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Resumo  
 

O envelhecimento da população como fenómeno global não pode ser analisado 

como um problema das sociedades modernas, mas sim, como um ponto de chegada do 

desenvolvimento humano.  

Para clarificar este fenómeno e as questões da longevidade que são intrínsecas 

ao mesmo, as instâncias governamentais, ao longo dos tempos, têm discutido e 

concertado políticas e estratégias que assegurem uma melhor qualidade de vida e bem-

estar das pessoas mais idosas, através de práticas assentes num envelhecimento ativo, 

saudável e socialmente relevante.  

É nesta mudança de mentalidade política e de reflexão acerca da velhice, que 

surgem as universidades seniores enquanto estruturas promotoras de envelhecimento 

ativo e de bem-estar físico, mental e social. As mesmas têm sido alvo de diversos 

estudos que pretendem a aprofundar e a avaliar a correlação existente entre o modelo 

de funcionamento e as dinâmicas promotoras de qualidade vida e bem-estar do seu 

público. No entanto, as universidades seniores para além de contextos favoráveis de 

bem-estar, são estruturas socioeducativas que desenvolvem processos de capacitação 

e de valorização da pessoa idosa. 

A presente investigação, assente num estudo de caso, pretendeu analisar e 

compreender a Universidade Sénior de Alcácer do Sal enquanto elemento indutor de 

desenvolvimento local.  

No sentido de responder à premissa da investigação e de obter conclusões 

representativas do objeto de estudo, foram aplicados instrumentos de recolha de 

informação. O inquérito por questionário, enquanto instrumento de pesquisa central e 

de abordagem mista, permitiu traçar, de forma genérica, o perfil social dos alunos e 

projetar a USAS enquanto estrutura promotora de envelhecimento ativo e de 

desenvolvimento local. Por sua vez, a entrevista de focus group, enquanto instrumento 

de abordagem qualitativa, promoveu um debate em torno da atual dinâmica e sobre as 

linhas futuras de intervenção.  

 

Palavras- chave : Envelhecimento, Cidadania, Desenvolvimento Local, Serviço Social 

e Universidade Sénior 

 



  
 

 

Abstract  
  

The aging of the population, as a global phenomenon, can’t be analyzed like a 

problem of the modern society, but as chief point to study the human development. 

To clarify this phenomenon and the issues of longevity the governments, over 

time, have discussed on policies and strategies that ensure a better quality of life and 

well-being for older people through practices based on a active, healthy and socially 

relevant aging.  

It is in this change of political mindset and of reflection, about old people’s life, 

that senior universities emerge as structures that promote active aging and physical, 

mental and social well-being. They have been the subject of several studies that aim to 

evaluate the correlation between their role model and the it’s dynamics that promote 

quality of life and well-being of its public. However, senior universities are socio-

educational structures that try to develop the empowerment of the elderly. 

The present investigation is based on a case study and it’s goal is to analyze and 

understand the Senior University of Alcácer do Sal as an element of local development. 

In order to respond to the research hipotesys and reach to representative 

conclusions of the object of study were applied some information collection tools: 

The questionnaire survey, as a central research instrument and with a 

quantitative approach, made it possible to outline, in a generic way, the social profile of 

the students and to project the USAS as a structure that promotes active aging and local 

development. 

The focus group interview promoted a debate around the current dynamics and 

on future lines of intervention. 

Keywords: Aging, Citizenship, Local Development, Social Work, Senior University, 
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Introdução 
 

O envelhecimento da população deve ser encarado como um desafio e uma 

oportunidade para a sociedade do séc. XXI. Contudo, este processo natural e as mudanças 

demográficas provocadas pelo mesmo, exigem novas estratégias promotoras de saúde, 

autonomia, qualidade de vida, bem-estar, integração e cidadania, conforme preconizado pelo 

conceito de envelhecimento ativo. 

Assentes nesta mudança de consciência demográfica e nos novos paradigmas de 

envelhecimento, as universidades seniores surgem com o objetivo de proporcionar qualidade 

de vida e de valorizar a imagem da pessoa idosa como autónoma, ativa e com capacidade 

para ser útil à sociedade.   

As universidades seniores, enquadradas no modelo de aprendizagem ao longo da vida 

e enquanto estruturas de inclusão e interação, permitem o desenvolvimento pessoal e a 

participação do seu público no processo de tomada de decisão. A importância social das 

mesmas vai para além da melhoria qualidade de vida das pessoas idosas, desenvolvendo, 

através das suas atividades, competências contínuas para o exercício da participação e da 

cidadania.  

As ações das universidades seniores ao nível cívico são fundamentais num processo 

de desenvolvimento de abordagem territorialista, dado que não existe um verdadeiro 

desenvolvimento sem que os cidadãos manifestem as suas vontades e opiniões.  

 A abordagem territorialista do desenvolvimento é um processo endógeno que se 

constrói a partir das diversas dimensões, (económica, social, cultural e ambiental), que 

compõem um determinado território e que tem como objetivo mobilizar os atores sociais para 

a tomada de decisões sobre questões que envolvem a melhoria da qualidade de vida de uma 

determinada comunidade. No entanto, tal como as universidades seniores, o processo de 

desenvolvimento local não se foca, unicamente, na melhoria da qualidade de vida de uma 

comunidade, centraliza, também, ação num processo de emancipação e desenvolvimento de 

competências dos cidadãos.  

 Num processo de capacitação e numa lógica de desenvolvimento local, as 

universidades seniores, assentes numa abordagem de aprendizagem ao longo da vida, 

podem ser analisadas como um fator decisivo para aquisição de competências e para a 

definição de políticas que promovam a igualdade numa escala global, mas essencialmente 

numa escala local.  
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Considerando as premissas supra, a presente investigação, assente num raciocínio 

indutivo e numa configuração metodológica de estudo de caso, pretende compreender as 

correlações existentes entre as dinâmicas subjacentes à Universidade Sénior de Alcácer do 

Sal enquanto estrutura promotora de envelhecimento ativo e, consequentemente, enquanto 

elemento potenciador de desenvolvimento local da cidade.  

De forma a responder aos objetivos basilares da mesma, será desenvolvido um estudo 

que se encontra dividido em quarto partes fundamentais com o propósito de delimitar, com 

rigor e coerência, os campos teóricos e empíricos, para uma melhor compreensão de toda a 

investigação.  

A primeira parte integra o enquadramento teórico que servirá de suporte à 

investigação. No mesmo serão abordados conceitos importantes para uma melhor 

compreensão do objeto em estudo, nomeadamente envelhecimento, envelhecimento 

demográfico, envelhecimento ativo, aprendizagem ao longo da vida, desenvolvimento e 

desenvolvimento local.  

A segunda parte inclui um enquadramento territorial da investigação que englobará 

uma breve caracterização sociodemográfica do concelho, bem como a caracterização da 

Universidade Sénior de Alcácer do Sal enquanto objeto de estudo.  

A terceira centra-se em torno do enquadramento metodológico da investigação, 

nomeadamente o percurso metodológico adotado, a questão de partida e os objetivos do 

estudo, a caracterização do universo e da amostra de estudo e os instrumentos de recolha e 

tratamento de dados.  

A quarta e última parte, consubstanciará o estudo empírico elencado na terceira parte 

da investigação, dado que neste ponto serão apresentados e discutidos os resultados, de 

ordem quantitativa e qualitativa, obtidos através dos instrumentos de recolha de informação. 
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1. Enquadramento Teórico  
1.1. O envelhecimento e o envelhecimento ativo  

O conceito de envelhecimento tem sofrido diversas alterações ao longo dos séculos 

porque reflete os contextos históricos e sociais, bem como os conhecimentos sobre a fisiologia 

e a anatomia humana, a cultura e as relações sociais de cada época.  

Pese embora, o conceito de envelhecimento seja um termo familiar, a sua definição é 

complexa, exigente e nem sempre consensual entre os autores que têm aprofundado este 

tema.  

De acordo com Shoch (1985), o envelhecimento é um “processo altamente 

individualizado, que com o aumentar da idade aumentam as diferenças interindividuais de 

base, a taxa e a direção da maioria das funções e dos processos, resultando num padrão de 

maior variabilidade com a idade.” (1985, cit.por Santos, 2017, p.8). 

Para Ladislas (1994), o envelhecimento é a “perda progressiva e irreversível da 

capacidade de adaptação do organismo às condições mutáveis do meio ambiente, ou seja, 

na incapacidade da maioria dos organismos manterem-se num estado funcional ou 

inalterado.” (1994, cit.por Santos, 2017, p.7). 

De acordo com Atchley (2000), o envelhecimento é um “conjunto de processos de 

natureza física, psicológica e social, que com o tempo, produzem mudanças na capacidade 

de funcionamento dos indivíduos e influenciam a sua definição social.” (2000, cit.por Neves, 

2019, p.16).  

Na perspetiva de Oliveira (2005), o envelhecimento deve ser entendido como “um 

processo que, devido ao avançar da idade, atinge toda a pessoa bio-psico-socialmente 

considerada, isto é, todas as modificações morfopsicologias e psicológicas, com repercussões 

sociais, como consequência do desgaste do tempo.” (2005, cit.por Santos, 2017, p.7). 

Na lógica dos autores supra, o envelhecimento deve ser encarado como um processo 

individual e heterogéneo, porque os fatores biológicos, sociais, culturais, psíquicos e históricos 

que estão associados ao mesmo diferem de individuo para individuo.  

Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004, cit.por Santos, 2017, p.8) defendem a existência 

de dois tipos de envelhecimento: o envelhecimento normal ou primário e o envelhecimento 

patológico ou secundário. O primeiro pode ser definido como um processo orgânico e 

funcional, porque ocorre de forma universal, progressiva e irreversível. Por sua vez, o 

envelhecimento patológico ou secundário resulta de fatores externos e anormais (estilos de 
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vida, meio ambiente, acidentes ou doenças) que aceleram o processo de envelhecimento 

primário.  

Nesta perspetiva, Fontaine (2000, cit.por Santos,2017, p.9), diz-nos que o 

envelhecimento, para além da idade cronológica do indivíduo, deverá ter em conta a idade 

biológica, psicológica e social do indivíduo.  

Biologicamente, o envelhecimento é um processo associado à senescência e às 

vulnerabilidades a que organismo está sujeito com o decorrer dos anos. Enquanto 

psicologicamente, o envelhecimento refere-se à capacidade comportamental que o individuo 

mobiliza face às mudanças do ambiente. Por sua vez, o envelhecimento social corresponde 

às transformações ocorridas nos papeis sociais predeterminados pela sociedade, em função 

das expectativas que ela coloca sobre a pessoa idosa.  

De acordo com as definições anteriores, o envelhecimento é um fenómeno inelutável 

e irreversível, inerente à vida humana, dinâmico, multidimensional e caracterizado por um 

conjunto de mudanças biológicas, psicológicas e sociais especificas de cada individuo. No 

entanto, Carneiro (2012) assume uma postura diferente do conceito e encara mesmo como 

uma “transição demográfica das sociedades, definida como a passagem de um modelo 

demográfico de fecundidade e de mortalidade elevados, para um modelo de níveis baixos dos 

mesmos e, simultaneamente, um aumento generalizado da esperança média de vida das 

populações.” (2012, cit.por Teixeira, 2017, p.5).  

O envelhecimento demográfico, abordado na definição do autor, é um dos aspectos 

mais relevantes da sociedade portuguesa, dado que, Portugal é a “região mais envelhecida 

do planeta.(Fernandes, 2014 cit.por Fonseca, 2018,p.9).  Segundo as projeções do INE (2020, 

p.4) para o período 2018-2080, a população com 65 ou mais anos de idade em Portugal 

poderá passar de 2,2 para 3,0 milhões de pessoas, ocorrendo, assim, uma duplicação do 

indíce de envelhecimento, que passará de 159 para 300 idosos por cada 100 jovens, resultado 

do decréscimo da populção jovem e o aumento da população idosa.  

Para Olshansky (2011, cit.por Rodrigues & Martins, 2019, p.125) o envelhecimento da 

população é um fenómeno global com complexidades específicas em diferentes partes do 

mundo, desta forma, este fenómeno demográfico não pode ser visto como um problema das 

sociedades modernas, mas sim, como um ponto de chegada do desenvolvimento humano, 

dado que, o aumento da longevidade é fruto das diversas conquistas médicas, tecnológicas 

e sociais, pelo que enfrentar os desafios e as oportunidades que acompanham o 

prolongamento da vida irá incentivar uma sociedade mais saudável e equitativa. 

A consciência da mudança demográfica tem vindo a aumentar e por isso tem havido, 

por parte das instâncias governamentais, uma maior discussão de estratégias e práticas que 
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assegurem uma melhor qualidade de vida, durante o maior tempo possível e para o maior 

número de pessoas.  

Nesta mudança de consciência e numa lógica de promoção de qualidade de vida, 

surgiu o conceito de envelhecimento ativo, que segundo a Organização Mundial de Saúde 

(2002) é um “processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, 

a fim de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem.” (2002, cit.por 

Rodrigues & Martins, 2019, p.125).    

De acordo com Rodrigues & Martins (2019, p.126), a palavra ativo refere-se à 

participação contínua nos assuntos sociais, económicos, culturais, espirituais e cívicos e não 

apenas à capacidade de ser fisicamente ativo.  Este conceito de ativo, preconizado pela 

Organização Mundial de Saúde transmite uma mensagem de inclusão, porque reconhece 

todos os outros fatores que afetam a forma como os indivíduos e as populações envelhecem.  

A Comissão Europeia (2002) entende o envelhecimento ativo como “uma estratégica 

coerente visando permitir um envelhecer saudável, sendo necessário desenvolver um 

conjunto de práticas que englobam a educação e a formação ao longo da vida, o 

prolongamento da vida ativa, o adiamento da entrada na reforma e, mais progressivamente, 

por conseguir que as pessoas idosas se tornem ativos durante a reforma e realizem atividades 

que reforcem as suas capacidades e preservem a saúde.”  (2002, cit. por Cabral & Ferreira, 

2013, p.14).  

Esta definição remete-nos para a manutenção da atividade motora e cognitiva das 

pessoas mais velhas, nomeadamente quando passam da vida ativa para a reforma.  

Para Cabral & Ferreira (2013, p.14) as definições de envelhecimento ativo concebidas 

pelos organismos supra, ressaltam, para além da qualidade de vida e bem-estar, a 

necessidade de prolongar a carreira contributiva.   

Na perspetiva dos mesmos autores (2013, p.15), os princípios do envelhecimento ativo 

têm sido usados para justificar, na maioria das vezes, o adiamento da idade da reforma de 

forma a garantir a sustentabilidade financeira da segurança social. “O discurso do 

envelhecimento ativo tem um caracter, simultaneamente, programático e ideológico, onde 

recomendações vantajosas para a generalidade das pessoas se misturam com 

recomendações ditadas por considerações económicas alheias à maioria dos idosos.” (Cabral 

& Ferreira, 2013 p. 15).  

No entanto, para Walker (2002, cit. por Cabral & Ferreira, 2013, p.16), o 

envelhecimento ativo não pode ser analisado numa vertente financeira ou competitiva, ele tem 

que ter em consideração o percurso de vida e a condição social dos indivíduos.  



  
 

13 

Nesta lógica, este paradigma não pode ser um mero argumento dos governos para o 

adiamento da idade da reforma, porque o mesmo surgiu como um programa global voltado 

para a mudança da condição da pessoa idosa, de forma a responder aos problemas da 

longevidade e construir uma sociedade de bem-estar.  

Segundo Cabral & Ferreira (2013, p.16) o conceito de envelhecimento ativo analisa a 

questão da longevidade através de duas perspetivas, nomeadamente, a do curso de vida e a 

da transição da atividade para a inatividade. A primeira perspetiva encara o envelhecimento 

como um processo de trajetórias, ou seja, é a história da pessoa idosa que influencia o 

processo de envelhecimento. Por sua vez, a segunda perspetiva, transição da atividade para 

a inatividade, assenta na criação de condições sociais de trabalho para prolongar de forma 

saudável a atividade profissional.  

No entanto, de acordo com os mesmos autores (2013, p.19) a palavra atividade não 

deve ser sinónimo de trabalho, mas sim, a possibilidade de desempenhar e participar em 

tarefas individuais e coletivas que contribuam para o bem-estar e qualidade de vida do 

indivíduo. 

Nesta linha de pensamento, Osório (2008, cit. por Almeida, 2016, p.24) diz-nos que a 

participação na vida comunitária é crucial em todos os momentos, mas é essencial para a 

pessoa que chegou à idade da reforma se possa manter ativa. Esta participação é importante, 

uma vez que, permite, entre outros aspetos, novas relações sociais e redes de contactos, que, 

até a idade da reforma, estavam, na sua maioria, associadas ao desempenho da atividade 

laboral.   

 O paradigma do envelhecimento ativo evidencia, claramente, a necessidade de 

assegurar a inclusão social das pessoas idosas e garantir a sua participação na vida coletiva 

como afirmação de cidadania.  

Desta forma, a sociedade tem que olhar a velhice como um período de reflexão acerca 

dos feitos de uma vida, mas também como um tempo de crescimento, aprendizagem e 

exploração. No entanto, esta altura da vida, que hoje em dia é o período mais longo do ciclo 

vital, tem que ser acompanhado por contextos favoráveis e promotores qualidade de vida, que 

estimulem um envelhecimento verdadeiramente participativo para que as pessoas idosas 

possam continuar a ser, pelo maior tempo possível, autónomas, independentes e socialmente 

relevantes.   
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1.2. O movimento das universidades seniores na promoção do 
envelhecimento ativo   

Em Portugal, na década de 70 do séc. XX, assiste-se a uma mudança de atitude face 

à velhice, nomeadamente no que respeita ao papel da pessoa idosa em sociedade e à 

promoção de um modo de vida mais ativo e autónomo. 

Com a implementação desta visão mais otimista face à velhice, verifica-se um aumento 

de respostas sociais para pessoas idosas, nomeadamente, centros de dia, casas de repouso 

e serviços de apoio domiciliário. No entanto, de acordo com Veloso (2007, cit.por Santos, 

2017, p.36) estas respostas sociais assumem, essencialmente, um cariz assistencialista, 

abrangendo, principalmente, os mais dependentes e com escassos recursos económicos.  

Em paralelo com a criação destas respostas sociais, surge em 1976, também, nesta 

mudança de paradigma face à velhice, a Universidade Internacional da Terceira Idade de 

Lisboa. Segundo o mesmo autor (2007, cit.por Santos, 2017, p.36), a mesma pretendia 

distanciar-se dos objetivos de índole assistencialista e visava assumir-se como uma instituição 

cultural e educativa, que tinha como objetivo valorizar a imagem do idoso como alguém 

autónomo, ativo e com capacidades para ser útil à sociedade.   

Após esta primiera experência em Lisboa, três anos mais tarde, em 1979, surge na 

cidade invicta, a Universidade Popular do Porto. Durante muito tempo estas estruturas 

dedicadas à promoção de um envelhecimento autonómo e ativo estiveram circunscritas a 

estas duas cidades, tendo-se verificado um verdadeiro crescimento de universidade seniores 

no inicio do ano de 2001.  

A proliferação destas estruturas por todo o país, deveu-se ao protagonismo politico 

associado às questões do envelhecimento populacional, porque, se por um lado, ele é um 

triunfo do desenvolvimento, onde a longevidade é uma das maiores conquistas da 

humanidade, por outro lado, ele deve ser encarado como o desafio social, económico e 

cultural para as sociedades modernas. 

 Assentes nesta mudança de consciência demográfica e no paradigma do 

envelhecimento ativo, as universidades seniores surgem com a intenção de proporcionar 

“qualidade de vidas nas pessoas idosas, criando e dinamizando atividades educativas, bem 

como convívios que estimulam à comunicação, à criatividade, à aprendizagem com o objetivo 

de despertar a novidade, de quebrar a rotina e de alcançar o conhecimento.” (Páscoa & Gil, 

2019, p.53). 

 Nesta perspetiva, as universidades seniores são espaços socioeducativos que 

permitem transformar vidas de inatividade, solidão ou isolamento em vidas ativas, cujo 
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desempenho de novos papéis sociais acarreta um sentimento de maior utilidade, valorização, 

felicidade, desenvolvimento pessoal e compromisso com a vida.  

Para Mendão (2013, p.15), o público que recorre a estes espaços socioeducativos é 

bastante heterogéneo e apresenta potencialidades, limitações, interesses e diferentes trajetos 

de vida, assim, compete aos mesmos a criação de atividades que vão ao encontro das 

necessidades, problemas e preferências dos seus participantes, de forma a facilitar interação 

dos mesmos com a comunidade onde estão inseridos. Para tal, as universidades seniores 

apresentam um conjunto diversificado de atividades, nomeadamente, aulas, visitas, blogs, 

revistas, jornais, grupos de teatro, clubes, tunas e voluntariado. 

 De acordo com Páscoa & Gil, (2019, p.54), as universidades seniores encontram-se 

entre os diversos contextos de uma aprendizagem ao longo da vida, onde se verifica uma 

aquisição e atualização continua de conhecimentos, aperfeiçoamento de habilidades e 

partilha de saberes reflexivos e práticos.  

 Segundo Vandenplas Holper (2000, cit.por Almeida, 2016, p.39), esta aprendizagem 

visa promover o desenvolvimento pessoal, a integração na vida ativa, a participação no 

processo de decisão democrática e a adaptação às mudanças económicas, tecnológicas e 

sociais.   

 Seguindo a linha de pensamento do autor anterior, Roldão (2009, cit. por Santos, 2017, 

p.30), diz-nos que a aprendizagem ao longo da vida é um processo fundamental ao longo de 

todo o ciclo de vida, pois quanto mais bem preparado e atualizado estiver o indivíduo numa 

sociedade em constante evolução, mais apto está para usufruir das oportunidades que lhe 

são oferecidas.  

 Desta forma, a aprendizagem ao longo da vida constitui-se como o pilar que sustenta 

todos os outros pilares do envelhecimento ativo, na medida em que instrui e influencia os 

indivíduos a permanecerem saudáveis, relevantes e detentores de poder de decisão.  

 Nesta perspetiva, a importância social das universidades seniores é definida pela sua 

capacidade emancipadora, pois desenvolvem competências para o exercício da participação 

e da cidadania.  

As universidades seniores, como espaços de inclusão, interação e de promoção de bem-

estar, devem adotar estratégias que incentivem a participação ativa dos seus públicos, por 

forma a que estes passem, igualmente, a fazer parte das tomadas de decisão, e abandonem, 

assim, a postura de passividade que pode inviabilizar todo e qualquer processo de intervenção 

e de melhoria de qualidade de vida.  
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1.3. As universidades seniores como fator de cidadania e de 
desenvolvimento local  

O conceito de desenvolvimento emergiu a partir da Segunda Guerra Mundial com o 

objetivo de assegurar o bem-estar das populações, contudo, até ao fim da década de 

sessenta, este conceito esteve meramente associado ao crescimento económico, enquanto 

processo contínuo de produção de bens e serviços e como condição necessária e suficiente 

do desenvolvimento dos países, ou seja, quanto maior fosse o crescimento económico de um 

país maior seria o bem-estar da sua população.  

De acordo com Braga (1993, cit. por Mota, 2019, p.4), este modelo de desenvolvimento 

estava assente num paradigma funcionalista, em que o fator capital é sobrevalorizado face ao 

fator humano, e as especificidades dos territórios eram completamente desvalorizadas no 

processo de crescimento económico.     

Amaro (2003) diz-nos que o conceito de desenvolvimento estava associado aos 

processos de industrialização e modernização definido como “o processo de substituição das 

estruturas arcaicas e tradicionais do subdesenvolvimento (e dos meios rurais e dos setores 

económicos e das mentalidades com eles conectados), pelas lógicas modernas e 

progressistas do desenvolvimento (e dos meios urbanos e dos setores industriais e dos modos 

de vida e de consumo a eles inerentes.)” (2003, p.48). 

Nesta lógica, o paradigma da modernização tornou-se a perspetiva dominante, 

nomeadamente na visão que se tinha sobre os países subdesenvolvidos e sobre as 

estratégias de desenvolvimento que eram aconselhadas aos mesmos.  De acordo com 

mesmo autor (2003), o subdesenvolvimento “era visto como um atraso no desenvolvimento, 

a tradição um obstáculo à modernização, o campo e os meios rurais um passo atrás na 

caminhada para as cidades e para o progresso, as culturas e as mentalidades não europeias 

um constrangimento à eficiência produtiva e ao bem-estar material)”. (2003, p.48).  

As sociedades industriais e os seus modelos de desenvolvimento caracterizados por 

indicadores quantitativos de produção e de consumo, como o Produto Interno Bruto e 

Rendimento Per Capita, mostraram-se incapazes de promover o bem-estar das populações e 

começam a apresentar problemas, nomeadamente, o aparecimento de novas expressões de 

pobreza e exclusão social e a deterioração ambiental, devido à produção em larga escala que 

não respeita os recursos ambientais.   
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No início da década de setenta este modelo de desenvolvimento, assente numa lógica 

de crescimento económico, é colocado em causa e é alvo críticas, porque não cumpre os 

objetivos inicialmente preconizados, o bem-estar e a qualidade de vida das populações.  

De acordo com Amaro ( 2003, p.51), vários foram os economistas que elaboram 

críticas a esta visão economicista e redutora do desenvolvimento, nomeadamente:  

- Ragnar Nurkse1, que chama à atenção para o círculo vicioso da pobreza, que impede 

os resultados esperados do processo de modernização;  

- Gunnar Myrdal2, que afirma que o processo de desenvolvimento deve-se traduzir 

muito mais em “novos homens” do que em melhores condições materiais;  

- François Perroux3, que declara que o progresso não resulta, unicamente, do seu 

crescimento económico, resulta sim, de uma conjugação de fatores que permitem satisfazer 

as necessidades e alcançar uma vida digna.  

É neste contexto que surgiram vários fatores que contribuíram fortemente para a 

reformulação e mudança de paradigma do conceito de desenvolvimento: as frustrações dos 

países do Terceiro Mundo face à evolução do seu desenvolvimento; o crescente mal-estar 

social nos países desenvolvidos e a tomada de consciência dos problemas ambientais 

provocados pelo desenvolvimento.  

Nesta perspetiva, Veiga (2005, cit.por Rodrigues, 2014, p.26) diz-nos que apareceram 

abordagens alternativas, novos conceitos e novas dimensões do conceito de 

desenvolvimento. Amaro (2003, p.55) completa a perspetiva do autor anterior, afirmando que 

surgiram seis novas abordagens ao conceito de desenvolvimento, nomeadamente: 

- Desenvolvimento Sustentável é “o processo de satisfação de necessidades atuais 

que não põe em causa a satisfação de necessidades das gerações futuras” e que implica três 

exigências, a da solidariedade intergeracional, a gestão dos recursos naturais nas estratégias 

 
1 Ragnar Nurkse foi um dos mais importantes pioneiros da economia do desenvolvimento. Nas últimas 
décadas, vários economistas do desenvolvimento explicam o fracasso da economia neoclássica 
através das obras produzidas por Nurkse. Retrieved from https://anthempress.com/ragnar-nurkse-pb 
 
2 As pesquisas de Gunnar Myrdal em torno da teoria económica foram essenciais para compreender 
as dinâmicas implementadas nos países em desenvolvimento. Na sua obra “Dilema Americano 
“elaborou uma análise social sobre a população Afro Americana Residente nos Estados Unidos da 
América.  
Retrieved from https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1974/myrdal/facts/ 
 
 
3 François Perroux é um dos mais importantes economistas europeus do século XX. É reconhecido 
maioritariamente pelos seus contributos no campo da economia espacial e economia do 
desenvolvimento. Retrieved from https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00566190 
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de desenvolvimento e a durabilidade dos processos de produção e consumo inerentes ao 

desenvolvimento.” (Amaro, 2003,p.56). 

- Desenvolvimento Local é o “processo de satisfação de necessidades e de melhoria 

das condições de vida de uma comunidade local, a partir essencialmente das suas 

capacidades, assumindo aquela o protagonismo principal nesse processo e segundo uma 

perspetiva integrada dos problemas e das respostas.” (Amaro, 2003,p.57). 

- Desenvolvimento Participativo “é adoção de uma metodologia participativa nos 

processos de mudanças e de melhorias das condições de vida das populações, desde a 

conceção e decisão à avaliação, passando pela execução, direção e acompanhamento, 

implicando a afirmação plena da cidadania, nos seus direitos e deveres.” (Amaro, 2003, p.57).  

- Desenvolvimento Humano é definido como “o processo de aumento das escolhas 

das pessoas, que lhe permitam levar uma vida longa e saudável, adquirir conhecimento, ter 

acesso aos recursos necessários para um nível de vida digno, enquanto os preservam para 

as gerações futuras, proteger a segurança pessoal e alcançar a igualdade para todas as 

mulheres e homens.” (Amaro, 2003, p.58).  

- Desenvolvimento Social é entendido como “o processo de garantia das condições 

sociais mínimas, bem como de promoção da dimensão social do bem-estar, por parte dos 

responsáveis dos vários países e organizações internacionais.” (Amaro, 2003,p.59).  

- Desenvolvimento Integrado enquanto abordagem interdisciplinar que “ conjuga as 

diferentes dimensões da vida e dos seus percursos de mudança e de melhoria, implicando, 

por exemplo, a articulação entre o económico, o social, o cultural, e o ambiente; a quantidade 

e a qualidade; as várias gerações, a tradição e a modernidade, o endógeno e o exógeno; o 

local e o global; os vários parceiros e instituições envolvidas; a investigação e a ação; o ser, 

o estar, o fazer, o criar, o saber e o ter ( as dimensões existenciais do desenvolvimento); o 

feminino e o masculino, as emoções e a razão, etc.” (Amaro, 2003, p.59).  

Ainda de acordo com mesmo autor (2017, p.9) as abordagens alternativas do conceito 

de desenvolvimento propõem uma perspetiva multidimensional e interdisciplinar, em oposição 

a uma visão economicista, disciplinar, setorial e segmentada, valorizam a realização das 

capacidades do que a mera satisfação das necessidades, assentam em dinâmicas 

participativas e no empowerment, estabelecem parcerias e lógicas de corresponsabilização e 

exigem os princípios da sustentabilidade e da diversidade.   

Estas abordagens assentam num paradigma territorialista em que são privilegiadas as 

especificidades sociais, económicas, culturais, ambientais e institucionais dos territórios. 

Segundo Braga (1990, cit. por Mota, 2019, p.6), este paradigma salienta a importância da 

comunidade nas iniciativas locais de desenvolvimento, a mobilização dos recursos 
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endógenos, a criação de redes dinâmicas de desenvolvimento e a cooperação entre órgãos 

públicos e privados.     

No entanto, perante a frustração sentida pela grande maioria da população dos países 

subdesenvolvidos, muitos críticos têm defendido o “fim da era do desenvolvimento”. (Amaro, 

2017, p.5). Para estes críticos, o desenvolvimento como conceito e instrumento de bem-estar, 

não sabe lidar com os problemas sociais e ambientais das sociedades e é utilizado, 

unicamente, como instrumento de dominação dos países industrializados.  

Desta forma, para estes críticos do pós-desenvolvimento, todos os conceitos 

alternativos enumerados anteriormente são uma forma de “mascarar” a verdadeira essência 

do desenvolvimento, ou seja, capitalista, colonialista, patriarcal e baseado, unicamente, na 

cultura do ocidente.  Para os mesmos, é necessário “ir mais além” na reformulação deste 

conceito e na criação de novos conceitos alternativos.  

Descontentes com o conceito de desenvolvimento e com as suas novas abordagens, 

estes autores do pós-desenvolvimento começam a propor dimensões do conceito assentes 

numa Epistemologia do Sul que valoriza o potencial humano, qualidade de vida, o bem-estar 

e a educação, nomeadamente:   

- Felicidade Interna Bruta, este conceito não é uma alternativa ao Produto Interno 

Bruto, mas sim um complemento, porque o mesmo assenta no bem-estar psicológico, na 

saúde, no uso equilibrado do tempo, na vitalidade comunitária, na educação, na diversidade 

cultural e ecológica, na boa governança e no padrão de vida.  

 - Bem-estar é a interação entre três dimensões, a subjetiva ou psicológica que 

compreende os valores e as crenças pessoais, a material ou objetiva que corresponde aos 

aspetos económicos e a relacional que assenta nas interações, práticas sociais e relações 

políticas.  

- Florescimento Humano é a conjugação de três componentes, bem-estar emocional, 

psicológico e social. É, assim, um processo multidimensional que assenta no bem-estar 

individual e no bem-estar coletivo.  

Como se pode observar através das perspetivas dos vários autores, o 

desenvolvimento dos países afastou-se de uma lógica funcionalista e baseia-se, neste 

momento, no capital humano e social dos territórios. Nesta perspetiva, o desenvolvimento 

deve ser interpretado consoante o território, porque as especificidades de cada território 

influenciam a perspetiva que cada comunidade tem sobre o futuro que pretende alcançar.     

 Pese embora, o conceito de desenvolvimento tenha sofrido alterações na sua 

operacionalização, o mesmo fica muito aquém na promoção de bem-estar e qualidade de vida 
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dos indivíduos ou comunidades. Em pleno século XXI, continuamos a discutir as disparidades 

entre o “mundo desenvolvido” e o “mundo em vias de desenvolvimento”, porque a maioria da 

riqueza mundial está concentrada nos países industrializados, ao passo que os países 

subdesenvolvidos têm que lidar com questões como a pobreza generalizada, sobrepopulação 

e sistemas deficientes de prestação de cuidados de saúde e educação.  

No entanto, estas disparidades não estão só presentes entre os países desenvolvidos 

e subdesenvolvidos, elas estão presentes entre regiões do mesmo país. Exemplo disso é 

Portugal, em que os territórios do interior são caracterizados pela fraca densidade 

populacional e por desigualdades gritantes que resultam do processo de globalização, dado 

que milhares de pessoas se deslocam, para as regiões litorais à procura de melhores 

condições de vida, deixando para trás estes territórios.  

De acordo com Mota (2019, p.24), o conceito de território de baixa densidade 

corresponde as áreas de baixa densidade demográfica, bem como as áreas caracterizadas 

por uma baixa densidade relacional, ou seja, com um nível reduzido de interações entre 

pessoas e instituições.  

Segundo Ramos (2014, cit.por Mota, 2019, p.25) os territórios do interior apresentam 

um “círculo vicioso” expresso pelos seguintes constrangimentos:  

- O envelhecimento populacional que origina a baixa densidade demográfica destes 

territórios;  

- O número reduzido de entidades dinamizadoras de desenvolvimento, tanto privadas 

como públicas, que se reflete num défice de lideranças individuais e institucionais;  

- Os baixos níveis de interação entre pessoas e instituições que gera uma baixa 

participação nos processos de tomada de decisão;  

- A falta de cooperação entre as diferentes entidades do setor público e privado que 

resulta num tecido empresarial carenciado;  

- A fraca capacidade de inovação e de investimento, aliada essencialmente a uma 

economia dependente de atividades tradicionais, que cria um tecido empresarial modesto;  

- O fraco investimento público e privado que resulta na degradação dos serviços 

públicos de saúde e de educação;   

- O desemprego e os baixos salários que influenciam o poder compra das populações.   

Este “círculo vicioso” condiciona o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade, 

culminando no despovoamento e dispersão territorial, no défice socioeconómico e 

sociocultural e no enfraquecimento do capital territorial.  
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O Poder Central, responsável por políticas públicas de desenvolvimento, ainda trata 

os territórios do interior do país como um parente pobre, porque não existe um verdadeiro 

investimento nacional nestes territórios. O investimento socioecónomico levado a cabo pelo 

Poder Central nestas regiões tem uma perspetiva funcionalista, porque resolve meramente as 

necessidades prementes dos territórios, mas não os problemas estruturais dos mesmos.  

Nesta perspetiva, este círculo vicioso também resulta da inércia e da falta de 

criatividade dos decisores políticos e das suas opções políticas, que estão completamente 

desajustadas das particularidades dos territórios e que em nada contribuem para minimizar 

os problemas que os afetam, nem as assimetrias existentes entre o litoral e o interior.  

Desta forma, o combate aos problemas que assolam os territórios do interior deve 

passar pela criação de estratégias de desenvolvimento local através da conjugação de 

esforços entre os poderes políticos e a iniciativa das populações, dado que são elas que têm 

consciência dos seus problemas e dos recursos locais que estão disponíveis para solucionar 

os mesmos.  

Nesta linha de pensamento, Greffe (1990) diz-nos que o conceito de desenvolvimento 

local é “um conceito abrangente que deve ser visto como um processo através do qual um 

certo número de instituições e/ou pessoas locais se mobilizam numa dada localidade para 

criar, reforçar e estabilizar atividades usando da melhor forma possível os recursos do 

território.” (1990, cit. por Mota, 2019, p.17).  

Partindo da definição do autor (1990), as estratégias de desenvolvimento local são 

processos endógenos que se constroem a partir das várias dimensões dos territórios e que 

têm como objetivo mobilizar os atores sociais para a tomada de decisão, de forma a melhorar 

a situação económica, social, cultural e ambiental dos mesmos.  

Efetivamente os atores sociais, como é caso das populações residentes, dos 

municípios e das associações de desenvolvimento local, são fundamentais neste processo, 

porque são conhecedores dos constrangimentos e das potencialidades dos territórios o que 

é crucial na criação de políticas sustentáveis de desenvolvimento.  

De acordo com Alves (2012, p.12), não existem dúvidas quanto ao papel pró-ativo que 

os municípios e as suas lideranças devem assumir no processo de desenvolvimento local, 

dado que, os mesmos têm uma visão holística dos territórios. “O município na qualidade de 

instituição pública mais próxima das populações reúne condições favoráveis ao 

estabelecimento das melhores cooperações locais, mobilizando, quer recursos, quer iniciativa 

de natureza pública ou privada, paralelamente a uma função de orientação de investimentos 

e de outras tantas iniciativas para áreas que complementam e desenvolvem a economia 

local.” (Alves, 2012, p.12) 
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Seguindo a linha de pensamento do autor (2012), os municípios são atores locais 

privilegiados para impulsionar as parcerias, fazer convergir estratégias entre pares, moderar 

as relações institucionais conflituosas e inibidoras de um trabalho conjunto e, em última 

instância, ajudar a definir as prioridades de intervenção sem deixar de promover a 

corresponsabilização pelas decisões tomadas entre os vários atores locais que compõem as 

parcerias.  

Na definição e gestão de estratégias de desenvolvimento local, a participação ativa, a 

responsabilização e a opinião dos “locais” é imprescindível, dado que não há desenvolvimento 

sem que os cidadãos manifestem a vontade de assumir o seu próprio futuro, já que “A 

participação passa pela escolha e pela tomada de decisões e, para que estas sejam possíveis, 

é crucial que a população esteja suficientemente informada acerca das diferentes hipóteses 

existentes.” (Monteiro,2008, p. 38).  

 O processo de desenvolvimento local deve ser auxiliado por parcerias entre entidades 

locais (públicas, privadas e comunitárias), porque a visão comum do território, a troca de 

informação, de conhecimentos e de experiências permite identificar com maior clareza os 

constrangimentos e as potencialidades de um determinado território, bem como criar 

prioridades de intervenção e estratégias para resolver esses mesmos problemas. 

Nesta perpetiva, este processo de reflexão coletiva assume-se como via para reforçar 

parcerias estratégicas para criação de politicas públicas, privadas e comunitárias sensiveis às 

especificidades dos territórios, de forma a diminuir as atuais tendências de envelhecimento, 

despovoamento e desertificação, aumentar e melhorar a oferta educativa, aumentar o 

emprego e valorizar os salários, diminuir as desigualdades de rendimentos, investir na 

formação e qualificação profissional e melhorar os serviços de saúde.  

É neste momento de partilha e de concertação de ideias que os vários atores locais 

devem encontrar os ingredientes chave de forma a potenciar o seu território e minimizar os 

problemas que o afetam.  

Neste sentido, um processo de desenvolvimento local significa, necessariamente, uma 

democracia autêntica, ou seja, uma democracia participada por todos, que facilite a 

aproximação entre os cidadãos, os seus representantes, as estruturas administrativas e os 

seus modos de decisão.  

 Por outro lado, as estratégias de desenvolvimento local não se situam só ao nível da 

melhoria da qualidade de vida dos seus “locais”, devem também estar focadas nos processos 

de desenvolvimento de competências dos cidadãos, nomeadamente autonomia, liberdade, 

comunicação, participação, criatividade e poder de decisão.  
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Num processo de capacitação numa lógica de desenvolvimento local, a aprendizagem 

ao longo da vida pode ser analisada como um fator decisivo para aquisição de competências, 

porque dela decorre a partilha de conhecimentos e de experiências.   

Nesta lógica, as universidades seniores, enquanto contextos de aprendizagem ao 

longo da vida, assumem um papel bastante relevante no processo de desenvolvimento local, 

porque permitem o aperfeiçoamento de competências e a descoberta de novas 

potencialidades e a participação ativa dos seus participantes.  

Para Ribeiro (2011,p.9-10), as universidades seniores têm um importante papel na 

promoção do desenvolvimento local, quer pelo contacto privilegiado com as populações, quer 

pelo conhecimento dos processos sociais e das vivências dos indivíduos.  

Seguindo a linha de pensamento da autora, as universidades seniores podem ser uma 

importante resposta do Poder Local, e um recurso na criação de estratégias de intervenção 

adequadas as necessidades e aos interesses das populações.  

Em suma, o trabalho desenvolvido pelas universidades seniores é indutor de 

desenvolvimento local, porque, devido as funções que lhe estão confinadas, ele ocupa um 

lugar central no exercício da participação e na afirmação da cidadania das pessoas mais 

velhas.  
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2. Enquadramento territorial da investigação  
2.1. Breve caracterização sociodemográfica do concelho  

Alcácer do Sal situa-se na NUT II do Alentejo e na NUT III do Alentejo Litoral, fazendo 

parte da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral- CIMAL, juntamente com os 

municípios de Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines. 

            O seu território compreende uma superfície de 1499.9 km, sendo o segundo maior 

concelho do país no que respeita ao território. 

            De acordo com os censos de 2021, o concelho de Alcácer do Sal tem 11.1134 

habitantes, sendo, e em termos de litoral alentejano o município com menor número de 

habitantes. Segundo os momentos censitários, Alcácer do Sal é o concelho que tem vindo a 

perder, em termos percentuais, mais população no Litoral Alentejano.  

            O município está divido em quatro freguesias, nomeadamente a União de Freguesias 

de Alcácer do Sal e Santa Susana, Torrão, Comporta e São Martinho. De acordo com censos 

de 2021, a sede de concelho tinha 7733 habitantes, concentrando a maioria da população, 

surgindo depois a freguesia do Torrão como a segunda mais povoada, com 1937 habitantes. 

Surge depois a freguesia de Comporta com 1094 habitantes, e por último, São Martinho com 

349 habitantes. 

            Assim, de acordo com os dados supra, verifica-se uma evidente macrocefalia do 

concelho, onde existe um peso enorme da população concentrada num só local, perante uma 

restante grande área sem essa dimensão de povoamento. 

            O concelho de Alcácer do Sal, tal como todos os concelhos da NUT II Alentejo, tem 

vindo a conhecer um processo de envelhecimento populacional. Atualmente, o grupo etário 

65 ou mais anos representa 31,1% da população total do concelho.   

De acordo com os dados demográficos mais recentes e disponíveis no INE (2020) 

Alcácer do Sal apresenta um Índice de Envelhecimento de 283,4 6%5 (idosos por cada 100 

jovens), este valor é superior à média do Alentejo Litoral (221,5%) e de Portugal (167,0%). 

            Tal como no Índice de Envelhecimento, também no Índice de Dependência de Idosos 

Alcácer do Sal apresenta, de acordo com dados apresentados no INE (2020), um valor 

 
4 População Residente em 2021 – INE, Disponível em 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=00111
66&selTab=tab0 acedido em 3 de março de 2022  
 
5 Índice de Envelhecimento em 2020 – INE Disponível em 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008258&contexto=
bd&selTab=tab2 acedido em 3 de março de 2022  
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superior (53,1%)6 à média de Portugal (35,0%) e do Alentejo Litoral (43,8%), sendo, assim, o 

concelho do litoral alentejano com maior número de idosos por cada 100 habitantes em idade 

ativa. 

Relativamente ao Índice de Longevidade, de acordo, mais uma vez, com os dados 

apresentados no INE (2020), este concelho apresenta um valor (52,2%)7 superior à média 

nacional (48,7%) e inferior à média do litoral alentejano (52,5%), sendo, assim, o terceiro 

município da NUTIII Alentejo Litoral em que a população vive durante mais anos. 

Os resultados dos censos de 2011 mostram uma população de 65 ou mais anos com 

baixos níveis de escolarização. O nível de ensino predominante neste grupo etário e no 

concelho de Alcácer, à semelhança dos restantes municípios do Alentejo Litoral, é o 1º ciclo 

do ensino básico (antiga 4ª classe).  

Quando analisada à escolarização deste grupo etário, é necessário ter em conta 

alguns aspetos que condicionaram a frequência em meio escolar, nomeadamente os 

contextos familiares pouco qualificados, os baixos rendimentos das famílias, a integração 

precoce em atividades laborais e as questões de género que tanto influenciaram o percurso 

destas gerações.  

Este último aspeto explica a tendência de as mulheres serem menos escolarizadas do 

que os homens. Em Alcácer do Sal, em 2011, apenas 1805 mulheres tinham completado o 1º 

ciclo do ensino básico e 19788 não tinham qualquer tipo de nível escolaridade.  

A par da escolaridade, os rendimentos são um aspeto fundamental na caracterização 

de qualquer grupo social. A questão do rendimento é primordial, uma vez que “é um fator que 

influencia a capacidade de manutenção da autonomia, segurança e independência numa 

perspetiva de qualidade de vida e bem-estar.” (Moreira, 2020, p.23) 

De acordo com mesma autora (2020, p. 24), o valor mínimo mensal das pensões do 

Regime Geral da Segurança Social, em 2020, era de 275,30 euros. No Regime da Caixa Geral 

 
6 Índice de Dependência de idosos em 2020- INE Disponível em 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008259&contexto=
bd&selTab=tab2 acedido em 3 de março de 2022 
 
7 Índice de Longevidade em 2020 – INE Disponível em 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008260&contexto=
bd&selTab=tab2 acedido em 3 de março de 2022  
 
8 População Residente por nível de escolaridade em 2011 – INE Disponível em  
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006349&contexto=
bd&selTab=tab2 acedido em 3 de março de 2022  
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de Aposentações o valor mínimo da reforma, no mesmo ano, era no montante de 257,78 

euros.   

Os valores supra permitem traçar um quadro não muito favorável da condição 

económica de grande parte da população idosa alcacerense, sobretudo daquela cujos 

rendimentos são provenientes, exclusivamente, de reformas com baixos valores.  A maioria 

da população idosa do concelho vive com reformas inferiores ao salário mínimo nacional, que 

atualmente é de 705 euros.   

Estas reformas que são, muitas delas, provenientes de atividades ligadas ao setor 

primário e terciário, setores que assumem um grande peso no território, não permitem a 

satisfação das necessidades básicas, nem o acesso a determinados serviços de saúde e 

sociais.  

Pese embora, muitas pessoas idosas analisem o viver em instituições como uma 

solução para os problemas de isolamento, solidão, incapacidade e inexistência de rede de 

apoio informal. Para outros, esta questão não se coloca, porque não têm recursos económicos 

suficientes para fazer face as despesas relacionadas com um processo de institucionalização, 

dado que os valores praticados pelas respostas sociais, inclusive todas aquelas que têm 

protocolos de cooperação com a Segurança Social, são superiores aos valores auferidos 

mensalmente por estas pessoas.  

Esta questão influencia, claramente, a permanência de pessoas, muitas delas com 

debilidades físicas e cognitivas, em contexto habitacional.  

De acordo com os resultados obtidos no recenseamento da população de 2011, no 

concelho de Alcácer do Sal viviam sozinhos 732 indivíduos com uma idade igual ou superior 

a 65 anos e 705 indivíduos em companhia exclusiva de pessoas também idosas. 

Como já foi referido, estes valores, por um lado, podem refletir uma necessidade 

imposta pela inexistência de recursos económicos para recorrer a institucionalização, por 

outro lado, podem refletir uma lógica de ageing in place, que é opção escolhida pela maioria 

das pessoas. 

Contudo, importa tornar a possibilidade de envelhecer em casa e na comunidade numa 

verdadeira opção, e não decorrente de uma necessidade imposta pelos baixos rendimentos 

das pessoas idosas, ou pela falta de respostas sociais direcionadas para este grupo etário.   

A Universidade Sénior de Alcácer do Sal vai ao encontro desta perspetiva de 

envelhecimento ativo e na comunidade. Nesta estrutura socioeducativa, estão concentradas 

várias atividades de relevância social, que, por sua vez, desmitificam as representações 



  
 

27 

sociais atribuídas a esta geração de pessoas e combatem sentimentos de isolamento e de 

solidão.   

 
2.2. Universidade Sénior de Alcácer do Sal 

A Universidade Sénior de Alcácer do Sal, designada por USAS, é uma estrutura social 

do Município que promove um ensino não formal, através de conhecimentos sobre diferentes 

conteúdos num contexto de aprendizagem ao longo da vida, bem como atividades 

complementares de carácter cultural, recreativo e de convívio. 

A USAS abriu as portas em 2009, e sua génese assenta num modelo britânico de 

aprendizagem ao longo da vida, em que os alunos, ao longo do ano, participam em distintas 

atividades de acordo com os seus interesses pessoais e os professores lecionam as suas 

aulas em regime de voluntariado. 

Esta estrutura socioeducativa do Município, está localizada na parte alta da cidade e 

as suas atividades estão circunscritas à população idosa residente na cidade de Alcácer do 

Sal. Efetivamente, as restantes localidades do segundo maior concelho do país, ainda, estão 

a descoberto nesta lógica de aprendizagem ao longo da vida que contribui para um 

envelhecimento saudável, relevante e socialmente ativo. 

No presente ano letivo de 2021-2022 estão inscritos 63 alunos, sendo 56 do género 

feminino e 7 do género masculino. Comparativamente ao ano letivo transato, existiu um 

decrescimo de 23 alunos.  

A Universidade Sénior, nos seus 13 anos de existência, tem assistido a várias 

oscilações no número de alunos. Como forma de atrair novos alunos, o Município, nos últimos 

6 anos, tem feito um investimento na promoção desta estrutura social, através de atividades 

dirigidas à comunidade em geral.  

As atividades letivas, no presente ano letivo, são da responsabilidade de 10 

professores voluntários que lecionam as seguintes disciplinas: Informática, Expressão 

Plástica, Desenvolvimento Língua e da Escrita, Inglês, História Contemporânea, História 

Medieval, Botânica, Desenvolvimento Pessoal: Viver é uma Arte, Teatro e Lavores.  

No entanto, as disciplinas da USAS não são estanques de ano para ano, elas vão 

variando de acordo com as manifestações de interesse dos alunos e com disponibilidade dos 

voluntários para lecionar as mesmas.  

O público desta Universidade Sénior é heterogéneo. Pese embora, seja constituído, 

na sua maioria, por pessoas com baixas habilitações literárias, encontramos na mesma um 

nicho intelectualizado que se dedica essencialmente as disciplinas mais teóricas.  
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Para além das disciplinas, no sentido clássico do termo, a Universidade Sénior 

desenvolve e promove atividades lúdicas e recreativas, nomeadamente visitas de estudo, 

convívios e encontros com outras universidades seniores da Região Alentejo.  

Esta universidade conta igualmente com atividades que se realizam anualmente, tais 

como lanche de receção aos alunos e professores, magusto, festa de natal, baile de carnaval, 

festa de aniversário e sardinhada de final de ano letivo. Pese embora, estas atividades sejam 

promovidas no âmbito da Universidade Sénior, todas elas são abertas à comunidade em 

geral.   
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3. Enquadramento Metodológico 
3.1. A investigação em Serviço Social  

 O Serviço Social durante várias décadas foi uma profissão subalterna, de auxílio e 

tendencialmente operativa, em que o assistente social era um executor de políticas sociais e 

facilitador na resolução de problemas sociais. Alcina Martins (1999), reforça esta posição 

sobre a profissão e diz-nos que “não se esperava que os Assistentes Sociais dominassem os 

fenómenos e processos sociais e participassem na produção de conhecimento, mas que 

agissem e fossem interventores com o conhecimento produzido pelas ciências sociais. O 

profissional de serviço social é, assim, concebido para agir e não para produzir 

conhecimentos.” (1999, p.49).  

  Na mesma linha de pensamento, Bouquet (2003, cit. por Lourenço, 2015, p.7) afirma 

que o Serviço Social nos seus primórdios foi encarado como uma profissão de intervenção e 

não de investigação, porque surgiu para atender à urgência das necessidades das classes 

mais desfavorecidas na época da revolução industrial e não para refletir sobre as referências 

epistemológicas.   

 Martins (1999, cit. por Lourenço, 2015, p.8), afirma que durante muito tempo não 

existia uma preocupação na formação dos assistentes sociais para a construção e 

compreensão do conhecimento científico. No entanto, com a mudança de regime ocorrida em 

Portugal, após o 25 de abril de 1974, “as escolas manifestaram grande interesse em 

desenvolver no Serviço Social, fruto por um lado, das transformações ocorridas na sociedade 

portuguesa que exigia novas respostas por parte do serviço social levando a um reequacionar 

da profissão na nova conjuntura sócio histórica e por outro lado, fruto das novas influências 

ao nível das correntes de pensamento e das matrizes teóricas.” (Martins,1999, p. 53).  

Com o desenvolvimento da carreira académica na área do Serviço Social, começa a 

ser conferida uma grande importância à qualificação teórica e a vertente da investigação 

começa a ser incorporada nos planos de estudos dos assistentes sociais. “A investigação ao 

ser desenvolvida pelos assistentes sociais, tendo por base a compreensão e explicação das 

transformações que têm hoje lugar na sociedade portuguesa, ao nível das relações sociais, 

dos processos de regulação que levam a novas relações entre o Estado e a sociedade civil, 

com reflexos diretos nas politicas sociais, nas instituições e no tipo de serviços e respostas 

dadas à população, deve contribuir para o necessário equacionamento de respostas aos 

novos problemas sociais, identificando novas procuras para o serviço social e possibilita a 

construção e reconstrução das práticas profissionais. (Martins, 1999, p.55).  
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Seguindo a linha de pensamento apresentada pela mesma autora, a investigação em 

Serviço Social incide sobre os problemas sociais que ao longo do tempo e do espaço vão 

adquirindo novas formas e dimensões. Desta forma, o ato de investigar a partir da prática 

profissional permite ao Assistente Social aproximar-se da realidade social e repensar as suas 

práticas perante as problemáticas.  

De acordo com Bento (2016, p. 87), a construção do conhecimento em Serviço Social 

tende a desenvolver-se dentro de uma dinâmica composta por momentos de reflexão-ação-

reflexão. O Assistente Social vivencia esta ação tripartida de um modo mais intenso, em dois 

momentos do seu processo de intervenção, na fase de construção do diagnóstico social em 

que desenvolve uma reflexão em torno do problema social que está a ser alvo da sua prática 

profissional, como também na fase de avaliação em que elabora um momento reflexão e 

repensa o seu processo interventivo.  

Em suma, a investigação em Serviço Social, visa a produção de uma base científica 

para guiar a prática profissional e assegurar a credibilidade do processo interventivo.  

 

3.2. Estrutura metodológica da investigação  

Após o enquadramento teórico, pode-se afirmar que a teorização sobre as 

universidades seniores incide, essencialmente, sobre o impacto que as mesmas assumem na 

qualidade de vida dos cidadãos e na promoção do envelhecimento ativo, e que são escassos 

os estudos que analisam estas estruturas socioeducativas enquanto elemento potenciador de 

desenvolvimento de uma determinada comunidade.  

 A presente investigação assume uma roupagem e um cunho diferente de todas as 

outras que têm como objeto de estudo as universidades seniores, porque a mesma pretende 

caracterizar e compreender as dinâmicas subjacentes à Universidade Sénior de Alcácer do 

Sal enquanto espaço de envelhecimento ativo, mas principalmente enquanto elemento de 

desenvolvimento local.    

Desta forma, a questão de partida que servirá de fio condutor à presente investigação 

é a seguinte: De que forma a Universidade Sénior Alcácer do Sal se constitui como 
elemento de desenvolvimento local da cidade? 

Tendo em conta a questão de partida e como forma de operacionalizar a presente 

investigação, foi formulado um objetivo geral que consiste em “Compreender o impacto 
desta estrutura socioeducativa na comunidade e projetar linhas de ação potenciadoras 
do desenvolvimento local da cidade”, e posteriormente, delineados objetivos específicos 
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com o intuito de aprofundar a investigação e responder concretamente à questão de partida. 

Neste prossuposto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

a)  Caracterizar o processo de construção e a atual dinâmica da Universidade Sénior 

de Alcácer do Sal;  

b) Traçar os perfis sociais dos alunos da Universidade Sénior; 

c)  Caracterizar o papel dos diferentes atores sociais na Universidade Sénior 

enquanto elementos potenciadores de dinâmicas de desenvolvimento local; 

d) Projetar a importância da Universidade Sénior e as expetativas dos vários atores 

numa lógica de desenvolvimento local.  

Considerando os objetivos supra, a presente investigação inscreve-se na configuração 

metodológica de um raciocínio indutivo, pois afirma-se como uma pesquisa de natureza 

empírica, cuja finalidade consiste em explorar, descrever e explicar as dinâmicas que estão 

subjacentes à Universidade Sénior de Alcácer do Sal.  

Deste modo, o estudo de caso surge como o procedimento metodológico que melhor 

se coaduna com os objetivos basilares da presente investigação, porque “envolve um estudo 

intensivo e pormenorizado de uma unidade particular bem definida.” (Coutinho, 2011, cit. por 

Santos, 2017, p. 45).   

De acordo com o mesmo autor (2011), “estuda-se o caso tendo em conta as suas 

particularidades e especificidades, sob uma visão holística, onde o mesmo é preservado e 

compreendido no seu todo e na sua singularidade.” (2011, cit. por Santos, 2017, p.45).  

Este estudo de caso será alicerçado numa abordagem quantitativa e qualitativa, 

porque “o investigador não é obrigado a optar pela utilização em exclusivo de métodos 

quantitativos ou qualitativos, podendo, e caso a investigação o exija, optar por combinar estes 

dois métodos.” (Fortin, 1999,p.53).  

Segundo Carmo & Ferreira (2008) “o objetivo de uma abordagem quantitativa é a 

generalização dos resultados a uma determinada população em estudo a partir da amostra”, 

bem como “encontrar relações entre as variáveis e fazer descrições recorrendo ao tratamento 

estatístico de dados recolhidos.”  (2008, p.196 ). Por outro lado, de acordo com os mesmos 

autores (2008), a abordagem qualitativa é a “descrição que deve ser rigorosa e resultar 

diretamente dos dados recolhidos, como transcrições de entrevistas.” (2008, p.198).  

Desta forma, triangulação de métodos e concretização deste estudo de caso, implica 

a mobilização de um conjunto de técnicas de recolha de informação, nomeadamente um 

inquérito por questionário e ainda a técnica do focus group.   
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3.2.1. Universo e amostra  

O universo de estudo da presente investigação são os alunos da Universidade Sénior 

de Alcácer do Sal. Este universo é constituído por 63 alunos, nomeadamente 56 elementos 

do género feminino e 7 elementos do género masculino.     

De acordo com Carmo & Ferreira (2008, p. 209), por vezes não é possível observar, 

dado o custo e o tempo, a totalidade de elementos de uma população, sendo necessário a 

definição de uma amostra representativa dessa mesma população.  

Considerando as dinâmicas da Universidade Sénior e a disponibilidade dos alunos, a 

técnica utilizada para definir amostra deste estudo foi uma amostragem não probabilística por 

conveniência, dado que a mesma permitiu a aplicação do instrumento de recolha de dados, 

neste caso um inquérito por questionário, ao grupo de alunos que estava disponível e presente 

nas aulas de desenvolvimento pessoal, informática e história da Idade Média.  

Desta forma, amostra de estudo é constituída por 21 alunos da Universidade Sénior, 

nomeadamente 17 mulheres e 4 homens, com idades compreendidas entre os 65 e os 80 

anos de idade.  

 

3.2.2. Recolha de dados – instrumentos e técnicas de tratamento  

A fim de tornar as conclusões da presente investigação as mais credíveis e 

representativas do objeto de estudo, procedeu-se à utilização de mais do que um instrumento 

de recolha de dados. O inquérito por questionário teve um papel de destaque  enquanto 

instrumento de pesquisa central ,e o focus group, enquanto instrumento secundário desta 

investigação, permitiu um debate em torno da atual dinâmica e da atuação futura da 

Universidade Sénior de Alcácer do Sal.  

Antes de avançar para os instrumentos de abordagem mais interativa, realizou-se uma 

pesquisa documental com o objetivo de “selecionar, tratar e interpretar informação existente 

com vista a dela extrair algum sentido.” (Carmo & Ferreira, 2008, p.73). 

De acordo com os mesmos autores (2008, p.73 ), a pesquisa documental é um acto 

de gestão de informação indespensável a quem queira introduzir algum valor acrescentado à 

produção de conhecimento existente, sem correr o risco de estudar tudo aquilo que já está 

estudado.  

A pesquisa documental da presente investigação incidiu sobre teses de mestrado e 

doutoramento, artigos cientificos e documentos sobre a implementação desta 

estrutura,nomeadamente propostas de deliberação municipal  e Regulamento da USAS. 
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Carmo & Ferreira (2008) afirmam que o inquérito por questionário é a “recolha 

sistemática de dados para responder a um determinado problema.” (2008,p.139). Nesta 

lógica, o inquérito é uma técnica de investigação que permite obter informações sobre 

determinados fenómenos, através da formulação de questões que refletem “atitudes, 

opiniões, perceções, interesses e comportamentos de um conjunto de indivíduos.” (Quivy & 

Campenhoudt, 1995, p.189).  

As questões do inquérito, de acordo com Quivy & Campenhoudt (1995) podem ser de 

diferentes áreas, dependendo de cada estudo particular, desde questões sobre a “situação 

social, profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a 

questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou 

consciência de um acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto 

que interesse aos investigadores.” (1995, p.188 ).  

O inquérito por questionário (apêndice III) utilizado na presente investigação encontra-

se estruturado em três grupos de questões, nomeadamente a caracterização dos alunos da 

Universidade Sénior; a participação dos alunos na Universidade Sénior e o contributo desta 

resposta socioeducativa para o desenvolvimento local da cidade de Alcácer do Sal.  

Na sua totalidade este inquérito por questionário é constituído por vinte e cinco 

questões, na sua grande maioria de escolha múltipla. O primeiro grupo de questões integra 

doze perguntas de caracterização dos inqueridos, detalhando a idade, o sexo, o estado civil, 

a nacionalidade, a naturalidade, as habilitações literárias, a dimensão do agregado familiar, o 

rendimento mensal auferido e a situação perante a reforma.  

O segundo grupo assenta em seis questões sobre a participação dos inqueridos na 

universidade sénior, onde os alunos são questionados sobre o ano de ingresso, como 

obtiveram conhecimento, o que motivou a inscrição, as disciplinas, o número de dias de 

frequência, as mudanças ocorridas, o impacto nas suas vidas e a importância que a USAS 

assume no relacionamento com a comunidade.  

O terceiro e último grupo é composto por quatro questões que pretendem obter 

informações sobre o contributo da Universidade Sénior para o desenvolvimento local da 

cidade de Alcácer do Sal. Este grupo de perguntas é o grande enfoque deste instrumento de 

recolha de dados porque coloca aos inquiridos o desafio de se posicionarem sobre o seu 

papel enquanto agentes de desenvolvimento, e sobre o papel da USAS enquanto elemento 

de coesão social e de desenvolvimento local.  

Tal como foi referido anteriormente, este inquérito por questionário foi aplicado a uma 

amostra, constituída por vinte e um alunos que estavam disponíveis nas aulas que foram 

previamente definidas pela investigadora. O preenchimento do mesmo foi feito em sala de 
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aula e na presença da investigadora, de forma a possibilitar o esclarecimento de dúvidas 

relacionadas com o conteúdo ou com a linguagem utilizada. 

Após o preenchimento e a recolha dos questionários, realizou-se o processamento dos 

dados obtidos e o seu devido tratamento estatístico com recurso ao programa de análise 

estatística IBM SPSS.  

Posteriormente, procedeu-se à interpretação dos dados, o que permitiu, por sua vez, 

obter conclusões credíveis e representativas do objeto de estudo, entrecruzando os 

resultados obtidos com alguns aspetos da componente teórica e ainda dos dados que 

resultaram da técnica de focus group. 

Numa perspetiva mais interativa e de forma a envolver o corpo docente da 

Universidade Sénior na investigação, foi aplicada a já referida entrevista de Focus Group 

(apêndice V), que teve como objetivo “obter perceções e pontos de vista, não 

necessariamente consensuais, face às questões-chave.” (Guerra, 2002, p. 147).  

Segundo Oliveira e Freitas (1997, cit. por Rodrigues, 2014, p.) o focus group estrutura-

se em três partes, nomeadamente o planeamento, a condução das entrevistas e análise de 

dados.  

Na presente investigação, o planeamento recaiu sobre a elaboração de um guião que 

está divido em três grandes categorias, nomeadamente a construção e atual dinâmica da 

USAS, o papel e as expectivas atribuidas à USAS e a importância da USAS numa pespectiva 

de desenvolvimento local.   

Ainda nesta fase de planeamento, os 10 professores da Universidade Sénior foram 

convidados a participar nesta sessão de debate acerca desta estrutura socioeducativa. Esta 

sessão decorreu no dia 6 de abril, pelas 17.00 horas, nas instalações da Universidade Sénior 

e compareceram à mesma seis professores voluntários.  

Na fase de condução, e tal como foi referido anteriormente, compareceram à  sessão 

seis professores que integram, atualmente, em regime de voluntariado, o corpo docente da 

Universidade Sénior.  

Neste espaço de debate, os professores presentes, 2 do sexo masculino e 4 do sexo 

feminino, foram respondendo às questões colocadas pela investigadora e foram elaborando 

ao mesmo tempo um brainstorming sobre o objeto de estudo. Este brainstorming levantou 

várias questões relacionadas com a atual dinâmica implementada na Universidade Sénior, o 

que conduziu à nessidade de convocar uma reunião geral, para esclarecer alguns apectos 

que foram enumerados pelos professores durante o focus group.  
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Terminada a fase de recolha de informação, procedeu-se ao tratatamento e 

interpretação da mesma, para posterioremente, apresentar os dados recolhidos atráves do 

focus group de forma clara e precisa. Para tal, esta entrevista de duas horas e doze minutos 

foi transcrita na íntegra e foram realizadas várias leituras e interpretações, de forma a filtrar e 

tratar com rigor as informações que foram proferidas pelos professores. O tratamento da 

informação concretizou-se através da elaboração de uma matriz de análise de conteúdo que 

está disponível para observação no apêndice VI. 
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4. Apresentação e discussão dos dados recolhidos  
  

Como foi referido anteriormente, para obter as conclusões mais credíveis e 

representativas do objeto de estudo, a presente investigação utilizou como instrumentos de 

recolha de dados, o inquérito por questionário, a entrevista de focus group, para além da 

revisão bibliográfica e de outras fontes. 

O inquérito por questionário, instrumento através do qual se recolheu a maior 

quantidade de informação nesta investigação, permitiu traçar, de forma genérica, o perfil 

social dos alunos, projetar o impacto que a USAS tem enquanto estrutura promotora de 

envelhecimento ativo, e, ainda, compreender o contributo que USAS tem enquanto fator de 

desenvolvimento local. Tal como já foi referido, este instrumento de recolha de informação foi 

aplicado a uma amostra de estudo constituída por 21 alunos.  

Os resultados do inquérito por questionário demonstram que 62% dos inquiridos têm 

idades compreendidas entre os 70 e os 74 anos e que, na sua maioria, são elementos do 

sexo feminino (81%), como é possível observar nos gráficos 1 e 2. Todos os inquiridos são 

de nacionalidade portuguesa, sendo naturais na sua maioria do concelho de Alcácer de Sal e 

vivem, também, na sua grande maioria, na zona alta cidade, como se pode observar nos 

gráficos 3 e 4.  

Gráfico 1 – Idade dos inquiridos                 

 

Fonte: Inquérito por questionário 
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Gráfico 2 – Sexo dos inquiridos 

 
 

Fonte: Inquérito por questionário 

 

 

Gráfico 3 – Naturalidade dos inquiridos 

 

 
Fonte: Inquérito por questionário 
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Gráfico 4 – Onde vivem os inquiridos 

 
Fonte: Inquérito por questionário 

 

Em relação ao estado civil, 61,9% dos inquiridos são casados ou vivem numa situação 

de união de facto, de acordo com a informação fornecida pelo gráfico 5. Relativamente a 

questão de com quem vivem, 66,7% referem que vivem com o cônjuge e 23,8% sozinhos. 

Esta variável tem relação direta com a dimensão do agregado familiar e demonstra que 76,2% 

dos inquiridos constitui agregados de dois elementos, sendo que temos ainda a considerar 

23,8% agregados unipessoais, como se pode verificar no gráfico 6 e 7. 
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Gráfico 5- Estado civil dos inquiridos 

 

 

Fonte: Inquérito por questionário 

 

 

Gráfico 6 – Com quem vivem os inquiridos 

Fonte: Inquérito por questionário 
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Gráfico 7 – Dimensão do agregado familiar dos inquiridos 

 

Fonte: Inquérito por questionário 

 

 
 
 

Gráfico 8 – Habilitações literárias dos inquiridos 

 

Fonte: Inquérito por questionário 
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Relativamente às habilitações literárias, os resultados do inquérito demonstram a 

predominância do 1º ciclo do ensino básico com uma percentagem de 47,6% dos inquiridos, 

tal como assinalado no gráfico 8. No entanto, nota-se a existência de 5 inquiridos com ensino 

secundário e 1 inquirido com o grau de ensino superior.  

O nível de literacia dos alunos da USAS foi um aspeto evidenciado pelos professores 

na sua entrevista de focus group, porque a existência de diferentes níveis de literacia exige 

dos professores diferentes mecanismos de comunicação, de forma  

a que os conhecimentos sejam acolhidos por todos os alunos.  

Os resultados do inquérito demonstram também que 95,2% dos inquiridos estão 

reformados (gráfico e exerceram, na sua grande maioria, atividades profissionais relacionadas 

com o setor terciário, pese embora, o setor primário tenha um grande destaque no território, 

só 19% dos inquiridos exerceu atividades neste setor, tal como se pode ver no gráfico 10. 

 
 

Gráfico 9 – Situação dos inquiridos perante a reforma 

 

Fonte: Inquérito por questionário 
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Gráfico 10 – Setor de atividade profissional dos inquiridos 

 

Fonte: Inquérito por questionário 

 

 

Gráfico 11 – Rendimento mensal dos inquiridos 

 

Fonte: Inquérito por questionário 
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Em relação ao rendimento mensal auferido, o resultado do estudo quantitativo é bastante 

claro, 57,1% dos inqueridos recebem um valor mensal inferior a 554,41 euros9, de acordo com 

o gráfico 11. 

No que diz respeito ao ano de ingresso na USAS, os resultados demonstram que 19% 

dos inqueridos começou a frequentar a USAS no seu primeiro ano de existência, 14,3% 

fizeram a sua primeira inscrição em 2019, e 9,5% integrou esta estrutura socioeducativa no 

presente ano letivo.  

Grande parte dos inqueridos (57,1%) tomaram conhecimento da USAS através do 

contacto direto com familiares ou amigos e fizeram a sua inscrição, essencialmente, pela 

aquisição de novos conhecimentos, pelo convívio com outras pessoas e como meio para 

ocupar o tempo livre, de acordo com a informação prestada no gráfico 12.  

 

 
Gráfico 12 – Conhecimento sobre a USAS 

 

Fonte: Inquérito por questionário 

 

 

 
9 Limiar de pobreza em 2020 – PORDATA  
Disponível em https://www.pordata.pt/Portugal/Limiar+de+risco+de+pobreza-2167 acedido em 7 de 
julho de 2022 
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Gráfico 13 – As atividades da USAS vão encontro de necessidades e interesses dos inquiridos 

 

Fonte: Inquérito por questionário 

 

Os inquiridos (95,2%) referem que as atividades e disciplinas da USAS vão ao 

encontro dos seus interesses e necessidades, como se pode verificar no gráfico 13. 

Os resultados evidenciam que a USAS é promotora de benefícios pessoais e sociais 

e permite o enriquecimento cultural dos seus alunos. Para os inquiridos, a USAS tem um 

impacto extremo na diminuição do isolamento/solidão, no nível de conhecimentos, na 

convivência com outras pessoas, nos relacionamentos interpessoais, no bem-estar físico e 

mental e na vivência de novas experiências, de acordo com a informação prestada nos 

gráficos 14 e 15. 
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Gráfico 14 – O impacto da USAS na diminuição do isolamento e solidão   

 

Fonte: Inquérito por questionário 

 

 

Gráfico 15 – O impacto da USAS no nível de conhecimentos 

 

Fonte: Inquérito por questionário 
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No que diz respeito a correlação existente entre a participação na USAS e o 

relacionamento com a comunidade, 81% dos inqueridos referem que sim, a USAS privilegia 

esse contacto e esse relacionamento com a comunidade. 

Relativamente à questão da USAS na sua relação com o desenvolvimento local, 81% 

dos inquiridos afirmam que sim, que aquela estrutura tem contribuído para o desenvolvimento 

da cidade de Alcácer do Sal, porque na lógica dos mesmos a USAS tem uma extrema 

importância no que se refere à capacitação do grupo etário a nível cultural e cívico, à 

valorização do grupo etário e ao reforço da coesão social, como se pode verificar no gráfico 

16. 

 

Gráfico 16 – A USAS enquanto elemento de desenvolvimento local 

 

Fonte: Inquérito por questionário 
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Gráfico 17 – Inquiridos enquanto agentes de desenvolvimento local 

 

Fonte: Inquérito por questionário  

 

Pese embora, os inquiridos tenham a perspetiva supra em relação ao contributo da 

USAS no processo de desenvolvimento local, quando colocados no papel de agentes de 

desenvolvimento local, os resultados que, até aqui, demonstravam consenso entre os pares, 

nesta questão em concreto, surgem algumas reticências sobre o papel que têm neste 

processo. Como se pode verificar pela informação transmitida através do gráfico 17, apenas 

16 inquiridos referem que são agentes de desenvolvimento local, 3 não responderam à 

questão e 2 inquiridos referem que não são agentes de desenvolvimento local.  

Por outro lado, o focus group, enquanto instrumento mais dinâmico e que porventura 

gera outro tipo de reflexão, não só pelo seu modelo de funcionamento de diálogo aberto, mas 

também pelo nível de instrução dos participantes, permitiu, através da perspetiva dos 

diferentes professores da USAS, complementar os dados resultantes do inquérito por 

questionário.  

 Relativamente à criação e implementação da USAS, os professores que integram o 

corpo docente desde 2009 e que participaram na entrevista de focus group não têm um 

conhecimento exaustivo sobre o processo subjacente à criação e implementação da USAS. 

Referem que a mesma teve o seu “pontapé de saída” no mandato político do Presidente Pedro 

Paredes, e que foram convidados a integrar esta estrutura socioeducativa do Município por 

pessoas que que estavam entrosadas com o executivo municipal liderado pelo Presidente de 

então. 
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P4: “(...) sei que a Universidade Sénior surgiu no mandato do Pedro Paredes, mas as 

razões e motivos da sua criação não sei.”  

Na opinião dos professores, as dinâmicas subjacentes à USAS vão ao encontro das 

necessidades de todos os intervenientes. Acreditam assim, que a atual dinâmica tem sido 

condicionada pelas questões relacionadas com a pandemia da COVID-19, porque as aulas 

são pouco participadas e no presente ano letivo existiu por parte da comunidade uma fraca 

adesão às atividades desenvolvidas pelas USAS.  

P2: “Isto, realmente tem vindo a perder, acredito que seja, em grande parte por culpa do 

covid (...) tem havido pouca adesão aulas.”   

P5: “Acho que covid veio influenciar e quebrou a dinâmica existente nas aulas.” 

 Outro aspecto que condiciona a dinâmica e funcionamento desta estrutura 

socioeducativa são as instalações físicas onde a mesma esta sediada. Para os mesmos, a 

Antiga Escola Primária dos Açougues, já não tem as condições necessárias, a nível de 

conforto, para lecionar as aulas.  

P3: “Penso que as condições físicas do espaço da Universidade Sénior também não 

ajudam no funcionamento e dinâmica da Universidade Sénior.”  

 Os professores, também, acreditam que a atual dinâmica da USAS tem que ter em 

conta uma perspetiva mais exterior, ou seja, mais virada para a comunidade.  

 P5: “Devemos fazer atividades para exterior, nomeadamente exposições de trabalhos 

em espaços municipais, de forma a dar visibilidade aos trabalhos dos alunos e permitir que 

os mesmos sejam apreciados pelas pessoas de Alcácer.”  

 Nesta lógica da visibilidade para o exterior, um professor (P2) refere que a visibilidade 

da USAS não é o problema, mas sim a visibilidade que foi dada a uma única disciplina durante 

anos, o Coro da Universidade Sénior.  

 P2: “O que se passa e é a minha opinião, nos últimos anos, toda a visibilidade da 

Universidade Sénior era o Coro da Universidade Sénior. No 25 de abril, ia cantar o coro. Na 

PIMEL ia cantar o Coro. Era sempre o coro que ia. As outra disciplinas era como se não 

existissem, porque era sempre o coro que ia. Agora o coro acabou e a visibilidade da 

Universidade Sénior também acabou. O problema não é a visibilidade da universidade 

sénior, o problema foi a inexistência de visibilidade transversal.”  

Na opinião deste professor, as restantes disciplinas sempre estiveram na sombra do 

Coro e nunca foi reconhecido o potencial das mesmas.  
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Quando questionados sobre a baixa participação dos alunos nas aulas e nas 

atividades, os professores referem que esse é um problema transversal à comunidade em 

geral e não um problema da USAS. Na opinião dos mesmos, os alcacerenses têm inúmeras 

relutâncias em participar nas atividades que são desenvolvidas no concelho.  

Pese embora exista esta perspetiva mais transversal no que diz respeito à participação 

dos alunos, os professores presentes no focus group não deixaram de apontar várias 

estratégias de comunicação para mudar a taxa da participação, nomeadamente folhetos de 

divulgação, redes sociais, criação de clubes e ir ao encontro das pessoas nos bairros 

envolventes e nas aldeias.  

Esta última estratégia elencada, na perspetiva dos mesmos é fundamental para atrair 

mais pessoas para a USAS, dado que a mesma está bastante centralizada na zona alta da 

cidade e este aspecto da centralidade é bastante claro quando 52,4% dos inqueridos vivem 

nesta mesma zona.  

Para tal, é necessário pensar e elaborar um modelo descentralizado e assim acolher 

todas as pessoas idosas que queiram frequentar esta estrutura socioeducativa do Município 

e que, até ao momento, não tiveram a hipótese de o fazer.  

P6: “E se nós fossemos ao encontro das pessoas nos bairros envolventes e nas 

aldeias? As muitas vezes não conseguem deslocar-se.” 

P5: “Pode ir o professor, alguns alunos e um tema. Criar esta interação com as outras 

pessoas (...).”  

P3: (...) a melhor publicidade que podemos ter é o acolhimento, o envolvimento e a 

participação.”  

Relativamente ao papel que desempenham na USAS, todos os professores referiram 

a importância de transmitir conhecimentos, mas principalmente a importância de os receber, 

de uma geração com mais sabedoria, não académica, mas sim de vivências e experiências 

da vida.  

P4: “Eu tenho apreendido muito com estas senhoras.”  

P3: “Para mim tem sido fantástico. Eu tenho sempre pessoas, nas duas turmas, desde 

o nível de literacia mais elevado até a pessoa que não sabe ler.”  

Efetivamente este aspecto da literacia evidenciado pelo professor supracitado, é de 

suma importância, dado que através dos dados obtidos no inquérito por questionário aplicado 

aos alunos é possível ter a perceção que o nível de ensino predominante na USAS é o 1º ciclo 

do ensino básico (47,6% dos inqueridos).  
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Pese embora, este aspecto das habilitações literárias tenha um peso para os 

professores, os mesmos, também referem que alunos têm muita vontade de apreender e ao 

mesmo tempo muita vontade de transmitir as suas histórias de vida.  

P2: “Eu tenho uma disciplina em que as pessoas se conseguem relacionar com as 

matérias e muitas vezes têm a necessidade de contar as suas histórias.” 

Quando questionados sobre as expectativas futuras em relação à USAS, os 

professores foram bastante pragmáticos nas suas respostas.  

P1: “Que tenha maior adesão por parte da comunidade.”  

P3: “A melhoria das condições físicas. Estas melhorias vão motivar aqueles que cá 

estão e aqueles que estão por vir.”  

No diz respeito ao contributo da USAS na promoção de bem-estar e envelhecimento 

ativo, os professores referem que esse deve ser o objetivo central desta estrutura 

socioeducativa do Município. 

P1: “Deve ser objetivo principal.”  

P2: “Se não acreditasse nisso, não estava aqui.”  

P4: “Acho que sim, mas penso que os alunos podem responder melhor a esta 

questão.”  

E os alunos assim o fizeram quando questionados no inquérito por questionário. Para 

os 21 inquiridos, a USAS tem um impacto extremo na diminuição do isolamento/solidão, no 

nível de conhecimentos, na convivência com outras pessoas, nos relacionamentos 

interpessoais, no bem-estar físico e mental e na vivência de novas experiências.  

Quer no instrumento de recolha de informação aplicado à amostra dos alunos, quer no 

instrumento de recolha aplicado aos professores da USAS, estava enunciada uma questão 

relacionada com o contributo da USAS para o desenvolvimento local da cidade de Alcácer do 

Sal.  

Os inquiridos afirmaram que sim, a Universidade Sénior de Alcácer do Sal é um fator 

de desenvolvimento local e os professores também reforçam esta ideia sobre a estrutura 

socioeducativa.  

P3: “Se a USAS contribui para o bem-estar de uma faixa etária e se elas integram a 

cidade. (...) contribui para que a cidade seja mais evoluída, mais critica. Uma comunidade 

mais solidária e mais justa.”  

Na perspetiva dos professores, a USAS pode ter um papel mais interventivo na 

comunidade através das atividades que foram elencadas pelos mesmos no decorrer deste 
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focus group. No entanto, reforçam a necessidade de os alunos terem uma participação mais 

ativa nos assuntos relacionados com a USAS e nas questões relacionadas com o seu grupo 

etário, porque na opinião dos mesmos, os alunos sentem-se, unicamente, recetores de 

informação e não como participantes ativos nas questões fulcrais. 

P2: “Os alunos querem ter um papel mais interventivo na Universidade Sénior (...) as 

pessoas da Universidade Sénior querem participar mais, não numa vertente política, mas nas 

coisas da Universidade Sénior. E não ficarem apenas como recetores da informação.” 

Os resultados obtidos, quer de natureza quantitativa, quer qualitativa, assumem uma 

postura concordante com a teorização apresentada na primeira parte da investigação. A 

conjugação entre a teoria e a pesquisa de campo, permitiu concluir que as dinâmicas da 

USAS, enquadradas no modelo de aprendizagem ao longo da vida, permitem o 

desenvolvimento de competências para o exercício da participação e da cidadania, que por 

sua vez, são fundamentais no processo de desenvolvimento local. Num processo de 

resolução de problemas e de promoção de bem-estar de uma determinada comunidade, o 

modelo de capacitação preconizado pelas universidades seniores é fundamental e, 

eventualmente, decisivo para a viabilidade e sucesso do processo de mudança. 
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Conclusão  
 

A investigação em Serviço Social incide sobre a prática profissional do investigador, 

ou seja, o objeto de trabalho passa a ser o objeto de estudo. Esta conjugação entre a teoria 

e prática permite ao assistente social um conhecimento mais exaustivo sobre seu objeto de 

trabalho e permite, ainda, repensar os métodos de intervenção para operacionalizar as 

mudanças necessárias à sua prática profissional.  

 Foi o caso da presente investigação, em que a discente transformou o seu objeto de 

trabalho no seu objeto de estudo. As abordagens ao objeto de trabalho poderiam ser as mais 

diversificadas, no entanto, optou-se pelo aprofundamento da compreensão da USAS (objeto 

de trabalho), enquanto elemento potenciador de desenvolvimento da cidade de Alcácer do 

Sal.   

Partindo desta premissa, foram definidos quatro objetivos específicos com o intuito de 

operacionalizar a investigação e responder à questão de partida.   

Para analisar o primeiro objetivo específico “caracterizar o processo de construção e 

atual dinâmica da Universidade Sénior”, é necessário repartir o mesmo em dois momentos 

diferenciados.  

No que diz respeito ao processo de construção, verificou-se que não existe um 

conhecimento exaustivo sobre os indicadores e as necessidades que estiveram na base da 

criação da USAS. No entanto, através da pesquisa documental e dos relatos informais, foi 

possível apurar que a mesma teve como ponto de partida uma tertúlia de amigos que desafiou 

a Câmara Municipal a constituir uma estrutura que tivesse subjacente dinâmicas de 

aprendizagem ao longo da vida e que, por sua vez, promovesse um envelhecimento ativo, 

saudável e socialmente relevante.  

Tendo em conta estes objetivos, a USAS abriu as suas portas ao público em fevereiro 

de 2009 e acolheu no seu corpo docente, tal como foi referenciado no focus group, pessoas 

que estavam entrosadas com o executivo municipal em funções. Este entrosamento político 

esteve na génese da USAS, e nos dias de hoje, continua bastante presente e condiciona, por 

vezes, negativamente o trabalho a ser desenvolvido por esta estrutura socioeducativa, porque 

as dinâmicas vão-se moldando de acordo com as diretrizes políticas vigentes.  

A dinâmica da USAS, nos últimos dois anos, foi completamente condicionada pelo 

momento pandémico, tendo-se verificado um decréscimo no número de inscritos e uma 

diminuição da participação nas aulas.  
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Tendo em conta a diminuição de alunos e a fraca participação dos mesmos, os 

professores, através da dinâmica do focus group, elencaram um conjunto de estratégias para 

atrair novos alunos, nomeadamente a questão da descentralização da Universidade Sénior, 

uma vez que como foi referido anteriormente, a USAS é uma estrutura socioeducativa do 

Município que está centralizada na zona alta da cidade. O público que esta estrutura abrange 

e acolhe nas suas atividades, vive, na sua grande maioria, nos bairros que constituem esta 

zona.  

Desta forma, e para os professores, é necessário descentralizar e abranger outro tipo 

de público, concretamente as pessoas que vivem nas zonas mais rurais do concelho e que 

não têm oportunidade de participar nas atividades desenvolvidas pela USAS.  

Nos últimos 7 anos, a USAS tem saído das quatro paredes e tem solicitado o 

envolvimento e a participação de toda à comunidade, ou seja, todas as atividades que são 

pensadas na lógica e dinâmica desta estrutura são divulgadas à população em geral através 

dos meios de comunicação do Município. No entanto, não tem alcançado os resultados 

desejados em termos de inscrições e de novos alunos, ou seja, a população da cidade 

participa nas atividades pontuais (festas, exposições em certames, espetáculos culturais, 

entre outras), mas não se inscreve nas disciplinas lecionadas durante o ano letivo. 

Esta questão, e interpretando os dados recolhidos e até do contacto da discente com 

o objeto de estudo, pode ter duas explicações. Por um lado, as disciplinas disponibilizadas 

pela USAS não estão adequadas às necessidades, desejos ou motivações de uma população 

sénior com especificidades mais rurais e por outro lado, o receio de preconceitos 

relativamente aos baixos níveis de literacia que imperam na população com mais de 65 anos.  

No que diz respeito ao segundo objetivo específico, “traçar os perfis sociais dos alunos 

da universidade sénior”, as conclusões para sustentar o mesmo foram obtidas através da 

aplicação de um inquérito por questionário a uma amostra de estudo constituída por 21 alunos.  

Os resultados obtidos demonstram que a grande maioria dos inquiridos são do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 70 e 74 anos, casados, reformados, com baixos 

níveis de escolaridade, com uma vida contributiva ligada ao terceiro setor e com parcos 

rendimentos.  

Através destes resultados é possível concluir, que os alunos que frequentam a USAS 

assumem características sociais e económicas diferenciadas de outros alunos que 

frequentam outras estruturas socioeducativas existentes noutras localidades do país. A 

imagem das universidades seniores está, essencialmente, associada a uma classe média 

alta, com habilitações literárias ao nível do ensino superior e com uma vida contributiva 

associada às atividades profissionais altamente qualificadas. No caso estudado, era 
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improvável obter um perfil social semelhante à grande maioria das universidades sénior do 

país, porque é um território com características predominantes rurais.  

Quanto ao terceiro objetivo, “caracterizar o papel dos diferentes atores sociais na 

Universidade Sénior enquanto elementos potenciadores de dinâmicas de desenvolvimento 

local”, verificou-se que os alunos da USAS não têm muito clara essa perspetiva relativamente 

a si próprios, embora afirmem maioritariamente esse papel. Talvez o seu baixo nível escolar, 

e consequentemente de domínio oral da língua, sejam fatores limitativos da expressão desses 

aspetos.  

As dinâmicas locais, como foi possível constatar através da teorização dos autores 

estudados a nível do enquadramento teórico, são alimentadas pela troca de conhecimentos, 

de experiências, de vivências e de motivações de toda a comunidade. No presente estudo, os 

professores da USAS, como um grupo mais instruído, são agentes de capacitação, porque no 

decorrer das suas aulas proporcionaram, através da transmissão e da receção de 

conhecimentos, momentos de reflexão que possibilitam, por sua vez, uma atitude mais 

interventiva, por parte dos alunos, nas questões que afetam o território. 

Tal como se viu anteriormente, a USAS é um espaço de inclusão, mas acima de tudo 

é um espaço interação, onde o seu o público tem a possibilidade de debater, com a total 

liberdade, as mais diferenciadas temáticas e problemáticas. Este debate, em contexto de sala 

de aula ou até nas reuniões gerais promovidas, incentiva a participação dos alunos e permite 

um envolvimento mais informado e consciente nas tomadas de decisão das suas próprias 

vidas, e noutras onde são chamados a participar, quer seja a nível local ou nacional e como 

mais à frente acentuam, nomeadamente no que toca ao quarto objetivo específico da 

investigação.   

 De qualquer modo, e na ótica dos professores, a participação dos alunos tem que ser 

reforçada, porque os mesmos sentem-se, unicamente, recetores de informação e de 

conhecimentos e não transmissores dos mesmos.  

Relativamente ao quarto objetivo específico, projetar a importância da Universidade 

Sénior e as expetativas dos vários atores sociais numa lógica de desenvolvimento local, pode-

se afirmar que a importância da USAS é definida pela sua capacidade emancipadora, pois, 

através do seu modelo de aprendizagem ao longo da vida, a mesma desenvolve 

competências para o exercício da participação e da cidadania. Quer alunos, quer professores, 

nos respetivos instrumentos de recolha de informação, evidenciaram a importância da USAS 

enquanto elemento de desenvolvimento local.  

Na perspetiva dos inquiridos na amostra representativa dos alunos, a USAS para além 

dos benefícios que proporciona em termos de bem-estar e melhoria da qualidade de vida, tem 
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uma extrema importância no que se refere à capacitação deste segmento da população, quer 

a nível cultural, quer a nível cívico.  

Os professores reforçaram a ótica dos alunos, afirmando que a USAS permite que a 

comunidade seja mais informada, mais critica, mais consciente dos seus problemas, mais 

solidária e justa. No entanto, para os mesmos, a USAS, enquanto elemento de 

desenvolvimento local, ainda tem um grande caminho a percorrer relativamente as questões 

da participação e coesão social.  

A abordagem teórica e empírica presente na investigação, permitiu afirmar a USAS, 

através dos vários aspetos que estão elencados anteriormente, enquanto elemento de 

desenvolvimento local da cidade de Alcácer do Sal, no entanto, permitiu também conhecer 

algumas fragilidades e constrangimentos inerentes à sua organização e modelo de 

funcionamento, que condicionam as dinâmicas de trabalho e os objetivos desta estrutura 

socioeducativa.   

Como foi possível constatar, a dinâmica da USAS assenta no modelo da escola 

clássica, ou seja, com disciplinas e aulas baseadas, essencialmente, na transmissão de 

conhecimentos e aprendizagem dos seus alunos. Eventualmente, este modelo de 

aprendizagem tem condicionado à participação dos alunos e tem sido pouco atrativo para a 

população sénior da cidade, dada as suas características socioeconómicas. 

De facto, para ir de encontro as necessidades e desejos da população, e 

consequentemente atrair novos alunos e sobretudo reforçar o seu papel de estrutura 

promotora do desenvolvimento local, é necessário operacionalizar uma mudança na dinâmica 

e funcionamento da USAS.  Esta estrutura socioeducativa tem que adotar um modelo de 

ensino que seja baseado na troca de conhecimentos, de experiências e de trajetos de vida, 

ou seja, os alunos não podem ser só recetores de conhecimentos, têm que ser, também, 

transmissores e assim, atribuindo-lhe a centralidade que eles, alunos efetivamente têm.   

Nesta mudança de paradigma, os professores não podem ter uma visão redutora 

acerca das abordagens de aprendizagem, tendo que existir por parte dos mesmos a 

capacidade de reinventar o conceito de “aula”. Devem não ser, somente, ouvidos, mas, 

essencialmente, ouvintes. Esta nova e necessária predisposição para serem ouvintes de 

vivências e de trajetos vida, sem dúvida, elevará os níveis de participação dos alunos, porque 

os mesmos, para além de se sentirem acolhidos, vão se sentir envolvidos nas dinâmicas 

implementadas na USAS.    

As dinâmicas de uma universidade sénior, não podem estar centralizadas, 

unicamente, no enriquecimento cultural dos seus alunos, as mesmas têm que privilegiar na 

sua abordagem e na sua ação permanente, uma intervenção mais cívica. É esta abordagem 
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cívica que pode diferenciar as universidades seniores enquanto elementos de 

desenvolvimento local.  

 Numa universidade sénior com características tão peculiares ao nível das habilitações 

literárias, como é o caso da USAS, por vezes é mais difícil desenvolver uma consciência social 

e política e, consequentemente, uma atitude mais interventiva perante as questões que regem 

a comunidade no seu todo. No entanto, o papel da USAS, nas pessoas dos professores e dos 

elementos da equipa de coordenação, é capacitar e desenvolver as competências 

necessárias para que as pessoas estejam envolvidas no processo de mudança.  

Como foi possível constatar no decorrer da investigação as dinâmicas da USAS 

assentes num modelo de escola clássico têm condicionado a participação das pessoas 

idosas, para tal e numa investigação em torno deste objeto de estudo, seria pertinente analisar 

este modelo de funcionamento e elencar várias propostas de modelos alternativos de 

funcionamento baseados, essencialmente, nas características e na valorização dos trajetos e 

nas experiências de vida dos cidadãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

57 

Bibliografia  

 

Almeida, F. T. (2016). O Contributo das Universidades da Terceira Idade na Qualidade de 

Vida dos Seniores . Dissertação de Mestrado em Educação de Adultos e 

Desenvolvimento Local para Obtenção do Grau de Mestre , Instituto Politécnico de 

Coimbra , Escola Superior de Educação , Coimbra. 

Alves, J. E. (2012). Sobre a Territorialização das Politicas Sociais. O Exemplo do Programa 

Rede Social: entre a Municipalização e a Configuração de um Modelo de Governança 

de Base Local, Portalegre.  

Amaro, R. R. (2003). Desenvolvimento – Um conceito ultrapassado ou em renovação? Da 

teoria à pratica e da prática à teoria, ISCTE, Lisboa.  

Amaro, R. R. (2017). Desenvolvimento ou Pós-Desenvolvimento? Des-Envolvimento e 

...Noflay! Cadernos de Estudos Africanos , 34, 75-111. 

Bento, M. d. (2016). Serviço Social e Municipios – Trajetórias e desafios dos assistentes 

sociais portugueses nos territórios municipais . ISCTE-IUL, Departamento de Ciência 

Politica e Politicas Públicas , Lisboa. 

Cabral, M. V., & Ferreira, P. M. (2013). Envelhecimento Ativo Em Portugal- Trabalho, Reforma, 

Lazer e Redes Sociais . Lisboa : Fundação Francisco Manuel dos Santos. 

Carmo, H., & Ferreira, M. M. (2008 ). Metodologia da Investigação – Guia para Auto-

Aprendizagem (Vol. 2ª edição ). Portugal : Universidade Aberta. 

Fonseca, A. M. (2018). Boas Práticas de Ageing in Place. Divulgar para Valorizar. Guia de 

Boas Práticas . Lisboa : Fundação Colouste Gulbenkian/ Faculdade de Educação e 

Psicologia – Universidade Católica Portuguesa . 

Fortin, M. F. (1999). O Processo de Investigação – Da concepção à Realização . Loures , 

Lisboa : LusoCiência . 

Guerra, I. C. (2002 ). Fundamentos e Processo de uma Sociologia de Ação – O 

Planeamento em Ciências Sociais (Vol. 2ª Edição ). Estoril : Principia . 

INE. (2020 ). Projeções de População Residente em Portugal 2018-2080. Instituto Nacional 

de Estatistica . 

Lourenço, H. M. (2015). Serviço Social e Ambiente: a sustentabilidade ecológica das 

comunidades socialmente vulneráveis. Tese submetida como requisito parcial para a 



 58 

obtenção do Grau de Doutor em Serviço Social , Instituto Universitário de Lisboa , 

Ciência Politica e Politicas Públicas , Lisboa . 

Martins, A. (1999). Serviço Social e Investigação . Em M. Negreiros, A. Martins, A. 

Henríquez, & J. F.-M. Donough, Serviço Social. Profissão & Identidade. Que 

Trajectória . Veras Editora. 

Mendão, L. T. (2013). O Papel da Universidade Sénior de Elvas no Quotidiano dos Idosos . 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre , Instituto Politécnico de Portalegre, 

Escola Superior de Educação , Portalegre. 

Monteiro, G. G. (2008). Empowerment- Uma Estratégia de Luta Contra a Pobreza e a 

Exclusão Social em Cabo Verde, O Caso de Lajedos . Dissertação submetida como 

requisito para obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento, Diversidades 

Locais e Desafios Mundiais: Análise e Gestão , Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa , Lisboa.  

Moreira, M. J. (2020). Como Envelhecem os Portugueses – envelhecimento, saúde, 

idadismo . Fundação Francisco Manuel dos Santos . 

Mota, B. M. (2019). A Problemática dos Territórios de Baixa Densidade: Quatro Estudos de 

Caso . Dissertação para Obtenção do Grau de Mestre , ISCTE , Ciências Politicas e 

Politicas Públicas , Lisboa . 

Neves, A. M. (2019). Universidades Seniores: Educar para e com o Envelhecimento Ativo e 

Saudável . Relatório de Estágio no Âmbito do Mestrado em Ciências da Educação e 

Formação de Adultos , Universidade de Coimbra , Coimbra. 

Páscoa, G., & Gil, H. (2019). As Universidades Seniores e o Envelhecimento Ativo: Os 

impactos junto das pessoas idosas em Portugal . Revista Kairós- Gerentologia , 22, 

41-58. 

Quivy, R., & Campenhoudt, L. V. (1995 ). Manual de Investigação em Ciências Sociais . 

Gradiva . 

Ribeiro, L. B. (2011). O Serviço Social nas Autarquias e a sua Importância para o 

Desenvolvimento Local . Obtenção de Grau Mestre em Serviço Social , Instituto 

Superior Miguel Torga, Escola Superior de Altos Estudos , Coimbra.  

Rodrigues, R., & Martins, E. (2019). Envelhecimento Ativo e Cidade Amiga das Pessoas  

Idosas . Encontro Cientifico da Unidade de Investigação e Desenvolvimento do ISLA 

Santarém , (pp. 123-132). Santarém . 



  
 

59 

Rodrigues, S. S. (2014). Jovens e Idosos Promotores de Desenvolvimento Local . Dissertação 

para Obtenção do Grau de Mestre , Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior 

de Educação, Coimbra . 

Santos, V. L. (2017). O Contributo da Universidade Sénior de Pombal na promoção do 

envelhecimento ativo dos seus estudantes – um estudo de caso . Dissertação de 

Mestrado , Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Educação e Ciências 

Sociais , Leiria. 

Silva, J. A. (2017). Oportunidades de Negócio e Desenvolvimento Económico em Regiões de 

Baixa Densidade: O Caso do Municipio do Alto Ave . Dissertação para Obtenção do 

Grau de Mestre , Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão. 

Teixeira, É. M. (2017). A Importância da Universidade Sénior para um Envelhecimento Ativo: 

Universidade Sénior de Machico, um Estudo de Caso na RAM . Instituto Politécnico 

de Santarém, Escola Superior de Educação , Santarém . 

 

 

   

  



 60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndices 

  



  
 

61 

Apêndice I – Pedido de autorização para a realização da 
investigação  

 

Exmo. Senhor Vereador Manuel Vítor de Jesus  

Câmara Municipal de Alcácer do Sal  

Praça Pedro Nunes 

7580-125 Alcácer do Sal  

 

Assunto: Pedido de autorização para realização de investigação  

Exmo. Senhor Vereador,  

Encontro-me a frequentar o mestrado em Serviço Social: Riscos Sociais e Desenvolvimento 
Local, ministrado pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, 
constando do plano de estudos do referido mestrado, a realização de uma dissertação.  

Para a conclusão deste ciclo de estudos, pretendo realizar uma investigação e 
consequentemente uma dissertação no âmbito das Universidades Seniores, mais 
propriamente um estudo de caso na Universidade Sénior de Alcácer do Sal, de forma a 
compreender a importância da resposta social supra para os seus diferentes intervenientes e 
o papel que a mesma representa enquanto fator de envolvimento e desenvolvimento local.  

Face ao exposto, serve o presente para solicitar a V.Exa. as devidas autorizações para a 
realização da referida investigação, bem como permissão para aceder às instalações da 
Universidade Sénior de Alcácer do Sal, com vista à recolha de dados junto de alunos e 
professores.   

A participação dos alunos e professores nos instrumentos de recolha de dados será, 
naturalmente, efetuada de forma totalmente voluntária, assegurando, desde já, que todos os 
dados recolhidos sobre os mesmos serão objeto de tratamento confidencial e anónimo.  

A minha intervenção será a mais discreta possível, não pretendo causar qualquer tipo de 
constrangimento no bom desenrolar das aulas ou do funcionamento da Universidade Sénior.  

Agradeço, desde já, toda atenção e disponibilidade dada ao assunto.  

Com os melhores cumprimentos,  

Telma Bernardo  
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Apêndice II – Declaração de Consentimento Informado  

 

 

 

Declaração de Consentimento Informado  

Na qualidade de aluno/a da Universidade Sénior, declaro que aceito participar na investigação 

sobre a Universidade Sénior de Alcácer do Sal que esta a ser realizada pela aluna Telma 

Bernardo no âmbito do Mestrado em Serviço Social: Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, 

ministrado pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja.  

Foram-me transmitidos e compreendo os objetivos principais desta investigação, pelo que a 

minha participação na mesma é efetuada de forma totalmente voluntária, podendo desistir a 

qualquer momento.  

Considerando que me foi dada, pela investigadora a garantia de que os dados recolhidos a 

meu respeito, através da realização de um inquérito por questionário, serão recolhidos de 

forma anónima e confidencial e utilizados única e exclusivamente para fins académicos.  

Desta forma, dou o meu consentimento para que os dados recolhidos através do meu inquérito 

por questionário sejam objeto de tratamento e processamento.  

 

Alcácer do Sal, ___/_____/______ 

 

O/A Aluno/a da Universidade Sénior  

A Investigadora  
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Apêndice III – Inquérito por questionário  

 

Instituto Politécnico de Beja 

Escola Superior de Educação 

Mestrado em Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local 

 

O presente inquérito por questionário enquadra-se na investigação sobre a Universidade Sénior de Alcácer do Sal que se está a realizar no 

âmbito do Mestrado em Serviço Social- Riscos Sociais e Desenvolvimento Social, ministrado pela Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Beja.  

Este questionário é anónimo e confidencial. As respostas serão tratadas de forma global e os resultados obtidos serão utilizados, unicamente, 

para fins académicos.  

O seu contributo é fundamental para concretização da investigação. Desta forma agradecemos, desde já, a sua participação e sua opinião 

sincera nas respostas as questões elencadas neste questionário.  
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1.  Caracterização do Aluno/a    
1.1.  Idade     

50 a 54      
55 a 59      
60 a 64      
65 a 69      
70 a 74     
75 a 79      
mais 80      
 

 

    
1.2.  Sexo     

Feminino      
Masculino      
   

1.3.  Estado Civil     
Solteiro/a     
Casado/a ou União de Facto      
Divorciado/a      
Viúvo/a      
    

1.4. Nacionalidade     
Portuguesa      
Outra    Qual? ____________________  
   

1.5. Naturalidade     
Alcácer do Sal     
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Outro   Qual? ______________________  
   

1.6. Onde Vive?    
Zona Alta da Cidade     
Centro Histórico da Cidade      
Bairros Periféricos ou Envolventes      
Outro Lugar    Qual? _______________________  
   

1.7. Com quem vive?     
Sozinho/a      
Pai e ou Mãe      
Cônjuge      
Cônjuge e Filhos/as      
Filhos/as      
Irmãos/Irmãs      
Outros Parentes      
   

1.8. Qual é a dimensão do seu agregado familiar?     
1 elemento      
2 elementos      
3 elementos      
4 ou mais elementos      
   

1.9. Habilitações Literárias     
1º Ciclo do Ensino Básico      
2º Ciclo do Ensino Básico      
3º Ciclo do Ensino Básico     
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Ensino Secundário      
Ensino Superior      
   

1.10. Já está reformado?    
Sim    Se sim, há quantos anos está reformado?  ___________  

Não      
   

1.11. Em que setor exerce ou exerceu a sua atividade profissional?    
Setor primário      
Setor secundário      
Setor terciário      
   

1.12. Qual é o seu rendimento mensal?     
Até 554,41 euros      
554, 42 a 750 euros      
751 a 1000 euros      
mais de 1000 euros      
 

 

    
2.  Participação na Universidade Sénior de Alcácer do Sal    
2.1 Em que ano começou a frequentar a USAS?                               ______    

   
2.2. Como teve conhecimento da USAS?    

Por familiares ou amigos      
Pelos meios de comunicação do Município     
Por ações de divulgação da USAS     
Pelos professores da USAS     
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Não sabe/ Não responde      
   

2.3.  O que motivou a sua inscrição na USAS? (Pode assinalar várias 
opções)    
Pela aquisição de novos conhecimentos      
Pela partilha de experiências e vivências      
Pelas atividades desenvolvidas      
Pelo convívio com outras pessoas      
Para conhecer outras pessoas      
Como meio para ocupar o tempo livre      
Não sabe/Não responde      
   

2.4. Em quantas disciplinas está inscrito/a?     
1 disciplina      
2 disciplinas      
3 disciplinas      
4 ou mais disciplinas      
Não sabe/não responde      
   

2.5. Em média, quantos dias por semana frequenta a USAS?     
Todos os dias      
Quatro dias por semana      
Três dias por semana      
Dois dias por semana      
Um dia por semana      
Não sabe/Não responde      
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2.6. As atividades e disciplinas da USAS vão encontro dos seus 
interesses e necessidades?     
Sim     
Não      
Não sabe/Não responde      
    
    

2.7. O que mudou na sua vida após a entrada na USAS? (Pode assinalar 
várias opções)   
Benefícios para vida pessoal e social     

Enriquecimento cultural     

Melhoria do bem-estar físico e mental     

Aquisição de novas vivências e experiências     
Não sabe/Não responde  

    

2.8.  Recorrendo a uma escala de 0 a 5 (em que 5 é o máximo e 0 
inexistente), qual o impacto da USAS na sua vida?     
Diminuição do isolamento/solidão      
Elevar o nível de conhecimentos      
Conhecer e conviver com outras pessoas      
Melhorar os relacionamentos interpessoais      
Melhor o bem-estar físico e mental      
Conhecer outros locais      
Vivenciar novas experiências      
Não sabe/ Não responde      
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2.9 Considera que a sua participação na USAS é importante para se 
relacionar com a comunidade?    
Sim    Se sim, de que forma? ___________________________ 

Não      
Não sabe/Não responde      
    

3.  Contributo para o desenvolvimento da cidade    
   

3.1. Na sua perspetiva, a USAS tem contribuído para o desenvolvimento 
da cidade de Alcácer do Sal?     
Sim     
Não      
Não sabe/ Não responde      
   

3.2.  Como aluno/a da USAS considera-se um agente de desenvolvimento 
local?    
Sim     
Não      
Não sabe/ Não responde      
   

3.3.  Recorrendo a uma escala de 0 a 5 (em que 5 é o máximo e 0 inexistente), em que medida considera a USAS importante para o  
desenvolvimento da cidade relativamente aos seguintes itens?  
Contribui para uma capacitação a nível cultural e cívico desta faixa etária      
Dignificação desta faixa etária      
Reforça da coesão social da cidade      
Outro  

    Qual? _______________________  
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3.4 O que acha que poderia ser feito pela USAS no sentido de reforçar o seu papel enquanto agente local? (Pode assinalar várias opções)  
Postura ativa na Rede Social do concelho      
Incentivar criação de uma comissão para tratar as questões relacionadas 

com envelhecimento ativo      
Solicitar reuniões com os decisores políticos e apresentar várias questões 

relacionadas com faixa etária      
Não sabe/Não responde      
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Apêndice IV – Declaração de Consentimento Informado  

 

 

 

Declaração de Consentimento Informado  

Na qualidade de professor/a da Universidade Sénior, declaro que aceito participar na 

investigação sobre a Universidade Sénior de Alcácer do Sal que esta a ser realizada pela 

aluna Telma Bernardo no âmbito do Mestrado em Serviço Social: Riscos Sociais e 

Desenvolvimento Local, ministrado pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 

de Beja.  

Foram-me transmitidos e compreendo os objetivos principais desta investigação, pelo que a 

minha participação na mesma é efetuada de forma totalmente voluntária, podendo desistir a 

qualquer momento.  

Considerando que me foi dada, pela investigadora a garantia de que os dados recolhidos a 

meu respeito, através da realização de uma entrevista de grupo focal, serão recolhidos de 

forma anónima e confidencial e utilizados única e exclusivamente para fins académicos.  

Desta forma, dou o meu consentimento para que os dados recolhidos através do meu inquérito 

por questionário sejam objeto de tratamento e processamento.  

 

Alcácer do Sal, ___/_____/______ 

 

O/A Professor/a da Universidade Sénior 

A Investigadora  
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Apêndice V – Guião da Entrevista de Focus Group  

CATEGORIA  SUBCATEGORIA  PERGUNTAS OBJETIVOS  

 

 

 

 

Construção da USAS e 
sua atual dinâmica  

 

Criação e implementação 
da USAS  

As perguntas desta 
subcategoria serão 
dirigidas aos professores 
que estiveram envolvidos 
na criação e 
implementação da 
Universidade Sénior de 
Alcácer do Sal.  

 

Como e quando surgiu a 
ideia de implementar uma 
Universidade Sénior na 
cidade?  

Compreender o processo 
de criação e de 
implementação desta 
estrutura socioeducativa 
na cidade de Alcácer. 

 
Quais foram as maiores 
adversidades que 
surgiram no processo de 
construção e 
implementação da USAS? 

Atual dinâmica da USAS  

As perguntas desta 
subcategoria serão 
direcionadas a todos os 
elementos presentes no 
Grupo Focal  

Na vossa opinião, é 
necessário alterar algum 
aspecto na atual dinâmica 
das USAS? Se sim, o 
que?  

 

Compreender o atual 
funcionamento da USAS e 
os aspetos que devem ser 
melhorados.   

No presente ano letivo, 
tem existido uma baixa 
participação por parte dos 
alunos/as. Na vossa 
opinião, como é que a 
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USAS pode atrair mais 
participantes? 

Caracterizar o papel e 
expectativas 
relativamente à 
Universidade Sénior 

O papel da Universidade 
Sénior e dos professores 

As perguntas desta 
subcategoria serão 
direcionadas a todos os 
elementos presentes no 
Grupo Focal 

Enquanto professores/as 
da USAS que papel 
consideram ter nesta 
estrutura socioeducativa e 
na vida dos alunos/as? 

Compreender o papel da 
USAS e as 
representações sociais 
que estão associadas ou 
são atribuídas a mesma.  

Expectativas criadas em 
relação a Universidade 
Sénior  

As perguntas desta 
subcategoria serão 
direcionadas a todos os 
elementos presentes no 
Grupo Focal 

 

Que expectativas têm em 
relação ao futuro da 
USAS? 

Compreender e elencar 
as expectativas atuais e 
futuras.  

Projetar a importância 
da Universidade Sénior 
numa perspetiva de 
desenvolvimento local 
da cidade  

Perspetiva de 
envelhecimento ativo   

As perguntas desta 
subcategoria serão 
direcionadas a todos os 
elementos presentes no 
Grupo Focal 

Na vossa opinião, a USAS 
está a contribuir para o 
bem-estar e promoção do 
envelhecimento ativo? De 
que forma? 

Compreender o contributo 
da Universidade Sénior na 
promoção de bem-estar e 
envelhecimento ativo.  
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Perspetiva de 
desenvolvimento local  

 

As perguntas desta 
subcategoria serão 
direcionadas a todos os 
elementos presentes no 
Grupo Focal 

Na vossa opinião, a USAS 
tem contribuído para o 
desenvolvimento da 
cidade? Se sim, de que 
forma?  

Compreender o contributo 
da Universidade Sénior 
para o desenvolvimento 
local.  

A USAS deveria ter um 
papel mais interventivo na 
comunidade? Se sim, 
como se pode reforçar 
esse aspeto?  

Consideram que a USAS 
é um mecanismo de 
coesão social? Se sim, de 
que forma?  

 
 

Fonte:  elaborado pela discente 
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Apêndice VI – Matriz de Análise de Conteúdo do Focus Group  

 

CATEGORIA  SUBCATEGORIA  PERGUNTAS OBJETIVOS  UNIDADE DE REGISTO  

 

 

 

 

Construção da USAS e 
sua atual dinâmica  

 

Criação e implementação 
da USAS  

As perguntas desta 
subcategoria serão 
dirigidas aos professores 
que estiveram envolvidos 
na criação e 
implementação da 
Universidade Sénior de 
Alcácer do Sal.  

 

Como e quando surgiu a 
ideia de implementar uma 
Universidade Sénior na 
cidade?  

Compreender o processo 
de criação e de 
implementação desta 
estrutura socioeducativa 
na cidade de Alcácer. 

 

P4: “(...) sei que a Universidade 

Sénior surgiu no mandato do Pedro 

Paredes, mas as razões e motivos 

da sua criação não sei.”  

 Quais foram as maiores 
adversidades que 
surgiram no processo de 
construção e 
implementação da USAS? 

Atual dinâmica da USAS  

As perguntas desta 
subcategoria serão 
direcionadas a todos os 
elementos presentes no 
Grupo Focal  

Na vossa opinião, é 
necessário alterar algum 
aspecto na atual dinâmica 
das USAS? Se sim, o que?  

 

Compreender o atual 
funcionamento da USAS e 
os aspetos que devem ser 
melhorados.   

P2: “Isto, realmente tem vindo a 

perder, acredito que seja, em 

grande parte por culpa do covid (...) 

tem havido pouca adesão aulas.”   
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P5: “Acho que covid veio influenciar 
e quebrou a dinâmica existente nas 
aulas.” 

P3: “Penso que as condições físicas 

do espaço da Universidade Sénior 

também não ajudam no 

funcionamento e dinâmica da 

Universidade Sénior.”  

P5: “Devemos fazer atividades para 

exterior, nomeadamente 

exposições de trabalhos em 

espaços municipais, de forma a dar 

visibilidade aos trabalhos dos 

alunos e permitir que os mesmos 

sejam apreciados pelas pessoas de 

Alcácer.”  

P2: “O que se passa e é a minha 

opinião, nos últimos anos, toda a 

visibilidade da Universidade Sénior 

era o Coro da Universidade Sénior. 

No 25 de abril, ia cantar o coro. Na 
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PIMEL ia cantar o Coro. Era sempre 

o coro que ia. As outra disciplinas 

era como se não existissem, porque 

era sempre o coro que ia. Agora o 

coro acabou e a visibilidade da 

Universidade Sénior também 

acabou. O problema não é a 

visibilidade da universidade sénior, 

o problema foi a inexistência de 

visibilidade transversal.”  

No presente ano letivo, 
tem existido uma baixa 
participação por parte dos 
alunos/as. Na vossa 
opinião, como é que a 
USAS pode atrair mais 
participantes? 

P6: “E se nós fossemos ao encontro 

das pessoas nos bairros 

envolventes e nas aldeias? As 

muitas vezes não conseguem 

deslocar-se.” 

P5: “Pode ir o professor, alguns 

alunos e um tema. Criar esta 

interação com as outras pessoas 

(...).”  
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P3: (...) a melhor publicidade que 

podemos ter é o acolhimento, o 

envolvimento e a participação.” 

Caracterizar o papel e 
expectativas 
relativamente à 
Universidade Sénior 

O papel da Universidade 
Sénior e dos professores 

As perguntas desta 
subcategoria serão 
direcionadas a todos os 
elementos presentes no 
Grupo Focal 

Enquanto professores/as 
da USAS que papel 
consideram ter nesta 
estrutura socioeducativa e 
na vida dos alunos/as? 

Compreender o papel da 
USAS e as 
representações sociais 
que estão associadas ou 
são atribuídas a mesma.  

P4: “Eu tenho apreendido muito 

com estas senhoras.”  

P3: “Para mim tem sido fantástico. 

Eu tenho sempre pessoas, nas duas 

turmas, desde o nível de literacia 

mais elevado até a pessoa que não 

sabe ler.”  

P2: “Eu tenho uma disciplina em 

que as pessoas se conseguem 

relacionar com as matérias e muitas 

vezes têm a necessidade de contar 

as suas histórias.” 
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Expectativas criadas em 
relação a Universidade 
Sénior  

As perguntas desta 
subcategoria serão 
direcionadas a todos os 
elementos presentes no 
Grupo Focal 

 

Que expectativas têm em 
relação ao futuro da 
USAS? 

Compreender e elencar as 
expectativas atuais e 
futuras.  

P1: “Que tenha maior adesão por 

parte da comunidade.”  

P3: “A melhoria das condições 

físicas. Estas melhorias vão motivar 

aqueles que cá estão e aqueles que 

estão por vir.”  

 

Projetar a importância 
da Universidade Sénior 
numa perspetiva de 
desenvolvimento local 
da cidade  

Perspetiva de 
envelhecimento ativo   

As perguntas desta 
subcategoria serão 
direcionadas a todos os 
elementos presentes no 
Grupo Focal 

Na vossa opinião, a USAS 
está a contribuir para o 
bem-estar e promoção do 
envelhecimento ativo? De 
que forma? 

Compreender o contributo 
da Universidade Sénior na 
promoção de bem-estar e 
envelhecimento ativo.  

P1: “Deve ser objetivo principal.”  

P2: “Se não acreditasse nisso, não 

estava aqui.”  

P4: “Acho que sim, mas penso que 

os alunos podem responder melhor 

a esta questão.”  

 

Perspetiva de 
desenvolvimento local  

 

Na vossa opinião, a USAS 
tem contribuído para o 
desenvolvimento da 
cidade? Se sim, de que 
forma?  

Compreender o contributo 
da Universidade Sénior 
para o desenvolvimento 
local.  

P3: “Se a USAS contribui para o 

bem-estar de uma faixa etária e se 

elas integram a cidade. (...) contribui 

para que a cidade seja mais 
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As perguntas desta 
subcategoria serão 
direcionadas a todos os 
elementos presentes no 
Grupo Focal 

evoluída, mais critica. Uma 

comunidade mais solidária e mais 

justa.”  

 

A USAS deveria ter um 
papel mais interventivo na 
comunidade? Se sim, 
como se pode reforçar 
esse aspecto?  

P1:” Vai de encontro daquilo que 
estamos a falar.” 

P4: “Aquilo que foi falado aqui foi 
nessa direção. Ao sair das portas da 
Universidade Sénior. Ao sair da 
zona de conforto através das ideias 
e atividades que aqui foram 
elencadas estamos a intervir com a 
comunidade.” 

P2: “Os alunos querem ter um papel 
mais interventivo na Universidade 
Sénior (...) As pessoas da 
Universidade Sénior querem 
participar mais, não numa vertente 
política, mas nas coisas da 
Universidade Sénior. E não ficarem 
apenas como recetores da 
informação.” 
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Consideram que a USAS é 
um mecanismo de coesão 
social? Se sim, de que 
forma?  

P3: “É uma das vertentes que 
trabalho nas minhas aulas. Trabalho 
com a integração global da pessoa.”  

P2: “Não podemos dizer o contrário. 
Se é uma coisa muito trabalhada ou 
uma componente forte, na minha 
perspetiva não, mas não podemos 
dizer o contrário.”  

P1: “Eu acho que tentamos, e isso é 
que é importante.” 

P6:” tentamos. Por vezes não 
conseguimos, mas tentamos.” 

 

Fonte: adaptado de Carmo & Ferreira (2008, p. 273-275) 


