-Estar 
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Os Cuidados de Quem Cuida: A Senescência Vivida a Cuidar de Filhos 

com Deficiência 
 

 

Vanda Cristina Afonso 

 

 

Assistente Social, Mestre em Psicogerontologia Comunitária, Instituto Politécnico de 

Beja 

 

 

O presente estudo tem enfoque em pais seniores, cuidadores de filhos adultos com 

deficiência, que frequentam o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) da Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora (APPACDM de 

Évora). 

Este estudo tem como principal objetivo analisar as necessidades do cuidar em pais 

seniores cuidadores de filhos adultos com deficiência. 

Deste grande objetivo decorrem outros que o complementam, pelo que se pretende 

ainda analisar de que forma os pais seniores, com filhos com deficiência, encaram o 

processo de envelhecimento face à necessidade de cuidar ser cuidado, aferir o 

desgaste inerente ao processo de cuidar dos filhos no seu projeto de vida. 

O Estudo de natureza exploratória consiste numa metodologia de estudo caso, 

múltiplo, de caráter qualitativo, conta com 10 participantes com idades 

compreendidas entre os 65 e os 82 anos de ambos os géneros. 

De acordo com os resultados da investigação aferimos que os senescentes cuidadores 

de filhos com deficiência manifestam necessidades de apoios aos níveis financeiros e 

de saúde e dificuldades de acesso aos serviços de saúde e da segurança social.  

O desgaste surge num ato contínuo de cuidados ao longo do ciclo de vida acrescido 

das dificuldades inerentes ao que a deficiência obriga. 

Para estes pais cuidar é a missão da sua vida conseguindo extrair, ainda assim, um bem 

maior, a gratificação de conseguirem cuidar dos seus. 

 

Palavras-Chave: Senescência; Cuidador; Apoio; Deficiência; Família. 
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PAINEL 5 

Projetos de Intervenção em Psicogerontologia e Desenvolvimento 

comunitário 
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Promoção da Saúde Mental em Gerontes através da Educação Social – 

Estamos Juntos no caminho para a Inclusão 
 

 

Tatiana Filipa Mestre 

 

Educadora Social, Mestre em Psicogerontologia Comunitária, Instituto Politécnico de 

Beja, tatiana_mestre90@hotmail.com 

 

 

O presente trabalho consiste num estudo caso e procura compreender “De que forma 

a Educação Social promove a Inclusão Social e Saúde Mental, das gerontes da ULDM 

(Unidade de Longa Duração e Manutenção). Insere-se no âmbito de uma investigação 

ação. A recolha de dados foi realizada através de técnicas de investigação, tais como: 

pesquisa documental, observação direta, conversas informais e entrevistas 

semidiretivas ou semiestruturadas. 

Para realizar o estudo contou-se com a participação de quatro idosas com idades 

compreendidas entre os 65 e os 94 anos. Os instrumentos de avaliação utilizados 

foram: a entrevista semiestruturada sobre saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al., 2012, citado em Saturnino, Cruz & Faria, 2013), o Inventário de Saúde 

Mental adaptado do Mental Health Inventory (MHI; adaptado por Ribeiro, 2001) e a 

Escala modificada de Barthel (Apóstolo, 2012).  

Para que fosse possível a obtenção de um maior conhecimento sobre a ULDM e sobre 

o trabalho que nesta é desenvolvido, foram feitas cinco entrevistas à Direção 

Técnica/Assistente Social, ao Administrador, ao Enfermeiro, à Psicóloga e ao segundo 

Administrador/Diretor Clínico/Médico Fisiatra, para que fosse possível recolher mais 

informação sobre o objeto de estudo. 

Tendo como base os resultados do trabalho de investigação realizado, no sentido de 

ultrapassar as necessidades, construi-se um projeto denominado de “Estamos Juntos 

no Caminho para a Inclusão” que tem como objetivo a Promoção da Inclusão Social e a 

Saúde Mental dos gerontes da ULDM através da Educação Social. 

 

Palavras-chave: Geronte; Envelhecimento, Saúde Mental; Educação Social; Inclusão 

Social. 
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PAINEL 6 

Espaços de Tempo e de Memória(s) 
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Histórias de Vida e Memória Social 
 

 

José Orta da Encarnação 

 

 

Escola Superior da Educação, Instituto Politécnico de Beja, jorta@ipbeja.pt 

 

 

Desde o século XIX que a Memória Social começou a despontar enquanto metodologia 

das ciências sociais e humanas, mas é sobretudo, no século XX, com Maurice 

Halbwasch que ela é valorizada, que ganha um estatuto especialmente relevante no 

seio destas ciências. Ficaram célebres os seus livros «Les Cadres Sociaux de la 

Mémoire» e «La Mémoire Colective». 

O que entendemos por histórias de vidas e memória social? 

Na história de vida, o narrador torna presente o seu passado, empresta-lhe a sua 

interpretação, as suas emoções, vinca as relações que estabelece com os outros. 

Partilha as representações sociais do grupo, pode descrever ou interpretar os 

acontecimentos, o percurso da comunidade e da sociedade a que pertence.  

A linha de demarcação entre uma história de vida e a memória social não é nítida, já 

que a vida de cada sujeito não pode ser entendida isolada do contexto onde se 

desenrolou. Uma história de vida só faz sentido quando se estabelece a relação entre a 

memória de si e o contexto do grupo. Por outras palavras: é a intersecção de múltiplos 

relatos de vida que serve de suporte à construção da memória social.  

Segundo Fentres e Wickman, “os grupos sociais constroem as suas próprias imagens 

do mundo estabelecendo uma versão acordada do passado”, num processo que 

progride graças à comunicação interpessoal. “Na verdade, as nossas recordações 

pessoais e até o processo cognitivo de recordar contêm na origem muito de social” 

(1994: 8).  

Segundo os mesmos autores, a memória social pode ser distorcida e pouco rigorosa. 

Mas “pode ser extremamente exacta, se as pessoas, desde então até agora, sempre 

acharam relevante recordar e narrar um acontecimento da maneira como 

originalmente foi sentido” (1994: 10). Pela nossa parte, pensamos que o “filtro do 

tempo” modifica as grelhas de interpretação da realidade, transformando a 

reconstrução da memória no decorrer da vida. 

Quando realizámos estas entrevistas, nomeadamente quando pusemos frente a frente 

alguns dos idosos que nos deixaram o seu testemunho, verificámos um “trabalho” 

conjunto de actualização da memória, em que as lacunas e as informações de um e de 

outro se confrontavam permitindo reavivar o que se tinha esquecido. Em vez de 
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distorção, parecia-nos que estávamos a assistir a afinações individuais da memória. 

Nessas evocações, ora complementares, ora contraditórias, gerava-se um novo 

patamar de informação que, quanto a nós, contribuía para uma reconstrução mais 

rigorosa da memória social. 

As Histórias de Vida dos Velhos Mineiros da Mina de São Domingos – tal como outras 

histórias de vida recolhidas noutras comunidades - desmistificam a ideia de que os 

pobres e os analfabetos não têm cultura. Com efeito, esses “Heróis do Silêncio”, 

deserdados de falar nos meios de comunicação, têm uma palavra fundamental a dizer, 

que é contada na primeira pessoa, dimensão incontornável para que essa comunidade 

se reconheça no passado, no presente e no futuro.  

Sem essas memórias, que configuram uma identidade, não há sustentabilidade, 

porque são elas que fazem a ponte entre o passado, o presente o futuro. 

 

Palavras-chave: história de vida; representações sociais. 
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Envejecimiento activo: aprendizaje y calidad de vida 
 

 

Pilar A. Moreno Crespo 

 

 

Universidad de Huelva, pilarmoreno@unex.es  

 

 

El adulto mayor toma importancia a todos los niveles por los cambios que está 

protagonizando a nivel sociodemográfico. Esto deriva en multitud de cuestiones, entre 

las que destacamos el nuevo interés de las administraciones en promocionar la calidad 

de vida y la educación en los adultos mayores, como factores que repercuten de forma 

positiva en el contexto socioeconómico. Por ello, realizamos una investigación con la 

que pretendemos contribuir al desarrollo del conocimiento, aumentar el interés por 

este sector y, en concreto, desde el campo de la educación. 

En nuestro estudio nos hemos centrado en el alumnado de programas académicos 

orientados a mayores de 55 años analizando su percepción sobre su propio proceso de 

aprendizaje, la motivación, el ambiente (social, familiar y académico) y la influencia de 

la actividad académica en su calidad de vida.  

Las conclusiones más relevantes son que: 1) no perciben dificultades de aprendizaje; 2) 

se encuentran motivados y con habilidades sociales suficientes para desenvolverse en 

el ámbito académico; 3) los ambientes académicos, familiar y social le son favorables; 

4) Consideran que su participación académica ha incrementado positivamente su 

calidad de vida. 

Tras la realización de este estudio elaboramos una serie de propuestas de la que 

destacamos la promoción de la educación permanente facilitando el acceso a los 

diferentes niveles de formación, a programas que se encuentren contextualizados en ¡ 

sus inquietudes y necesidades, así como programas que permitan la participación en 

ámbitos universitarios y su integración como alumnado de pleno derecho. 

 

Palabras-chave: mayores; proceso de aprendizaje; educación 
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O saber do tempo e a política cultural da integração social 
 

 

Florival Baioa 

 

 

AdpBeja 

 

 

Uma terra onde os idosos são considerados um encargo, onde se despejam em lares e 

se abandonam é uma terra de modernidades não compreendidas, em que o saber da 

experiência e do saber fazer não é valorizado. É necessário mudar esta situação. 

A AdpBEJA, como associação do património, tem uma outra filosofia de inclusão e de 

inserção do idoso na sociedade. Esteja onde estiver o idoso proporciona, ou pode 

proporcionar, a repartição desse saber feito e criar a luz necessária para um contributo 

positivo da criação de uma nova modernidade, alicerçada nas raízes culturais da 

região. 

Não há planta, não há gente, que viva sem raízes, sob pena de um enorme conflito 

com o passado, onde se constrói o futuro e se criam as linhas, as novas linhas de 

desenvolvimento com linguagens de uma modernidade que custa incluir nos léxicos 

das tecnologias de ponta e do ultraliberalismo atual. 

De entre os projetos da AdpBEJA, para 2016, está prevista a recolha de histórias do 

quotidiano e da gastronomia tradicional com aproveitamento prático, e o incentivo à 

criação de condições para melhores práticas empresariais e de animação cultural.  

 

Palavras-chave: Velhice; Saber; Comunicação; Inclusão; Modernidade 
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Memórias Pintadas 
 

 

Ana Duarte 

 

 

Museóloga. Licenciada em História pela Faculdade de Letras da UL. Mestre em 

Museologia e Património pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa.  Doutoranda em 

Belas-Artes, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

 

 

Realizámos um pequeno projeto a partir das memórias dos utentes de um Lar de 3ª 

Idade em Setúbal. Todos eles, professores de vários graus de ensino e diversas 

disciplinas, assim como a sua direção, composta por professores aposentados que de 

forma voluntária gerem uma casa com todo o conforto e respondem de uma forma 

eficaz às necessidades dos residentes. Tendo nós trabalhado como voluntária durante 

um ano nesta casa e conhecendo a direção e muitos dos utentes há três dezenas de 

anos, pois trabalhámos com eles e os seus alunos, quando os docentes estavam no 

ativo e se deslocavam ao museu, onde exercíamos funções, foi fácil o contato e a 

recolha de memórias. As memórias dos habitantes deste lar são centradas nos ciclos 

de vida da sua família, da sua vida profissional e com o sagrado. O motor da vida das 

pessoas é constituído pelas relações que estabelecem e pelas estruturas relacionais 

que sobrevivem às próprias pessoas. 

 

Palavras-chave: Memória. Educação Patrimonial. Seniores 
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Olhar espaços e ver tempos 
 

 

Ana Piedade 

 

 

Escola Superior de Educação, Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento do 

Alentejo, Instituto Politécnico de Beja, alavado@ipbeja.pt 

 

 

O espaço é uma forma produzida e, tal como o tempo, uma realidade que não existe 

fora dos comportamentos humanos, o que lhe confere simultaneamente uma 

dimensão universal, porque se constitui como um processo comum a todas as 

sociedades e uma dimensão específica, no sentido em que se transcreve na 

particularidade dos modos de espacialização que são próprios a cada sistema social 

(Ledrut, 1979). A transformação do espaço em território - isto é, em lugar 

culturalmente transformado e apreendido, mas também causa, resultado e produtor 

de identidades – permite que ele seja vivido/fruído pelos grupos humanos de modo 

diferente. 

Falar em território é entender que o espaço se constitui como suporte ideal para as 

memórias coletivas como individuais. A organização material do espaço surge como 

garante da manutenção e da transmissão da memória do grupo e como facilitador de 

memórias. Sendo uma realidade durável e constituindo-se como suporte material, 

conserva o passado ao qual se pode retornar fisicamente, mas sobretudo através da 

memória.  

Perenizam-se eventos, comemorações e personagens fixando-os na toponímia dos 

lugares. Politiza-se o tempo e o espaço conferindo-lhe uma dimensão sagrada e mítica, 

visível na denominação oficial dos tempos (do calendário) e dos lugares (toponímia). 

Mas a memória dos mais velhos recobre e encobre outros tempos (“o período da 

guerra”, “o tempo das cerejas”, “pelas vindimas”) e outros lugares (“Rua da 

Alemanha”, “Rua do poço”) estabelecendo uma linguagem que exige do investigador 

uma “iniciação” no processo identitário dos grupos e dos territórios.  

 

Palavras-chave: Território, tempo, identidade, memória 
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O que vez dessa janela? Memória para o futuro 
 

 

Maria do Sameiro Pedro 

 

 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Beja, sameiro@ipbeja.pt  

 

 

O que vês dessa janela? é um livro destinado a público infantil que conta a história da 

construção da barragem do Alqueva e da deslocalização da aldeia da Luz. De modo 

ficcional, o texto de Isabel Minhós Martins e as ilustrações de Madalena Matoso 

(EDIA/Museu da Luz, 2011) relatam às novas gerações acontecimentos fraturantes que 

afetam a memória da comunidade. Nesta comunicação centraremos a nossa atenção 

em atividades relacionada com a leitura deste livro que procuram garantir a 

preservação da memória associada a este espaço e às gentes que o habitam. 

 

Palavras-chave: memória, narrativa, tradição oral, educação literária, formação do 

leitor 
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PAINEL 7 

A Intervenção Social e Bem – Estar no Envelhecimento 
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Os Direitos das Pessoas Idosas: Espaços de Concretização e Reivindicação 

em Ambiente Institucional 
 

 

Ana Isabel Lapa Fernandes 

 

 

Escola Superior de Educação, Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento do 

Alentejo, Instituto Politécnico de Beja, Centro de Estudos em Serviço Social e 

Desenvolvimento Local (CESSDL), afernandes@ipbeja.pt 

 

 

Os direitos humanos, em particular os direitos das pessoas mais velhas, encontram-se 

subordinados a contextos históricos e “vontades” políticas dominantes que traduzem a 

fragilidade que caracteriza a garantia do seu cumprimento. Desta linha de raciocínio, 

sobressai a necessidade de direcionar a análise para uma abordagem aos direitos 

humanos como um todo, mas cujo reconhecimento se processou de forma 

progressiva. A aproximação entre a noção de direitos humanos e direitos 

fundamentais torna-se aqui visível, pelo facto dos mesmos se encontrarem associados 

ao desenvolvimento de qualidades humanas e à satisfação de necessidades básicas, 

tanto físicas como espirituais, numa crescente busca pela dignidade, respeito e 

proteção do Ser Humano. Envelhecer traduz uma conquista notável do 

desenvolvimento humano. Inúmeros discursos também configuram o envelhecimento 

como um problema social, que não deixando de o ser, não pode ofuscar este inegável 

progresso civilizacional. As pessoas idosas, quando se encontram em situações de 

vulnerabilidade, nas quais o apoio em ambiente institucional é necessário, precisam de 

respostas de qualidade. Deste modo, as instituições devem visar o seu bem- estar, pelo 

que qualidade dessas respostas tem inerente o reconhecimento de um conjunto de 

direitos dos quais se destacam a dignidade, respeito, individualidade, autonomia, 

capacidade de escolha, privacidade e intimidade, confidencialidade, igualdade e 

participação. Assim, o apoio em ambiente institucional deve fomentar a capacidade de 

exercício dos direitos, considerando que a vulnerabilidade e fragilidade, que pode 

estar na base do acolhimento residencial, não deve diminuir os mais velhos, mas sim 

maximizar o seu estatuto de pessoa.  

 

Palavras-Chave: Envelhecimento; Pessoa Idosa; Direitos Humanos; Apoio Social; 

Ambiente Institucional. 
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A Compartimentação da Velhice – E se fosse eu? 
 

 

Fernanda Matias 

 

 

Centro Distrital de Segurança Social de Beja, Fernanda.m.matias@seg-social.pt 

 

 

A VIDA  

 

Como todos sabemos uma das mais profundas transformações sociais, reside no facto 

do prolongamento da vida. No passado, uma pessoa com mais de 60 anos era velha 

aos olhos de todos. Morria-se precocemente, por condicionantes da medicina e do 

acesso a ela e, ausência de outras condições de bem-estar quer socias, económicas, 

culturais e outras. Agora, duramos muito mais tempo.  

Então, o envelhecimento demográfico, coloca-nos actualmente um paradoxo: algo de 

positivo, a longevidade e a imprevisibilidade do vai ser a nossa vida (quase um medo). 

 

Pensar o envelhecimento e a grave diminuição da natalidade, terá que ser na 

perspectiva de processos individuais, com repercussões aos mais diversos níveis.  

Ao deixarmos de falar em “terceira idade”, ou em pessoas idosas, para se falar em 

envelhecimento, passamos para a noção de um processo que se vai construindo, ao 

longo da vida.  

Esta frase, duma colega nossa, proferida num grupo de trabalho em que participei, diz 

isso mesmo. 

 

“Envelhecer é um processo e, a velhice é um estado, é uma condição caracterizada por 

todo um conjunto de alterações que vão acontecendo ao longo da vida. “Envelhece –

se desde que se nasce. “ 

 

POLITICAS PÚBICAS 

 

As políticas públicas levaram-nos a separar as famílias. Nós “fatiámos” as famílias e 

continuamos a “fatiar”. Isto acontece na saúde (o médico de família por ex., pouco 

sabe da nossa família.) 

Falamos não só da reorganização das questões de trabalho, mas temos que repensar o 

modelo das nossas organizações. A perspectiva de abordagem das pessoas deve ser 
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holística. Como vamos ter serviços capazes de olhar para as pessoas na sua globalidade 

sem haver maior coesão nas respostas? 

A Segurança Social foi a mais marcante nesta desagregação familiar. Acordos por 

utente/, como se ousa dizer, para a creche, para o ATL, para o pré-escolar, para a 

intervenção precoce, para LAR (ERPI), apoio domiciliário, CAO, Lar Residencial, etc.  

Os elementos de cada família, distribuem-se por vários equipamentos durante o dia, 

em diferentes áreas geográficas. É a corrida a entregar cada um e recolher cada um. 

Sejam novos ou velhos, sem esquecer o local de trabalho. 

 

 Com isto esquecemos que o eixo central é a família.  

 

Faz-nos falta uma concertação ministerial para as políticas públicas. Fecham-se 

unidades de saúde nas freguesias, nos concelhos. 

 Não há rede de transportes compatíveis com as necessidades de recurso aos Serviços. 

E, no caso dos idosos, andam KM, dia sim, dia não, quando necessitam dos serviços de 

saúde, nomeadamente. 

Há necessidade de maior investimento nos cuidados primários de saúde. Evitar-se-iam 

tantas idas aos Serviços, tanto desconforto, e tantos custos económicos. 

As Instituições de acolhimento, têm obrigatoriamente, profissionais de saúde, no 

quadro de pessoal. Conheço muito boas práticas de médicos e enfermeiros das 

instituições, que evitam as intercorrências hospitalares, tão dolorosas para as pessoas 

idosos que ficam de lado, porque são velhos e ainda lá estiveram ontem. 

 

“Falamos não só da reorganização das questões de trabalho, mas temos que repensar 

o modelo das nossas organizações. A perspectiva de abordagem das pessoas deve ser 

holística. Como vamos ter serviços capazes de olhar para as pessoas na sua globalidade 

sem haver maior coesão nas respostas?”   

 

E O TEMPO QUE SE ESCAPA  

 

As sociedades atuais são ricas em muita coisa, mas o tempo escasseia. As formas de 

organização cada vez mais multifacetadas no que diz respeito à educação das crianças 

por ex: diminuem os tempos das relações interpessoais e dos afectos, criando a 

imagem de um tempo que foge…  

Julgo ser uma violência que a criança tenha que ir ao ballet, á música, à ginástica ao 

futebol e fazer os TPC, já esgotados. Não sobra tempo nenhum para a relação 

connosco. A rua desapareceu: É lá que moramos, onde passam muitos carros, pessoas 

a correr, lojas e cafés. Não se vêm crianças a andar de bicicleta, pelos tantos perigos 

eminentes, que todos conhecemos. Os pais têm a consciência de que estão a dar 

pouco ou que gostariam de dar mais e não podem, porque têm horários a cumprir, 
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porque têm de por pão na mesa, e também o supérfluo que os filhos pedem. E muitos 

pais julgam que a felicidade se compra. Ninguém tem tempo para a família  

 

EI-LOS QUE PARTEM - E EI-LOS QUE REGRESSAM… 

 

Muitos jovens, hoje, procuraram vida lá fora. Deixam o país vazio do saber fazer, em 

variadíssimas áreas. Levam projectos e saudades. 

Regressam, os que tiveram ou não sucesso, os que emigraram há anos, que voltam 

velhos. E, assim, se perdeu a relação entre gerações. A falta de contacto entre elas, 

leva a um desconhecimento, por parte das camadas mais jovens, do que foi a vida dos 

seus, como envelheceram e a certeza que todos nós vamos envelhecer. 

 Um dia, quando formos velhos, pensamos nisso. 

  

OS AVÓS POR PERTO 

 

Mas há Avós que estão presentes na vida das famílias felizmente, e são um bem 

precioso. Dão suporte a filhos e netos, tendo a vantagem de poder acompanhar os 

netos o que não conseguiram com os filhos. Na minha família fomos acompanhados 

desde os bisavós e ainda hoje falamos deles e do que nos davam e contavam. As 

comunidades estão mais sensíveis a este encontro entre gerações e, dai, uma das 

razões para que pessoas vão envelhecendo activamente, ou seja integradas nas vidas 

dos seus e das comunidades a que pertencem. 

Envelhecer activamente é isto e não fazer actividades lúdicas e por vezes perigosas, 

quando se é velho, e já se vive numa instituição. 

 

E A MORTE? 

 

A morte, a forma como nos relacionamos com ela e como a abolimos da vida, o medo 

de morrer, são talvez as questões mais determinantes subjacentes à imagem social em 

torno do envelhecimento e da velhice. Por isso “fugimos” da palavra morte, da dos 

idosos e da nossa e, não enfrentamos este medo. 

Sendo que a morte é algo negativo e desligado da vida, nesta perspectiva o 

envelhecimento que anuncia a morte inevitável, também o é. Todo o culto de beleza 

associado ao corpo jovem é reflexo disso e, simultaneamente, fomenta a reprodução 

de uma imagem negativa da velhice tão presente na nossa sociedade  

Uma colega nossa diz: 

“Acho que tem de haver aqui uma desconstrução, de todos nós nos diferentes locais.  

Quem lida com os mais velhos, com os avôs e com as avós dos amigos, tem uma ideia 

muito boa da velhice. Quem não está habituado a lidar com os mais velhos já não é 

assim.” 
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As pessoas que não tiveram estas experiências, têm uma imagem mais negativa das 

pessoas mais velhas pois não servem para nada, são velhos e inúteis. 

  Mas a questão central é a de que não há uma imagem, mas sim várias imagens sobre 

o envelhecimento que depende muito do lugar, a partir do qual tal imagem é 

construída, tanto pelo próprio como pela sociedade. 

Os avós de há 40 anos estavam de fato envelhecidos, até fisicamente. Hoje em 

Portugal e em todos os países desenvolvidos, uma pessoa de 60 anos pode ter a 

aparência de 50, ou menos. As pessoas cuidam-se, investem na sua aparência física, 

têm um a vida preenchida de actividades. Estão muito vivas e participativas. 

Este conceito passado e pesado da velhice, vai mudando e nós temos que mudar 

também. 

E este mudar é encontrar, e inventar práticas, no nosso trabalho no dia-a-dia. 

 

QUE INTERVENÇÃO SOCIAL? 

 

Tendo em conta tantas abordagens ao envelhecimento referidas por mim e por outros 

interventores neste seminário, direi apenas que as nossas práticas têm que respeitar 

todos os tipos e ritmos de envelhecimento. 

Não há receitas padronizadas para a intervenção social que não seja o respeito pela 

dignidade da pessoa de quem cuidamos, quando já é necessário. 

Fica o desafio, do que podemos aqui dialogar e pensar, e  depois de acabar o dia: 

 

- Que sociedade? 

- Que politicas socias de apoio família? 

- Que famílias? 

- Que instituições? 

- Que cuidadores? 

 

Palavras-Chave: Sociedade, Politicas Sociais, Famílias, Instituições e Cuidadores 

  

Nota: a minha intervenção é baseada num documento síntese de Workshops 

nacionais, em que participei “A Solidariedade entre Gerações e Envelhecimento 

Activo”, promovido pelo Instituto ISSI.P e CESIS. 
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A Gestão das Instituições - Uma perspectiva sobre o bem-estar do utente 
 

 

Leandro Gonçalves 

 

 

Presidente da Direção do Lar Dr.º Jacinto Faleiro, Castro Verde, direccao@lar-

jfaleiro.pt  

 

 

A discussão actual em torno das respostas sociais levadas a cabo pelas instituições do 

terceiro sector tendem a centrar-se, cada vez mais, sobre a abrangência, a qualidade e 

o impacto nos destinatários do conjunto dessas respostas sociais. Na verdade, a 

necessidade em aumentar os níveis de qualidade dos serviços prestados direccionou a 

actuação dos poderes políticos para uma perspectiva de aumento da qualidade dos 

espaços físicos onde se desenvolvem as respostas sociais.  Mesmo que os consensos, 

neste particular, nunca tenham existido constata-se que uma determinada visão 

prevaleceu. Esta constatação encontra correspondência naquilo que foram os últimos 

quadros comunitários de apoio. Estes procuraram dar resposta financeira a essa 

corrente de pensamento, tendo-se assistido a uma modernização dos equipamentos 

sociais sem paralelo no nosso país.  

Convictamente, não se poderá dizer que foi descurada a capacitação técnica das 

organizações prestadoras de serviços sociais, no entanto, é esta perspectiva que nos 

propomos apresentar e reflectir, nomeadamente a associação de um conjunto de 

factores para a obtenção de superiores níveis de qualidade das respostas prestadas, 

determinada pela gestão das instituições. 

A evolução qualitativa dos equipamentos sociais, aliada, igualmente, a um crescimento 

quantitativo, criou um quadro de maiores responsabilidades no seio das organizações. 

Esta nova realidade tem vindo a determinar novas formas de encarar a gestão das 

instituições, não só do ponto de vista financeiro, mas sobretudo na sua “arquitetura” 

interna. A perspectiva que hoje se procura explorar reside na capacidade de melhorar 

a oferta na prestação de serviços, quer quantitativa quer qualitativamente. Em 

qualquer dos casos, objectivamente, é ao nível do bem-estar dos utentes que se 

pretende observar os maiores ganhos. 
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Respostas Sociais para pessoas idosas – Uma Análise Crítica 
 

 

Miguel Bento 

 

 

Docente Instituto Politécnico de Beja, Centro de Estudo em Serviço Social e 

Desenvolvimento Local (CESSDL), mbento@ipbeja.pt 

 

  

A comunicação em apreço, intitulada Respostas Sociais Para Idosos - Uma análise 

crítica, centra-se numa observação ao enquadramento normativo da ERPI (Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas) e no SAD (Serviço de Apoio Domiciliário), na sua 

relação com o conceito de “precariedade como condição” de Abad e Martin (2015).  

Fazendo uma retrospectiva da evolução da concepção de “cuidar”, informal e formal, 

ao longo do séc. XX em Portugal, a comunicação centra-se nalguns aspectos do actual 

enquadramento legal das ERPI(s), onde se sugere um conjunto de alterações no que se 

considera um retrocesso na abordagem que o diploma em análise traduz 

relativamente à institucionalização da pessoa idosa. Por outro lado, o autor considera 

o SAD como a resposta social de excelência, apresentando igualmente algumas 

propostas de alterações ao contexto legislativo. 

Por último, é apresentada uma relação entre a questão da formalização do cuidar dos 

idosos e a ideia de “precariedade como condição”, ditada pela nova geração de 

políticas públicas decorrentes da mutação do Welfare State. 

 

Palavras chave: Estrutura Residencial, Pessoa idosa, Precariedade Social, Resposta 

Social, Serviço de Apoio Domiciliário 
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Transformações sociais contemporâneas e políticas de envelhecimento: 

uma proposta de elementos de análise e reflexão 
 

 
1Alexandre Martins, 2João Alves, 3Raul Cordeiro 

 

 
1,2,3 Instituto Politécnico da Portalegre, 1 alxmiguelc@gmail.com, 2 

j.alves@ipportalegre, 3 raulcordeiro@essp.pt  

 

 

A vida social contemporânea ocorre crescentemente no quadro de um modelo 

conexionista de relações sociais (Boltanski e Chiapello, 1999), estreitamente 

relacionado com uma economia globalizada e uma intensa competição económica 

internacional. Tal quadro impõe que se repensem as políticas públicas, mormente no 

que toca ao papel que nelas é atribuído aos indivíduos, famílias e organizações não 

estatais, enquanto cidadãos e coletivos integrados numa comunidade política. A 

provisão de bem-estar, pedra de toque das políticas sociais, vem assentando em novas 

modalidades de welfare mix (Silva, 2002) que tendem a incrementar a 

responsabilidade das pessoas, regiões e instituições inseridas em “territórios de 

proximidade” na construção do bem-estar social, como de resto atestam as tendências 

contemporâneas em torno das políticas sociais ativas (Holden, 2003; Kildal, 2001). 

Assim, na contemporaneidade, é fundamental que também a intervenção social junto 

dos mais velhos seja pensada e operacionalizada no quadro da reconfiguração das 

relações entre as instâncias que garantem a cidadania social – Estado, mercado e 

sociedade civil. Tal orientação estratégica de fundo tem como propósito fundamental a 

construção de respostas no plano da economia social que articulem recursos de forma 

mais eficiente e eficaz, sejam próximas e responsabilizadoras dos territórios, 

organizações e indivíduos, não dependendo exclusivamente da prestação pública de 

provisões sociais na promoção do bem-estar e qualidade de vida. É em torno desta 

temática que, sustentando-se igualmente em dados disponíveis sobre a situação 

portuguesa, esta comunicação se estruturará. 

Palavras-chave:  Política Social; Envelhecimento; Welfare mix 
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PAINEL 8 

Nutrição, Movimento, Funcionalidade e Atividade Física 

 

 

 

 

 

  



LIVRO DE RESUMOS do VI Seminário Ibérico de Psicogerontologia 
Espaços, Memórias e Envelhecimento 

60 
 

 

 

Benefícios da Atividade física no idoso saudável 
 

 
1Carlos Paixão, 2Vânia Loureiro 

 

 
1,2 Sub-Dep. de Desporto, Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Beja, 

Beja, 1 carlos.paixão@ipbeja.pt, 2 vbrandao@ipbeja.pt 

 

 

A atividade física é um importante mecanismo comportamental que atenua os efeitos 

degenerativos do envelhecimento nos domínios físico, social e mental, bem como, 

promove a independência funcional e a autonomia. 

A Organização Mundial de Saúde considera na sua Estratégia Global de Alimentação, 

AF e Saúde (World Health Organization, 2004) que deve ser colocado maior ênfase 

sobre a monitorização e acompanhamento dos padrões de AF. 

Segundo o relatório do Institute of Medicine of the National Academies (IOM, 2003) a 

literacia em saúde baseia-se na interação entre as aptidões dos indivíduos e os 

respectivos contextos de saúde, o sistema de saúde, o sistema de educação e os 

fatores socais e culturais em casa, no trabalho e na comunidade. Assim, a 

responsabilidade para a melhoria dos níveis de literacia em saúde deveria ser 

compartilhada entre vários sectores. 

Um valor estimado de 60% da população idosa leva um estilo de vida sedentário, não 

praticando atividade física suficiente para obter benefícios na sua saúde. 

Evidências de mais de 20 anos de pesquisas mostram que o exercício pode melhorar a 

saúde dos idosos e atuar na prevenção da mortalidade prematura, bem como no 

desempenho independente e eficaz das atividades da vida diária. 

Mesmo indivíduos que iniciaram um programa de exercício aos 85 anos de idade, 

demonstraram benefícios significativos em 3 anos na sua condição de vida, quando 

comparados com indivíduos que eram sedentários. 

Benefícios da AF no idoso saudável: Saúde Cardiovascular, Saúde Osteoarticular, 

Composição Corporal, Metabolismo, Bem-Estar Psicológico, Capacidade Muscular e 

Funcional.  

Os benefícios da prática de atividade física, após a implementação de um programa de 

exercício multifacetado, permanecem por um longo período de tempo (6 meses), 

acima do nível inicial (Gudlaugsson et al., 2012). 

 

Palavras-chave: Idosos; Benefícios; Atividade Física; 
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Atividade Física e Exercício Físico: Prescrição no Idoso Saudável 
 

 

João Goulão 

 

 

Escola Superior de Educação, Departamento de Artes, Humanidades e Desporto, 

Instituto Politécnico de Beja, joao.goulao@ipbeja.pt 

 

 

São bem conhecidos os efeitos benéficos da prática da Atividade Física e do Exercício 

Físico regulares no processo de envelhecimento do idoso nos planos físico, cognitivo e 

social e, inegavelmente, o seu forte contributo para uma melhoria significativa na 

qualidade de vida do mesmo. 

É incontestável que o número de idosos é cada vez maior! A percentagem de idosos 

saudáveis é igualmente elevada e muitos deles continuam a desempenhar papéis 

ativos e importantes nos respetivos núcleos familiares. São autónomos e 

independentes no seu lar e elementos fundamentais no apoio aos netos, na ajuda à 

concretização de atividades domésticas em casa dos filhos entre outras tantas.  

É aqui que a atividade física e o exercício físico têm um papel preponderante. São 

fulcrais na manutenção e na melhoria das suas capacidades físicas, mentais e de 

composição corporal permitindo-lhes estarem presentes e corresponderem às 

exigências das várias tarefas com que se deparam com sucesso. Seja o reagir com 

rapidez evitando uma queda enquanto passeiam com amigos, transportar as compras 

até ao seu lar com menos esforço, vestir-se autonomamente, dar o lanche aos netos 

ou efetuar cálculos mentais referente ao troco que receberão na compra do pão.  

Conjugando as capacidades condicionais com as capacidades coordenativas e as 

cognitivas, num ambiente de elevado cariz utilitário, em vários períodos no decorrer 

do dia ou pelo menos duas vezes por semana em intensidades moderadas (4 a 6 numa 

escala de esforço 1 a 10), é possível garantir a plenitude funcional (física e psíquica) 

dos idosos. 

 

Palavras-chave: Atividade Física, Exercício Físico, Prescrição 
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Intervenção Psicomotora em Idosos - Gerontopsicomotricidade 
 

 

Maria João Dores 

 

 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Beja Serviço de Psiquiatria da 

Infância e Adolescência do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULSBA, 

mariajoaodores@hotmail.com 

 

 

A gerontopsicomotricidade é uma terapia que procura desenvolver as faculdades 

expressivas do índividuo, tendo como ferramenta de trabalho o corpo e a sua 

expressão dinâmica, fundamentada por três conhecimentos básicos que a 

substanciam; o movimento, o intelecto e o afeto. A intervenção em 

gerontopsicomotricidade tem como objetivo a ação concomitante de sentir, agir e 

pensar, não contra o processo natural de envelhecimento, mas procurando manter 

uma estrutura funcional adequada às necessidades específicas do idoso, da 

conservação de uma tonicidade funcional, controlo postural flexível , boa imagem 

corporal e organização espácio temporal plástica, relacionando a criatividade, emoção, 

espontaneidade e vitalidade com os espaços, memórias que o homem que envelhece 

“carrega” consigo na forma como sente, age e pensa. 

 

Palavras chave: Gerontopsicomotricidade; funcionalidade; geronte; Intervenção 

Psicomotora; envelhecimento. 
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Dietética e Nutrição - BFOOD 
 

 

Susana Marques 

 

 

Nutricionista, PalmeiroFOODS BFOOD, s.marques@palmeirofoods.pt 

 

 

Introdução O envelhecimento populacional é actualmente um facto de amplitude 

universal. Dados estatísticos revelam que em 2010 o índice de envelhecimento na 

Europa atingiu os 117,7%, sendo de 129,4% em Portugal em 2012. (Pordata, 2014). 

Envelhecer com saúde, autonomia e independência, foi definido pela Direcção Geral 

de Saúde (DGS) como um desafio à responsabilidade individual e colectiva, com 

repercussões no desenvolvimento económico dos países. (DGS, 2004). Assim, torna-se 

primordial criar soluções para a promoção da saúde, prevenção das doenças e/ou 

actuar no atraso da evolução das mesmas. Neste sentido e respondendo a este desafio 

a PalmeiroFoods, SA nos últimos três anos tem desenvolvido uma gama de produtos - 

alimentação natural adaptada (ANA), desenhada para nutrir a população adulta e 

sénior, com dificuldades de mastigação e deglutição, assegurando a satisfação das 

necessidades nutricionais em macro e micronutrientes, quer nas refeições principais, 

quer nas refeições intermédias. Bfood-ANA possui uma grande versatilidade, 

composição nutricional conhecida e constante, sendo adequada como fonte única de 

alimentação e hidratação completa, destacando-se as seguintes caracteristicas. 

1.Utilização de ingredientes naturais 

2.Texturas adaptadas  

3. Personalização da densidade nutricional na alimentação 

4. Sabor de uma alimentação tradicional  

5. Manipulação segura dos ingredientes/Segurança microbiológica  

6. Composição nutricional conhecida e constante 
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A Nutrição no Envelhecimento 
 

 

Olga Amaral 

 

 

Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Beja, olga.amaral@ipbeja.pt 

 

 

O aumento da esperança média de vida e a evolução e facilidade de acesso a cuidados 

de saúde associadas a reduzidas taxas de natalidade têm levado a um aumento da 

população idosa nas últimas décadas. 

O envelhecimento é um processo natural e dinâmico em que ocorrem diversas 

alterações que aumentam o risco de carências nutricionais. Um estado nutricional 

inadequado contribui de forma significativa para o aumento da incapacidade física, da 

morbilidade e da mortalidade condicionando a qualidade de vida. Muitas vezes, a 

desnutrição da pessoa idosa é desvalorizada por ser confundida com sinais de 

envelhecimento, pelo que o seu reconhecimento precoce é fundamental de forma a 

intervir para controlar e reverter a situação. 

A desnutrição pode ser devida a diminuição da ingestão alimentar, aumento das 

perdas nutricionais, alteração do metabolismo dos nutrientes ou aumento das 

necessidades nutricionais. Podem ainda ocorrer diversas situações que interferem com 

a ingestão alimentar e nutricional do idoso tais como: problemas de mastigação, 

problemas de deglutição, perda ou diminuição de capacidades sensoriais, 

desidratação, alterações gastrointestinais e interacções com a medicação efectuada. 

Nesta faixa etária as necessidades energéticas poderão diminuir devido a um 

decréscimo da actividade física e da redução da massa muscular. No entanto, grande 

parte das necessidades em vitaminas e minerais mantêm-se inalteradas ou podem 

mesmo aumentar devido ao comprometimento da absorção e utilização eficaz. 

As recomendações alimentares para a pessoa idosa devem seguir, na base, as 

orientações da alimentação saudável para a maioria da população e ter em conta as 

condicionantes e características de cada indivíduo. Devem ser envolvidos de forma 

articulada os diferentes profissionais, nomeadamente nutricionistas, médicos e 

enfermeiros, bem como cuidadores, famílias, lares e centros de convívio. Os aspectos 

da alimentação e nutrição dos idosos não se restringem aos hábitos alimentares, 

exigindo um olhar abrangente sobre a saúde oral, prevenção do isolamento e solidão, 

factores socioeconómicos e psicológicos, em que se destaca a depressão e a 

discriminação associada à idade. 
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Os Sons dos Territórios – Abordagem Intergeracional na Representação 

Social de Uma Rádio Local 
 

 

Maria Inês Faria 

 

 

Escola Superior de Educação / Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento do 

Alentejo – Instituto Politécnico de Beja, mifaria@ipbeja.pt 

 

 

O presente estudo visa realçar a importância do diálogo intergeracional no 

aprofundamento de conhecimento e saberes sobre a construção de comunidades 

resilientes em territórios que se defrontam com desafios de sustentabilidade. Este 

trabalho integra-se no Projeto 30 Anos Rádio Voz da Planície, uma parceria entre 

IPBeja e a designada rádio local do Alentejo, focando-se esta apresentação nos 

seguintes objetivos: (1) identificar as representações sociais sobre a identidade 

territorial do Baixo Alentejo; (2) Sinalizar estratégias de construção conjunta de 

comunidades resilientes; (3) Detetar os principais constrangimentos e contributos da 

Rádio Voz da Planície no desenvolvimento local; e (4)Conhecer a importância da Rádio 

Local na identidade territorial, tendo em consideração uma abordagem 

intergeracional. Para o efeito recorreu-se à metodologia qualitativa, tendo sido 

realizados 4 grupos focais e 5 inquéritos por entrevista junto de informadores 

qualificados. Os resultados procuram demonstram a construção social do 

conhecimento, que decorre da interação conhecimento-ação, de fatores individuais e 

coletivos, expressos na relevância das trajetórias de vida e dos grupos sociais 

(homogéneos e heterogéneos), e também dos contextos e das transformações sociais, 

na representação social da Rádio Local. Para a geração sénior a rádio local tem feito 

sempre parte das suas vidas, evidenciando-se, por conseguinte, como meio 

privilegiado de “proximidade”, “insubstituível”, “democrática” e “autêntica”; a geração 

jovem manifesta uma representação “paradoxal”, na medida em que reconhece a sua 

importância e valor, mas admite não ser ouvinte assíduo; não obstante, o “bichinho da 

rádio” continua a manifestar-se, de modo mais personalizado, por via dos dispositivos 

móveis e internet que viabilizam a criatividade de ensaiar novos modos de fazer rádio. 

 

Palavra-Chave – Identidade Territorial, Representação Social, Intergeracionalidade, 

Comunidades Resilientes. 
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Avaliação da Saúde Mental em Idosos Institucionalizados: A Depressão 
 

 
1Filipa Serrano, 2Mónica Nunes, 3Sara Carmo 

 

 
1,2,3 Aluna do Mestrado em Psicogerontologia Comunitária, Instituto Politécnico de Beja 

 

 

Esta investigação tem como objetivo primordial compreender de que forma a 

institucionalização afeta a saúde mental do idoso, mais concretamente na patologia 

depressiva. Este estudo é assim considerado um estudo descritivo, exploratório e 

ainda de caracter transversal. 

Como pergunta de partida o grupo selecionou: De que forma a institucionalização 

pode conduzir a um quadro depressivo? 

Com a metodologia aplicada pretendíamos estudar os efeitos do processo de 

institucionalização na saúde mental do idoso, mais concretamente no possível 

desenvolvimento de um quadro depressivo. Como tal, e respondendo à pergunta de 

partida, os resultados obtidos não nos permitiram chegar a nenhuma conclusão acerca 

da influência da institucionalização no surgimento da depressão. 

Esta inconclusividade deve-se ao facto de os resultados dos três entrevistados serem 

todos distintos, uma vez que o entrevistado 1 apresenta sintomatologia de depressão 

grave, o entrevistado 2 não apresenta qualquer sintoma de depressão e por último o 

entrevistado 3 apresenta sintomas de depressão moderada. Em suma, o grupo 

considera que os resultados inconclusivos se devem ao facto de a amostra ser 

reduzida, bem como não se encontrarem no mesmo meio envolvente. 
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Saúde Mental, Depressão E Atividade Física Em Gerontes 
 

 
1Melanie Fernandes, 2Patrícia Parreira, 3Paulo Coelho, 4Sandra Bastos, 5Sara Torres 

 

 
1,2,3,4,5 Aluna(o) de Mestrado de Psicogerontologia Comunitária, Instituto Politécnico de 

Beja 

 

 

A atividade física pode contribuir para um envelhecimento ativo, adotando uma 

atitude promotora e preventiva da saúde e da autonomia do idoso. Promover a saúde 

mental através da manutenção de atividade física regular também pode revelar-se 

determinante no bem-estar e qualidade de vida do geronte. 

Nesta perspetiva, o presente estudo exploratório, consiste numa investigação de 

carater transversal, que surge com o objetivo de conhecer a relação da atividade física 

como fator de proteção da saúde mental e depressão. Para este efeito, recorreu-se a 5 

participantes com idades compreendidas entre os 65 e os 81 anos, 3 do sexo feminino 

e 2 do sexo masculino. 

Como instrumentos de avaliação, aplicaram-se a Entrevista Semiestruturada sobre 

Saúde Mental e Bem-estar em Gerontes de FARIA, et al, 2012, um Inventário de Saúde 

Mental, Mental Health Inventory (MHI); adaptado por Ribeiro, 2001. Pretendeu-se 

caracterizar os parâmetros relacionados com as dimensões: estado de consciência, 

principais queixas, apoio social, atividades desenvolvidas, saúde mental e 

envelhecimento. 

Aplicou-se também uma entrevista sobre atividade física em gerontes, (elaborada pelo 

grupo de trabalho), de forma a poder caracterizar parâmetros relacionados com as 

seguintes sub dimensões: atividades domésticas, atividades de tempo livre, motivação, 

experiência emocional, barreiras e benefícios. 

Tentou-se perceber de que forma a atividade física atua como forma de proteção na 

saúde mental e depressão. Verificou-se que a prática de atividade física é essencial na 

prevenção da depressão, contribui para a diminuição ou reversão de transtornos 

depressivos e estados de ansiedade, proporcionando benefícios físicos, psicológicos, 

sociais e consequente melhoria da qualidade de vida do geronte. Percebeu-se 

também, uma relação significativa entre a prática de atividade física e o estado de 

saúde mental dos gerontes. 
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Palavras Chave: Gerontes, Envelhecimento Ativo, Saúde Mental, Depressão, 

Ansiedade, Qualidade de Vida, Atividade Física. 

 

 

Envelhecer com saúde: Promoção de estilos de vida saudáveis no Baixo 

Alentejo 
 

 

Ana Sobral Canhestro 

 

 

Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Beja 

 

 

Objetivos: Este estudo teve como objetivos: Analisar as atividades e projetos de 

promoção de estilos de vida saudáveis, realizadas no Baixo Alentejo; Compreender, na 

perspetiva dos profissionais de saúde dos Cuidados de Saúde Primários e de 

representantes dos municípios, os fatores que influenciam o desenvolvimento dessas 

atividades e projetos de promoção de estilos de vida saudáveis. 

Metodologia: Foi realizado um estudo exploratório e descritivo, com recurso a uma 

metodologia de natureza qualitativa, numa amostra não probabilística constituída por 

catorze profissionais com um papel chave no desenvolvimento de intervenções de 

promoção de estilos de vida saudáveis. Utilizaram-se entrevistas semiestruturadas e 

realizou-se análise qualitativa de conteúdo.  

Resultados: apresentam-se os resultados da análise preliminar onde emergiram cinco 

categorias: 1. Intervenções de promoção de estilos de vida saudáveis; 2. Eficácia das 

intervenções na adoção de estilos de vida saudáveis; 3. Fatores que influenciam as 

intervenções de promoção de estilos de vida saudáveis; 4. Ambiente facilitador de 

escolhas saudáveis; e 5. Papel do Enfermeiro na promoção de estilos de vida 

saudáveis. 

Conclusão: A maioria das intervenções promotoras de estilos de vida saudáveis, no 

Baixo Alentejo, são dirigidas a crianças e idosos e surgem por iniciativa dos 

profissionais de saúde tendo também os municípios um papel ativo nesse domínio. Foi 

descrito um conjunto de parcerias interprofissionais e intersectoriais, principalmente 

iniciadas pelas equipas dos Cuidados de Saúde Primários. Os municípios e outras 

organizações também procuram o setor de saúde como um parceiro preferencial para  

as intervenções de promoção da saúde. A participação ativa dos cidadãos é uma das 

estratégias mais mencionadas para aumentar a eficácia das intervenções de promoção 

de estilos de vida saudáveis. No entanto, são identificadas dificuldades e uma ausência 

de cultura de participação individual e coletiva na população. No que respeita aos 

fatores que influenciam o desenvolvimento de intervenções de promoção de estilos de 
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vida saudáveis, os dados revelam que estes podem estar relacionados com os 

participantes, com os profissionais, com a intervenção ou com as organizações. O 

papel dos enfermeiros surge evidenciado pelos entrevistados, que reconhecem que os 

enfermeiros desempenham um papel chave no desenvolvimento de intervenções de 

promoção de estilos de vida saudáveis. 

 

Palavras-chave: Promoção da saúde; Estilos de vida saudáveis; Envelhecimento 

saudável; Intervenções; Cuidados de Enfermagem. 
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A Ansiedade, Suas Derivações E A Saúde Mental No Idoso 
 

 
1Carine Fonseca, 2Érica Neves, 3Maria Cristina Pizzi Moleiro, 4Maria Dos Santos 

Batista, 5Maria Cristina Faria 

 

 
1,2,3,4,5 Aluna(o) de Mestrado de Psicogerontologia Comunitária, Instituto Politécnico de 

Beja 

 

 

É muito importante que existam estudos sobre dos gerontes, já que esta é uma faixa 

etária predominante nos dias de hoje. Embora exista uma crescente preocupação por 

esta faixa etária, ainda são poucos os estudos sobre alguns problemas que afetam 

bastante os séniores, nomeadamente problemas relativos à ansiedade, que é algo 

bastante presente nesta fase da vida, e que se pode manifestar nas mais diversas 

situações e das mais distintas formas, tais como a ansiedade na alimentação, 

ansiedade na institucionalização e a ansiedade perante a morte. Contudo, é muito 

importante que os gerontes sintam que têm um suporte social nas suas vidas, isto é, 

que tenham consciência de que têm alguém que lhes assegure as suas necessidades, e 

que lhes preste apoio a vários níveis. Assim sendo, torna-se fulcral mencionar que este 

suporte social pode ser prestado por qualquer individuo, seja ele familiar, amigo, 

instituição ou vizinho. O presente estudo exploratório baseia-se assim numa 

investigação transversal que tem como objetivo principal a realização de uma 

avaliação a nível da saúde mental e da ansiedade nos gerontes. Uma vez que a 

ansiedade se tem demonstrado um problema que afeta bastante os idosos, é 

fundamental que sejam criados aspetos que combatam esta questão ou que a 

minimizem, já que esta ansiedade acaba por se tornar numa enorme sensação de 

desconforto de ma estar levando em casos mais extremos à depressão ou ao 

isolamento. O presente estudo abarca uma amostra de 4 gerontes, todas do sexo 

feminino, e com idades compreendidas entre os 65 e 77 anos de idade, uma idosa 

natural de Elvas, duas naturais de Messejana e uma idosa de Marrocos. Assim sendo, 

foi aplicada uma Entrevista Semi-Estruturada sobre saúde mental e bem-estar em 

gerontes, adaptada por Faria et. al, 2012, um Inventário de saúde mental denominado 

Mental Health Inventory (HMI), adaptado por P. Ribeiro (2001), e por fim a Escala de 

Ansiedade Estado adaptado por Cunha (2001). Com 2 a aplicação destes três 

instrumentos desejou-se caraterizar os critérios relacionados com o estado de 

consciência, as principais queixas, o apoio social que estas idosas tinham, as atividades 

desenvolvidas, a saúde mental, e por fim o envelhecimento e a ansiedade.  
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PALAVRAS-CHAVE: Geronte; Envelhecimento; Saúde Mental; Ansiedade 

 

 

Vivências Da Reforma E Saúde Mental Em Gerontes 
 

 
1Francisco Balancho, 2José Rodrigues, 

 

 
1,2 Aluna(o) de Mestrado de Psicogerontologia Comunitária, Instituto Politécnico de 

Beja 

 

 

O envelhecimento surge de forma normal e natural, a vida laboral chega ao fim e 

inicia-se a entrada na reforma. Considerando este fato, ou seja, a consolidação da 

reforma, o presente trabalho inicia-se com um breve enquadramento teórico, onde 

são enunciados os conceitos de saúde mental, passagem à reforma, estratégias de 

coping e satisfação com a vida. Apresenta como objetivo, saber de que forma as 

vivências da reforma afetam a saúde mental. O material empírico foi recolhido por 

meio de uma entrevista semiestruturada e um inventário de saúde mental, realizados 

nas residências das participantes. Da análise dos mesmos bem como a discussão dos 

seus resultados, ressalta-se as implicações das vivências da reforma na saúde mental 

em gerontes.  

Palavras-chave: gerontes; adaptação à reforma; saúde mental; vivências.  
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Saúde Mental E Representações De Alzheimer Em Gerontes 
 

 
1Daniela Cristina Góis, 2Elisabete das Relíquias Rocha, 3Sofia Isabel Covas, 4Sofia 

Raquel Quintaneiro 

 

 
1,2,3,4 Aluna(o) de Mestrado de Psicogerontologia Comunitária, Instituto Politécnico de 

Beja 

 

 

O aumento da longevidade e o consequente envelhecimento populacional são sem 

sombra de dúvidas os múltiplos desafios que hoje em dia se colocam à sociedade em 

geral, dado que o próprio processo de envelhecimento surge, muitas vezes, 

acompanhado do aumento da prevalência de doenças relacionadas à senescência, e à 

demência, dentre as quais, a doença de Alzheimer apresenta um papel de destaque, 

visto que afeta cerca de 17 a 25 milhões de pessoas no mundo, incidindo em 1 e 1,15% 

de indivíduos entre os 60 e 65 anos, e em 45% após os 95 anos. (cf. Falcão e Bucher-

Maluschke, 2009:778). Neste sentido, o presente documento tem como objeto de 

estudo compreender as representações da doença de Alzheimer em gerontes, através 

de uma pesquisa de âmbito qualitativo e quantitativo, na medida em que se pretende 

aplicar como instrumentos de recolha de dados o Inventário de Saúde Mental e uma 

Entrevista Semiestruturada de Avaliação Neuropsicológica, na qual se pretende avaliar 

a saúde mental e bem-estar das quatro participantes em estudo. Com a 

implementação do primeiro instrumento referido anteriormente verificou-se que duas 

inquiridas apresentaram sintomatologia de doença mental, ou seja, ostentam 

semiologia considerada moderada (I4) e grave (I1). Neste sentido e no que se refere à 

inquirida I4, esta revela sintomatologia moderada, visto que os seus resultados 

baseiam-se essencialmente nos resultados obtidos nas dimensões primárias afeto 

positivo, perda de controlo emocional/comportamental, bem como em relação às 

dimensões de ansiedade e depressão, e ainda respeitante aos resultados totais da 

tabela. Enquanto que a inquirida (I1) manifesta um nível de saúde mental débil, uma 

vez que apresenta sintomatologia grave nas dimensões primárias Afeto Positivo e 

Ansiedade, assim como nas dimensões Bem-Estar Positivo e Distresse. Já com a 

implementação do segundo instrumento e de forma a dar respostas ao objeto de 

estudo do presente trabalho de investigação as autoras concluíram que as gerontes, 

apesar de leigas nesta que é considerada como uma das doenças com maior 

prevalência na faixa etária estudada, surpreenderam com as respostas facultadas. 

Assim sendo, apesar da DA não se resumir ao que as gerontes perspetivaram, 
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conseguiram-se percecionar as suas representações que não estão totalmente 

descontextualizadas da temática. Assim sendo, apesar da DA não se resumir ao que as 

gerontes perspetivaram, conseguiram-se percecionar as suas representações que não 

estão totalmente descontextualizadas da temática. Ainda assim e de forma a 

promover um maior conhecimento sobre a DA, torna-se pertinente a realização de 

ações de sensibilização de carater mais informal em pontos estratégicos, nos quais a 

população frequente diariamente, como as lojas do pequeno comércio, centro de 

saúde, juntas de freguesia, dentre outros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gerontes; Envelhecimento; Demência - Doença de Alzheimer; 

Diagnóstico; Cuidadores informais. 
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A institucionalização na 3ª idade: Que consequências para a saúde 

mental do idoso? 
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A institucionalização é um fenómeno bastante enraizado na cultura portuguesa, mas 

alguns autores afirmam que este procedimento pode trazer consequências graves para 

o idoso, nomeadamente ao nível da sua saúde mental. 

Para comprovar empiricamente estes testemunhos, foram realizadas duas análises à 

saúde mental de cinco idosas (3 em suas casas, uma institucionalizada e uma a receber 

apoio de uma UCCI).  

Para tal foram feitas recolhas de dados destas senhoras, utilizando uma entrevista 

semiestruturada (Anamnese) e um questionário fechado (Inventário de Saúde Mental). 

Através dos resultados obtidos conclui-se que as senhoras inquiridas que se encontram 

institucionalizadas têm maior falta de liberdade e maiores carências ao nível de saúde 

mental pelo facto de terem uma vida mais sedentária e muito pouco ativa. Já as 

senhoras que estão em suas casas apresentam níveis de saúde mental muito mais 

elevados, no entanto, demonstram alguns níveis mais baixos ao nível dos afetos, 

receando o afastamento dos seus familiares. A família, casa e liberdade de escolha são 

os elementos mais importantes para garantir um envelhecimento com uma saúde 

mental mais saudável. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Institucionalização, Saúde Mental, Depressão. 
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Impácto Da Consola Wii No Equílibrio E Realização De Avd`S 
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A nossa vida está marcada pela constante evolução das novas tecnologias, sendo assim 

surge a necessidade da criação de estratégias que visam a inclusão do idoso no mundo 

tecnológico. Cada vez mais a tecnologia surge na vida do idoso como forma de 

contribuição na redução do isolamento, na estimulação cognitiva e, no bem-estar, 

também pode ser considerada como promotora do processo de comunicação com a 

família, amigos e outras pessoas. 

Nesta perspetiva, o presente projeto tem como objetivo essencial avaliar o impacto da 

Wii a nível da comunicação, equilíbrio, postura, capacidades coordenativas e cognitivas 

e consequente desenvolvimento nas atividades de vida diária dos utentes do Centro 

Social de Vidigueira. 

Para o efeito, como público-alvo identificam-se 20 pessoas com idades compreendidas 

entre os 60 e os 82 anos, 19 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, apresentando 

poucos traumas, com condições clinicas mínimas para a realização de atividades 

físicas, com boa saúde mental, boa vitalidade e capacidade funcional muito razoável. 

Neste âmbito, foi avaliada a funcionalidade dos idosos através da Bateria de Testes de 

Fullerton, para avaliar a sua funcionalidade ao nível do equilíbrio, coordenação e 

agilidade, cujo objetivo foi dar suporte aos comportamentos necessários para o 

desempenho da tarefa virtual. Com a aplicação destes testes verificou-se que este 

grupo de idosos se enquadravam totalmente nos critérios de inclusão para poder 

avançar com o projeto. 

A metodologia utilizada neste projeto foi a metodologia participativa de projeto, 

potenciando a observação participante, a observação direta e conversas informais com 

os idosos e com os técnicos do Centro de Dia. 

Os jogos apresentados (ténis, beisebol, golf, bowling) revelaram um impacto positivo 

na função motora, componente física, no equilíbrio, na coordenação óculo manual, e 

uma real melhoria na realização das suas AVD`s (atividades da vida diária), 

nomeadamente: andar, subir e descer degraus, sentar-se, levantar-se e alimentar-se, 

por exemplo. Tais jogos promovem a saúde dos idosos, desempenhando um papel 

importante no equilíbrio, mantém a funcionalidade, diminui a ocorrência de quedas e 
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fraturas, aumenta a autoestima e estimula a performance cognitiva, a força muscular, 

agilidade, a coordenação, a precisão dos movimentos. 

A realidade virtual demonstrou ser uma poderosa ferramenta no treino/estimulo à 

qualidade de vida relacionada com a saúde mental, aumentando a capacidade de 

memória, de atenção, velocidade de processamento, controlo de execução, 

capacidade de raciocínio, estimulação visual e auditiva, assim como nas capacidades 

coordenativas e condicionais. É também uma forma de promover a 

intergeracionalidade. 

 

 

Palavras-chave: realidade virtual, idosos saudáveis, Nintendo wii, funcionalidades. 
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A investigação tem mostrado como a interação homem-animal se encontra associada a 

vários efeitos salutógenos e de promoção da qualidade de vida. A presença do animal 

pode viabilizar desenvolvimento, envolvimento e ser motivadora para a comunicação, 

para o movimento e expressão, mudança de comportamento e participação numa 

atividade social, de conhecimento ou lúdica. Por isso, constitui um facilitador para 

atingir resultados positivos em intervenções clinicas e educacionais. Por conseguinte, 

as Intervenções Assistidas por Animais (IAA) tem despertado o interesse e uma 

atenção crescente entre os profissionais de saúde, de educação e da população em 

geral. O presente estudo tem como principal objetivo a adaptação para a população 

portuguesa do questionário de Mejora de la Calidad de Vida (MCV, Perea-Mediavilla, 

López-Cepero, Tejada y Sarasola, 2014). Ao mesmo tempo que são identificadas as 

qualidades psicométricas do instrumento, os resultados obtidos também permitem 

mostrar o entendimento e as expectativas sobre possíveis benefícios do contacto entre 

os animais e a identificação das suas atitudes sobre as intervenções assistidas com 

animais, em particular, com cães. A presente investigação é de caráter exploratório, 

transversal e recorreu a uma amostra por conveniência. O estudo foi realizado com 

estudantes do ensino superior do Instituto Politécnico de Beja que frequentavam 

cursos de licenciatura e mestrado na área da saúde e da educação (N = 400; Média de 

Idade = 22,21 anos; Mínimo = 17 anos, Máximo = 56 anos), sendo que na sua maioria 

são do género feminino (F=321 (80,3%); M=79 (19,8%)) e de estado civil solteiro (94%). 

Quanto às habilitações literárias 82% dos estudantes são detentores do 12ºano, 16% 

de licenciaturas, e 2% são detentores de outros níveis de habilitações literárias. Do 

estudo sobre a fiabilidade estatística relativo à consistência interna do instrumento 

mailto:1mcfaria@ipbeja.pt
mailto:2jramalho@ipbeja.pt
mailto:3armindo.mendes@ipbeja.pt
mailto:4marilia.alexandre@ipbeja.pt
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utilizado obteve-se um Alpha de Cronbach de (,941). Da análise fatorial realizada foram 

identificados seis fatores que explicam uma parte considerável da variância, ou seja, 

60,54%. Na adaptação para a população portuguesa os instrumentos revelaram 

qualidades psicométricas adequadas e mostraram que a maioria dos inquiridos 

apresentavam atitudes muito positivas sobre as intervenções assistidas por animais e 

de como o convívio com estes pode contribuir para melhorar a qualidade de vida. 

 

Palavras chave: Adultos; Motivação; Envolvimento; Qualidade de Vida; Intervenções 

Assistidas por Animais 
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1Inês Isabel Bandarra Mendes, 2Isabel da Conceição Caeiro Garrido, 3Mariline 

Alexandra Valadas Ninhos Canhita 

 

 
1,2,3 Aluna(o) de Mestrado de Psicogerontologia Comunitária, Instituto Politécnico de 

Beja 

 

 

No âmbito da Unidade Curricular Saúde Mental ao Longo do Ciclo de Vida, lecionada 

pela Professora Doutora Maria Cristina Faria, incluída no Mestrado em 

Psicogerontologia Comunitária, foi proposta a realização de um artigo científico, neste 

caso em concreto com o título Saúde Mental e Orientação de Vida Positiva em 

Gerontes, do qual resultou o presente poster, exposto durante o VI Seminário Ibérico 

de Psicogerontologia. 

O presente trabalho pretende sublinhar o papel da orientação de vida positiva como 

fator protetor da saúde mental nos gerontes, para tal foram aplicados três testes nos 

quais foi analisada a saúde mental do geronte, a avaliação neuropsicológica e o nível 

de otimismo ou pessimismo dos gerontes.  

Ao longo do poster encontramos a definição de Psicologia positiva, o objetivo geral do 

estudo realizado, assim como a metodologia e a descrição da amostra selecionada. 

Encontra-se ainda na parte final do cartaz um quadro síntese com as principais 

conclusões da investigação, assim como as referências bibliográficas consultadas. 

 

Palavras-chave: gerontes; saúde mental; orientação de vida positiva; psicologia 

positiva, psicologia comunitária 
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LIVRO DE RESUMOS do VI Seminário Ibérico de Psicogerontologia 
Espaços, Memórias e Envelhecimento 

82 
 

 

 

Envelhecimento Ativo 
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Sexualidade no Envelhecimento 
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