
  

 

FUNDAMENTAÇÃO 

No contexto social atual caraterizado pela existência de territórios muito envelhecidos e em que as 

respostas sociais para idosos estão ainda a sentir os efeitos da pandemia – as marcas que deixou nos 

utentes e no ambiente institucional – bem como os impactos económicos associados à guerra na Europa, 

urge conhecer e refletir sobre novas metodologias e práticas de intervenção nas referidas respostas. Estas 

podem ser particularmente importantes um cenário de day after, na readaptação das respostas 

(sobretudo em face de um maior isolamento e no acréscimo de problemas de saúde mental de alguns 

utentes) e no recomeço da reconstrução após todos os impactos sofridos. 

 

OBJETIVOS 

 Refletir sobre o dia seguinte, encontrar e explorar novas formas de intervenção nas entidades 

por forma a contribuir de forma ativa para o bem-estar dos utentes bem como para a melhoria 

do ambiente institucional; 

 Conhecer metodologias / projetos inovadores de intervenção nas respostas sociais para as 

pessoas idosas; 

 Fomentar a reflexão conjunta e partilha de experiências, dúvidas, inquietações e “vontades” na 

intervenção social nas respostas sociais direcionadas para as pessoas idosas. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

09.15h - Abertura e receção aos participantes 

 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

09.30h - “Respostas Sociais para Idosos: onde estamos? Para onde desejamos ir?”  

               Maria Joaquina Madeira | Vice-Presidente da Direção da EAPN Portugal 

 

Inovação nas Respostas Sociais para a População Idosa - Desafios  

29 de novembro de 2022 | 9h15 | Online 



10.00h - Mesa de Inspiração: partilha de experiências e projetos 

Projeto Semear Afetos_ Nancy Martins | Centro Social Paroquial Santa Margarida de Abrã (Santarém) 

Inovação nas Respostas Sociais para a Pessoa Idosa L Fundação Unitate L Tiago Abalroado 

Capacitação na área do Envelhecimento_ Alice Matos | Mesa do Conselho Geral do Núcleo Distrital 

Braga da EAPN Portugal 

Grupos de Lazer: aplicabilidade nas Respostas Sociais para Pessoas Idosas_ Maria Alexandra d’Araújo 

| Consultora  

 

Moderação: Marcos Olímpio | Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.Nova Uévora) 

              

12h00 - Debate 

12h30 - Comentário Final 

Helena Ferro | Câmara Municipal de Évora  

 

INSCRIÇÃO 

 

A inscrição deverá ser efetuada, até ao dia 25 de novembro, através do seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/1ueIgiQuWYtYwisRDXRl_qQBtnkR3DRKBab4SEqf0d2E/edit 

 

Valor da Inscrição: Associado/a EAPN Portugal: 5€        Não Associado/a EAPN Portugal: 7,5€ 

Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária.  

 

Informações: Núcleo Distrital de Évora da EAPN Portugal | 967084555 | evora@eapn.pt 
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