
APOIO AOS
SENIORES ÉUMA
PRIORIDADE

Na Amadora, os seniores sempre foram alvo de grande atenção.

Não só porque a população residente está a envelhecer, mas,

principalmente, porque consideramos que lhes são devidas as

condições essenciais para que possam viver esta fase da vida,

de uma forma digna e saudável.

Dos
muitos projetos dirigidos

a esta camada da popula-

ção, existem atualmente
dois que destacamos:
Ama Sénior Bem-Estar e

Gerações Solidárias.

Através do Ama Sénior Bem-Estar, pre-
tende-se possibilitar o acesso - mediante um

pagamento consoante os rendimentos - a

serviços na área do bem-estar (cabeleireiro,

manicure, pedicure, reflexologia e estimu-

lação corporal), com possibilidade de serem

prestados no domicílio, aos munícipes com

mais de 65 anos e baixos rendimentos,
titulares do Cartão Amadora 65 +. Desde

o seu início, em julho de 2016, já usufruíram

deste serviço cerca de 200 idosos.

Já o Gerações Solidárias, resulta de uma

parceria com o Instituto Politécnico de

Lisboa e visa promover o bem-estar dos

mais velhos, quebrando a sua solidão e

isolamento, através do acolhimento de

estudantes do ensino superior no seu domi-

cílio, ao mesmo tempo que se fomentam as

relações entre gerações.
O projeto destina-se a seniores com 60
ou mais anos e a estudantes do Instituto
Politécnico de Lisboa, com idade compre-
endida entre os 18 e os 35 anos.

No ano letivo de 2016-2017, participaram

no projeto três idosos e três estudantes.

No entanto, promover projetos apenas para

quem necessita de ajuda não é suficiente.
É por essa razão que iremos lançar o projeto
de Apoio ao Cuidador, cujo objetivo é dotar

os cuidadores de competências e conheci-

mentos específicos na área dos cuidados à

pessoa dependente.

Quem tem a seu cargo pessoas dependentes,

com doenças crónicas e incapacitantes,

passa por muitas dificuldades, a maior

parte das vezes porque não sabe o que
fazer em algumas situações. Este projeto
tem por base a frequência de ações de for-

mação e a aprendizagem de capacitação e

melhoria da comunicação entre cuidadores

e quem está dependente de si. Mas como

consideramos que as políticas devem ser

promovidas numa base de sustentabilidade,

desenvolvemos, em parceria com o Instituto

Superior de Ciências Sociais e Políticas, o

Plano Estratégico para o Envelhecimento
Sustentável 2016-2025. Este documento foi

pensado por um conjunto diversificado de

parceiros sociais (50 entidades envolvidas),

para encontrar respostas e definir estraté-

gias de intervenção, com a noção de que
as políticas para o envelhecimento devem

promover a melhoria da qualidade de vida

das pessoas à medida que envelhecem.




