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RESUMO 
 

O fenómeno do envelhecimento na contemporaneidade requer cada vez mais uma 

abordagem multidisciplinar, contextualizada, mobilizadora de vários agentes e que 

possibilite o envolvimento efetivo desta geração de pessoas idosas na definição e 

operacionalização de soluções e cenários em prol do bem estar e qualidade de vida de 

todos/as.  A área científica da Gerontologia Social e Comunitária tem demonstrado 

desenvolvimentos muito eficazes e assertivos na investigação-ação sobre o fenómeno do 

envelhecimento, fundamentada em metodologias, técnicas e estratégias direcionadas 

para a qualidade de vida da pessoa idosa, a nível a nível físico, psicológico, emocional e 

social, que promovem ambientes de bem-estar, de longevidade, de saúde, de literacia, e 

que têm desencadeando a inovação nas respostas sociais, mais orientadas para os 

diferentes perfis de envelhecimento.  No contexto comunitário, a Gerontologia Social e 

Comunitária tem impulsionado um conjunto de estratégias que promovem a 

participação ativa de pessoas idosas, sob a visão das “Cidades Amigas das Pessoas 

Idosas” (CAPI), enquanto conceito sistémico, multidimensional e integrador das várias 

dimensões que compõem ambientes de bem-estar e qualidade de vida para estas 

pessoas, num exercício pleno de cidadania.  

Com o objetivo de apreciação dos efeitos das políticas públicas autárquicas na 

promoção das comunidades pró-envelhecimento no concelho de Mértola, segundo a 

orientação da CAPI recorreu-se à abordagem metodológica qualitativa, de natureza 

construtivista e interpretativa, e optou-se pelo estudo de caso do tipo exploratório. Neste 

estudo foram utilizadas as várias técnicas de recolha dados, como pesquisa e revisão 

bibliográfica sobre o estado d’arte, a pesquisa documental de instrumentos políticos que 

versam a temática do envelhecimento; foram aplicados oito inquéritos por entrevista a 

interlocutores principais no plano local, e foram realizados quatro grupos focais com 

pessoas idosas residentes em Mértola, somando um total de trinta e sete participantes. 

Os resultados do estudo permitem concluir que é necessário ser continuado um 

investimento na criação de políticas públicas que auxiliem o idoso, e que por sua vez, 

vão de encontro às suas principais necessidades, que estão inerentes ao seu bem estar e à 

sua qualidade de vida e analisadas através do modelo das Cidades Amigas das Pessoas 

Idosas. 

Palavras-Chave: Envelhecimento, Políticas Públicas, Comunidades de Bem-Estar, 

Idoso, Cidades Amigas das Pessoas Idosas 
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ABSTRACT 
 

The phenomenon of aging in contemporary times increasingly requires a 

multidisciplinary, contextualized approach that mobilizes several agents and that 

enables the effective involvement of this generation of elderly people in the definition 

and operationalization of solutions and scenarios for the well-being and quality of life of 

all. The scientific area of Social and Community Gerontology has demonstrated very 

effective and assertive developments in action research on the phenomenon of aging, 

based on methodologies, techniques and strategies aimed at the quality of life of the 

elderly, at the physical, psychological, emotional, and social, which promote 

environments of well-being, longevity, health, literacy, and which have triggered 

innovation in social responses, more oriented towards the different profiles of aging. In 

the community context, Social and Community Gerontology has promoted a set of 

strategies that promote the active participation of elderly people, under the vision of 

“Cities Friendly to Elderly People” (CAPI), as a systemic, multidimensional concept 

that integrates the various dimensions that make up environments of well-being and 

quality of life for these people, in a full exercise of citizenship. 

In order of appreciating the effects of municipal public policies in the promotion 

of pro-aging communities in the municipality of Mértola, according to CAPI guidelines, 

a qualitative methodological approach was used, of a constructivist and interpretive 

nature, an exploratory case study was chosen. In this study, various data collection 

techniques were used, such as research and bibliographic review on the state of the art, 

documental research of political instruments that deal with the theme of aging; Eight 

surveys were carried out by interview to main interlocutors at the local level, and four 

focus groups were carried out with elderly people living in Mértola, totalling thirty-

seven participants. 

The results of the study allow us to conclude that it is necessary to continue 

investing in the creation of public policies that help the elderly, and that in turn, meet 

their main needs, which are inherent to their well-being and quality of life and analysed 

using the Elderly-Friendly Cities model. 

 

Keywords: Aging, Public Policy, Wellness Communities, Senior Citizens, Age-

Friendly Cities. 
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Introdução 

 
A temática abordada ao longo desta investigação, focou-se essencialmente na 

análise das Políticas Públicas e do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em 

Mértola, no sentido de verificar se existe trabalho que capacite a comunidade pró-

envelhecimento, ou seja, as políticas e planos estratégicos que promovem boas práticas 

para um envelhecimento saudável ao longo do ciclo de vida do sujeito, tendo as 

políticas públicas um papel importantíssimo ao nível da implementação de uma 

estratégia que permita executar esse trabalho. As políticas publicas tem um papel 

fundamental na vida do geronte, principalmente para dar resposta a melhores condições 

de acesso a um conjunto de serviços que são imprescindíveis à sua saúde e à qualidade 

de vida de qualquer sujeito. O Estado tem aqui um papel fundamental na adoção de 

estratégias que promovam políticas sociais, políticas de saúde, de participação e de 

integração de qualquer comunidade. Neste sentido, foi realizado um estudo caso que 

permitiu uma abordagem próxima com a mostra, principalmente ao nível da recolha de 

informação. Foi então constituída uma amostra em que na qual se aplicaram um 

conjunto de inquéritos por entrevista a oito técnicos que trabalham no Concelho de 

Mértola, inclusive alguns responsáveis pela implementação de algumas políticas 

públicas a nível local. Foram ainda constituídos quatro grupos focais, compostos por 

vários idosos de várias localidades deste Concelho, e que apresentam uma participação 

assídua em alguns projetos desenvolvidos neste território. Considerámos muito 

pertinente a participação desta amostra, uma vez que, disponibilizaram um 

conhecimento muito rico e muito conhecedor da prática, o que nos facilitou a recolha de 

informação e a análise dos resultados finais. 

Foi selecionado o território de Mértola para a realização da análise, pois o 

investigador trabalha neste local, apresenta uma grande proximidade com a sua 

comunidade e tem por objetivo continuar a trabalhar neste território que se situa no 

interior do país. Assim sendo, este objetivo de investigação surgiu da necessidade de 

aprofundar um maior conhecimento acerca da população com quem trabalha, 

principalmente com o intuito de obter mais estratégias interventivas, a fim de executar o 

melhor trabalho possível neste local, mas também perceber de que forma pode 

contribuir para o progresso do Concelho de Mértola. Existe a preocupação por 

contribuir para a linha das políticas públicas a nível local, mas também para que se 

execute uma estratégia que permita um trabalho na base do desenvolvimento, da 
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inovação e no bem estar de toda a comunidade, considerando que existe ainda muito 

trabalho a desenvolver para que se consiga alcançar a plenitude do objetivo desta 

investigação. 

 A pergunta de partida que considerámos relevante para a concretização do 

estudo, foi “averiguar o impacto das políticas públicas para o envelhecimento bem 

sucedido da população sénior do Concelho de Mértola, tendo em conta os conta as 

Cidades Amigas das Pessoas Idosas.” Existe então uma análise aprofundada a treze 

áreas que a Organização Mundial da Saúde nos indica como fundamentais para o bem 

estar, qualidade de via do sénior. Deste modo, e conjugando com as políticas publicas 

aplicadas a nível local, conseguimos verificar alguns resultados que permitem ter um 

olhar critico acerca do trabalho desenvolvido no Concelho de Mértola.  

Desde modo, apresentamos uma análise que tem por base os pilares da 

Gerontologia, ou seja, um campo de investigação dos processos e das várias dimensões 

do envelhecimento humano.  Este estudo é composto por uma primeira parte referente 

ao Enquadramento Teórico, dividido em dois capítulo: o Capítulo 1 aborda os principais 

conceitos de envelhecimento ativo, saúde e qualidade de vida. O primeiro ponto deste 

capítulo tem como objetivo dar-nos a conhecer de que forma as relações interpessoais 

entre a comunidade promovem o bem-estar do indivíduo, sob uma análise do modelo da 

Psicologia do Florescimento Humano. O ponto seguinte deste primeiro capítulo 

apresenta-nos uma lógica de participação cívica e social, através do modelo criado a 

partir das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, sob a interpretação de treze áreas de 

trabalho de domínio público indicadas como fundamentais pela OMS para uma vida 

com qualidade. 

O capítulo 2 está relacionado com uma abordagem às políticas públicas 

desenvolvidas em prol do idoso, analisando-as do contexto macro até ao micro, ou seja, 

deste o contexto europeu, nacional, e depois, a nível local. Através desta observação 

pudemos compreender o motivo da sua estruturação, até à sua implementação. O ponto 

seguinte deste capítulo está então relacionado com as medidas de políticas locais que 

são desenvolvidas em Mértola, tendo por base a análise de um conjunto de projetos e 

medidas implementadas para este território. 

A segunda parte deste trabalho é composta pelo estudo empírico que é subdivido 

em oito capítulos. O primeiro é referente à problemática identificada e à sua 

contextualização, onde temos de seguida apresentado o modelo de investigação. 

Posteriormente vimos evidenciadas as questões e objetivos desta investigação, e a 
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População e amostra, através de um contexto do território e da população que participa 

na construção da investigação. 

O capítulo seguinte tem expressas as técnicas e instrumentos de recolha de 

dados, evidenciando a técnica dos grupos focais, o inquérito por entrevista 

semiestruturada, e ainda, o modelo de análise. 

O último capítulo desta segunda parte, contempla a análise realizada aos 

resultados expressos a partir dos grupos focais e a análise dos dados dos inquéritos por 

entrevista, terminando com a discussão de resultados. Alguns destes resultados frisam a 

necessidade de cumprir algumas metas a nível nacional de políticas publicas que 

cumpram os objetivos das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, bem como uma 

avaliação a algumas medidas aplicadas atualmente e que não correspondem à plenitude 

de satisfação das necessidades do geronte. 

Por fim, a parte III é constituída pelo Projeto de Intervenção, que surge como 

resposta à investigação realizada, mas também a partir da reflexão realizada aos 

resultados expressos a partir do estudo caso e das técnicas que o auxiliaram. 

É urgente percebermos as políticas públicas implementadas neste território, bem 

como o que será ainda necessário concretizar, no sentido de combater algumas lacunas 

já identificadas e ainda existentes neste Concelho do interior do Alentejo, potenciando 

Mértola como um Concelho amigo da pessoa idosa. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 

 
Este enquadramento teórico é composto por dois capítulos, em que o primeiro 

está relacionado com importância da promoção das relações interpessoais para o bem-

estar do indivíduo idoso, tendo em conta a linha de investigação presente através da 

visão da Psicologia do Florescimento humano, que é conjugada com a análise à 

participação cívica e social do idoso. Tem por base a construção de cidades amigas das 

pessoas idosas, através de uma observação às principais áreas e serviços que permitem 

um trabalho conjunto em prol deste objetivo. 

No segundo capítulo vimos expressa uma contextualização ao nível da 

abordagem política às principais medidas interventivas de apoio ao idoso. Temos 

proposta uma alínea que explicita uma contextualização das políticas implementadas a 

nível macro, ou seja, vemos analisado Portugal ao nível do contexto europeu 

relativamente à implementação de políticas e apoios interventivos para a população 

idosa. Por outro lado, a um nível mais micro, e por isso local, analisamos um pouco os 

projetos e ações implementadas no Concelho de Mértola, numa lógica de percebermos 

este trabalho desenvolvido e o benefício que o mesmo apresenta para os idosos deste 

território. 

Deste modo, foi fundamental perceber a transformação que as políticas públicas 

têm tido ao longo das últimas décadas no quadro europeu e nacional, e de que forma é 

que isso influencia a comunidade, bem como a estratégia interventiva a nível local, 

auxiliada de estratégias que promovam um trabalho benéfico para os idosos e para o seu 

território. 
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Capítulo 1 – Envelhecimento Ativo, Saúde e Qualidade de Vida 

 
A gerontologia enquanto ciência que estuda o processo de envelhecimento na 

sociedade, tem como principal enfase investigar as alterações ocorridas ao longo da vida 

do individuo, bem como as melhores estratégias que promovem um trabalho assente na 

preocupação pela qualidade de vida e bem estar do sujeito. Esta preocupação está 

inerente a vários fatores segundo Ferreira (2015), nomeadamente as condições 

demográficas em que o indivíduo esteja inserido, a sua condição económica, social, a 

relação com o meio, a forma como lida com as mudanças ocorridas na sua vida, entre 

vários outros aspetos que influenciam este processo, ou seja, “o  acesso  aos  direitos  

sociais,  essencial ao  desenvolvimento  individual, garante  de suporte na  gestão  dos  

riscos  da  existência,  constitui,  pois,  um pilar  da  construção  dos percursos 

individuais, e bem assim de envelhecimentos/velhices cada vez mais autónomas e 

interventivas.” (Quaresma & Ribeirinho, 2016, p. 39). 

Podemos considerar, a partir da preocupação presente na gerontologia, que o 

envelhecimento é um processo contínuo, e que acontece ao longo da vida do ser 

humano, contudo, é na fase da velhice que se agravam alguns problemas, sendo 

necessária uma avaliação que proporcione uma vida com qualidade a todos os idosos. 

Segundo Rosa (2012) o envelhecimento pode ser realizado de forma individual 

ou de forma coletiva. Tendo em conta este ponto de análise “o envelhecimento 

individual, que remonta a tempos imemoriais, e o envelhecimento coletivo mais recente 

– não tem dois séculos de existência” (Rosa, 2012, p. 19). 

Ao nível do envelhecimento individual podemos ter o envelhecimento 

biopsicológico, relacionado com algumas manifestações do passar da idade, do tempo. 

Este está relacionado com as vivencias de cada individuo, com as suas conquistas, mas 

também com a forma como observamos a velhice como estádio de desenvolvimento 

humano. É aqui que existe uma dualidade de opiniões, entre aquilo que é o privilégio de 

ser velho, o estatuto adquirido e a referência por ter atingido uma idade longa. Por outro 

lado, temos o envelhecimento coletivo, uma lógica de investigação que reflete o 

envelhecimento demográfico e o envelhecimento da própria sociedade.  O 

Envelhecimento Demográfico é observado como um todo, ou seja, de uma forma 

interligada e não tanto particularizada. Por exemplo através da análise da esperança 

média de vida, o índice de envelhecimento humano, ou até mesmo as alterações 
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ocorridas ao nível da pirâmide etária, tendo em conta as constantes demográficas que se 

vão alterando na sociedade, vamos observando que esses dados são transversais a uma 

dada comunidade ou grupo coletivo ao qual se referem. Por outro lado, podemos 

considerar também o envelhecimento societal, relacionado com a estagnação de alguns 

grupos ou comunidades, e não como a sociedade no seu todo, ou seja, a população pode 

estar a envelhecer, não querendo significar que a sociedade esteja. 

 Neste sentido, para que o idoso apresente um completo estado de bem-estar, é 

fundamental que este evidencie um quadro de saúde o mais sólido possível. A saúde 

está relacionada com vários níveis de intervenção, sendo a nível físico, cognitivo, 

emocional e/ou social. Deste modo, e segundo Sequeira e Silva (2002), 

 

estas mudanças exigem ao idoso um esforço de adaptação às novas 

condições de vida. Pela profunda alteração a diferentes níveis, e pelo 

esforço que a personalidade terá de fazer para se adaptar, trata-se de um 

momento de risco para o equilíbrio e bem-estar psicológicos da pessoa 

idosa (p. 505). 

 

É importante percebermos que a promoção da saúde está intimamente 

relacionada com a prevenção da doença da pessoa idosa, pois “à medida que elas 

envelhecem, a multimorbilidade e a diminuição da capacidade funcional originam uma 

prevalência significativa de eventos negativos.” (Oliveira & Goes, 2022, p. 3).  Quando 

falamos de prevenção, é fundamental que destaquemos três níveis, ou seja, a prevenção 

primária, secundária e terciária. Ao nível do primeiro grau de prevenção, devemos 

destacar dois subníveis, sendo eles a prevenção primordial e a proteção específica. A 

prevenção primordial é um processo que complementa o conceito de promoção de 

saúde, pois este está intimamente relacionado com o aumento de bem-estar, através do 

seu reforço a vários níveis. 

Segundo Almeida (2005), a prevenção visa apelar a um conjunto de ações ou 

atitudes, através de políticas e programas que antecipem o aparecimento de um conjunto 

de fatores que originam a doença, estando relacionados com os comportamentos do 

próprio indivíduo e com os seus padrões de vida.  

É muito importante apelar à população, relativamente aos seus comportamentos, 

principalmente quando falamos de políticas de prevenção, como as antitabágicas, 
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exercício físico, entre outras, pois esta é das principais formas que promove um impacto 

positivo na saúde de todos. 

Ainda ao nível da Prevenção Primária, devemos destacar em segundo lugar, a 

prevenção específica. Esta pretende criar uma barreira que proteja o agente da doença, 

através de uma resistência que assim o permita. Exemplo para isso, é a lavagem ou 

higienização frequente das mãos, a utilização de luvas, aplicação de uma vacina, entre 

outras. No que diz respeito à Prevenção Secundária esta é a fase do diagnóstico precoce, 

tratamento imediato ou a fase da limitação da incapacidade. Segundo Almeida (2005) 

este nível de prevenção assenta predominantemente no tratamento precoce, através da 

deteção de problemas de saúde o mais cedo possível em indivíduos que 

maioritariamente estão assintomáticos. Segundo este autor, o principal objetivo deste 

nível é “reduzir a mortalidade ou a morbilidade por uma determinada doença no grupo 

rastreado” (Almeida, 2005, p. 93). Devem existir rastreios de prevenção com 

frequência.  

A Prevenção Terciária é a que está relacionada com a limitação da progressão da 

doença. O objetivo central deste nível é o controlo da mesma, fazendo com que o 

indivíduo se adapte às sequelas e aumente a sua capacidade para lidar com o problema, 

através de uma melhor gestão do problema. Este nível tem como finalidade “reduzir os 

custos sociais e económicos dos estados de doença na população através da reabilitação 

e reintegração precoces e da potenciação da capacidade funcional remanescente dos 

indivíduos” (Almeida, 2005, p. 93). Exemplos de ações que caracterizam esta fase são, a 

reintegração de indivíduos, terapias adequadas para diversos problemas em específico, 

estratégias de prevenção, através de terapias adequadas à situação, entre outras medidas. 

A Prevenção Quaternária assenta em dois princípios fundamentais, ou seja, o 

princípio da precaução e o princípio da proporcionalidade. Este pretende evitar 

problemas causados pelo consumo inapropriado de medicação, proporcionar a 

informação devida e essencial ao utente, para que este esteja devidamente precavido e 

preparado perante as circunstâncias do meio, evitando o intervencionismo excessivo. 

Esta informação fará com que indivíduo esteja mais atento aos métodos de tratamento 

que lhe são propostos. 

É nos assim retratada uma sociedade cada vez mais dependente de medicação, 

mas também cada vez mais dominada por vícios que originam o aparecimento de 

diversas doenças. Foi neste sentido, que surgiu este quarto nível, e que atua agora em 

correspondência com a qualidade de vida e a prevenção do sofrimento do utente. É 
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fundamental que nunca esqueçamos os cuidados paliativos, avaliando sempre o risco da 

doença com a proporcionalidade do tratamento, mas também a prevenção de vários 

tipos de dor. 

Segundo Pimentel e Albuquerque (2010), podemos considerar o contributo de 

suporte familiar tendo em conta dois sentidos, e que por sua vez, são contraditórios. O 

primeiro é positivo, e defende que os laços familiares contribuem para o bem-estar do 

idoso, pelo auxílio que é prestado e pelo suporte ao nível da estabilidade emocional. Por 

outro lado, as famílias estão a ser responsabilizadas enquanto cuidadores informais, 

fazendo com que exista perda de sustentabilidade, e daí surjam dificuldades ao nível da 

adoção de soluções face às necessidades e apoio ao idoso. 

É importante reforçar esta questão, no sentido de precaver problemas ao nível da 

doença mental, e que podem afetar gravemente o seio familiar, e o idoso em concreto. 

Deverão ser adotadas estratégias no sentido de evitar o sofrimento psíquico, a 

incapacidade de agir, ou de enfrentar as adversidades, mas também perturbações que 

possam surgir ao nível mental e neurológico. Para evitar um contexto agravado, é 

“necessário fazer um acompanhamento com uma equipa especializada pluridisciplinar 

no campo da gerontologia” (Bayle, 2004, p. 625). 

A família representa sempre um apoio para qualquer idoso, no entanto, quando 

falamos de alguma patologia mais avançada ou grave, pode condicionar o cuidador, 

caso este não tenha um auxílio devido para a situação. Uma vez mais, é necessário o 

suporte ao nível emocional e também cognitivo de todos aqueles que estão envolvidos 

num processo que enquadre estas características, uma vez que “a família é um sistema, e 

uma mudança num dos membros provoca necessariamente repercussões sobre todos os 

membros da célula familiar” (Bayle, 2004, p. 625). 

O apoio prestado pela família é importantíssimo para o auxílio do idoso, 

principalmente ao nível da execução da sua higiene diária, da aquisição de bens 

essenciais à sua sobrevivência, como é o caso de alimentos, mas também na aquisição 

de medicamentos ou fármacos imprescindíveis à sua sobrevivência. A rede familiar tem 

aqui um papel fundamental, principalmente para assegurar a proteção e o bem-estar do 

idoso, mas também ao nível do suporte emocional, através de manifestações de carinho, 

preocupação, atenção, e assim, diminuição da dor e da fragilidade do idoso. A família é 

um fator importantíssimo em todas as fases da vida, e segundo Araújo, Castro e Santos 

(2018) 
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para a pessoa idosa não é diferente, a família tem um papel fundamental 

no processo de envelhecimento, e mesmo que a pessoa idosa não 

dependa dos familiares nas atividades da vida diária, o conforto 

estabelecido pela presença de pessoas próximas acarreta em bem-estar 

biopsicossocial (p. 15). 

 

Pelos factos evidenciados anteriormente, é necessário intercalar este conjunto de 

dimensões, com os apoios que são necessários ser dados aos familiares que cuidam dos 

seus idosos. Muitos deles têm uma dificuldade enorme neste momento da Pandemia 

Covid 19, uma vez que, têm de trabalhar, e em simultâneo tem os seus familiares idosos 

a seu cargo, impossibilitando-os, por vezes, de sair de casa.  

Segundo Bento (2020), devemos também ter em aten4ção que a relação entre o 

idoso e a família, é também ela muito influenciada pelas condições de habitabilidade 

disponíveis, que por vezes têm de ser alteradas, nomeadamente “o derrube de barreiras 

arquitetónicas ou adaptação das instalações sanitárias” (Bento, 2020, p. 280). Isto no 

sentido de melhorar a circulação do idoso, tornando as residências mais adaptadas à 

movimentação de andarilhos, cadeiras de rodas ou outras ajudas técnicas. 

Em suma, é urgente haver uma coesão entre os vários parceiros locais e sociais, 

no sentido de adotarem estratégias que suportem algumas dificuldades que existam para 

estas pessoas, principalmente ao nível da prestação de cuidados, e na execução prática 

de metodologias que promovam a qualidade de vida do sénior, bem como o seu 

envelhecimento ativo. 

 

 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

20 
 

1.1. Relações Interpessoais para o Bem-Estar do Indivíduo: a Visão 

da Psicologia do Florescimento Humano 
 

A solidão e o isolamento poderão ser fatores decisivos, pois “encontram-se 

relacionadas com o bem-estar psicológico na velhice” (Faísca, Afonso, Pereira & Patto, 

2019, p. 209). Para exemplo desta necessidade, temos o falecimento do cônjuge, ou de 

outro ente querido, a entrada na reforma, a mudança de ambiente, de casa, ou a 

mudança de grupo social. Cada caso é um caso, e cada pessoa reage de forma diferente 

às situações, uma vez que, cada idoso tem os seus próprios sentimentos e uma forma 

muito diferenciada para lidar com estes condicionamentos da vida. No entanto, para que 

este processo aconteça da melhor forma, devemos ter também em conta a rede de 

suporte social dos idosos, ou seja, o conjunto de pessoas que os auxiliam e apoiam nas 

suas fases um pouco mais difíceis, pois estas “favorecem a capacidade de adaptação do 

indivíduo, preservando a sua saúde física e mental” (Garcia, 2019, p. 34). 

O bem-estar do indivíduo está ainda relacionado com a sua inteligência emocional, 

pois esta “promove a capacidade de decisão do indivíduo perante as diversas situações 

quotidianas” (Andrade, Duarte, Cruz, Albuquerque & Chaves, 2019, p. 1). Por vezes, o 

stress negativo (distress) surge quando o sistema emocional está mais frágil, ou seja, 

através de circunstâncias que fazem com que o idoso esteja mais sensível. Isto acontece 

na maioria das vezes, quando o indivíduo sente que não tem aptidões para lidar com 

algum problema ou acontecimento, onde só é possível desagravar os sintomas através 

de um apoio social necessário. 

Deste modo, e seguindo esta linha de pensamento, podemos introduzir uma 

estratégia que vai de encontro ao contexto identificado, a Psicologia do Florescimento 

Humano, ou seja, “a Teoria da Felicidade Autêntica proposta por Seligman (2011) 

compreende que as nossas escolhas estão em consonância com as estimativas de quarta 

felicidade (satisfação com a vida)” (Faria, 2018, p. 547).  

Os autores apresentam-nos esta visão baseada em três fatores que consideram 

essenciais, a emoção positiva, sendo aquilo que sentimos, e que faz com que a própria 

vida também seja ela positiva, em segundo lugar o envolvimento do indivíduo com o 

meio, ou seja, a promoção da convivência social, e por fim, o significado que damos à 

nossa vida, e que é influenciado pelas nossas ações, mas principalmente por aquilo que 

as faz praticar. É evidente que para isto acontecer é necessário o indivíduo apresentar 
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altos níveis de autoestima, vitalidade, relações positivas na sociedade, mas também 

significado e interesse perante a sua ação e a sua comunicação. 

Esta é uma nova linha investigação que foi criada para complementar a 

Psicologia tradicional. Seligman (2012) evidencia-nos que ao longo da sua intervenção 

profissional foi observando que era necessário desenvolver uma teoria que fosse muito 

mais eficaz ao nível da resolução de problemas relacionados com o sistema emocional 

do indivíduo, mas que em simultâneo contrariasse o sistema regular clínico, muito ele 

tradicionalista, ou seja, uma alternativa ao método psíquico e fármaco.  

O autor apresenta-nos uma linha orientadora ao nível do confronto com as 

emoções negativas ao longo da vida, minimizando os níveis de ansiedade e de tristeza. 

Este tema está intimamente relacionado com a importância da promoção das relações 

interpessoais, uma vez que, a psicologia positiva “interessa-se mais em transformar uma 

boa relação numa relação excelente” (Seligman, 2012, p. 62). Neste processo são 

valorizadas as relações com a sociedade, mas também os mecanismos autopessoais que 

deverão ser aplicados no confronto com essas relações que, por sua vez, tornam os 

indivíduos mais aptos e mais capazes de lidar com o mundo social.  

Quando falamos do idoso, é necessário que observemos o seu contexto de vida, 

o seu percurso, e através do mesmo, percebermos a melhor estratégia interventiva a 

aplicar no momento. Existe aqui o confronto do idoso com o meio em que está 

circunscrito, e por vezes existe algo que até então ainda não tinha ocorrido, a reflexão 

da sua vida. E neste momento, é necessário trabalharmos estratégias que envolvam esta 

faixa etária, mobilizar um processo de aceitação. Através da psicologia do florescimento 

humano podemos fazê-lo, através dos seus três pilares centrais, as emoções positivas, o 

envolvimento e o significado. Este processo é criado com base no encandeamento de 

vários fatores que nos permitem sustentar esta teoria, e que terá como consequência 

positiva o reforço da autoestima, do otimismo, da resiliência e das relações positivas.  

 

Através da reflexão de Seligman (2012) entendemos que 

 

com o aperfeiçoamento da nossa capacidade de medir a emoção positiva, 

o envolvimento, o significado, a realização pessoal e as relações 

positivas, podemos perguntar com rigor quantas pessoas numa nação, 

cidade ou empresa estão a florescer. Podemos perguntar com rigor se 

uma iniciativa de caridade está a aumentar o florescimento dos seus 
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beneficiários. Podemos perguntar com rigor se os nossos sistemas de 

ensino estão a ajudar os nossos filhos a florescer (p. 43). 

 

Assim sendo, e seguindo a lógica de pensamento de Lima (2018) as relações 

positivas com o outro influenciam de forma direta a saúde do sujeito, nomeadamente 

encontros saudáveis entre amigos, familiares, ou também através do contacto de 

vizinhança, que reforça o processo de integração no meio, e por isso, reforça os 

sentimentos de felicidade. A felicidade do sujeito, está intimamente relacionada com a 

forma como este é capaz de se relacionar com o outro, mas também da sua capacidade 

para que essa relação seja propicia à construção de novas integrações sociais. 

Tal como havia sido referido neste capítulo acerca da teoria do bem estar de 

Seligman (2012), foram referenciadas as emoções positivas como parte integrante deste 

processo. Contudo, através de Araújo, Alpuim, Rivero e Marujo (2015) percebemos que 

os autores frisam o “estudo dos talentos” como fundamental para completar esta análise. 

Ou seja, as virtudes do indivíduo e as suas capacidades que reforçam o potencial 

próprio, através da eudaimonia1, obtida pelo seu crescimento individual e propósito de 

vida, que pretende atingir a felicidade por completo. Através desta análise foi-nos ainda 

visível que a espiritualidade também apresenta um reforço nesta concessão de 

felicidade. 

Este tema influencia o processo de socialização, e de transformação do homem na 

sociedade, no sentido em que é importante notar que as emoções, a própria inteligência 

emocional e as relações interpessoais são altamente influenciadas pelo bem-estar 

pessoal. Assim, é visível que a espiritualidade enquanto crença religiosa, pode ser 

entendida como uma esperança e um conforto na conjugação pessoal dos idosos. Na 

maioria dos casos, o que provocará uma alteração abrupta e inesperada na vida destes, 

são as perdas que estão associadas ao processo de envelhecimento do individuo. Por 

isso, é considerado essencial obter formas e mecanismos de autocontrole que suportem 

as perdas e as várias formas de dor, no sentido em que poderão ser auxiliados pela 

Psicologia do Florescimento ou a Psicologia Positiva, sendo esta “a teoria do bem-estar 

e desenvolver o florescimento humano e indagar sobre o que nos faz realmente felizes” 

(Faria, 2020, p. 287). 

Assim, a incidência neste tema, acontece devido à necessidade que existe em 

desenvolver estudos que promovam a adoção de estratégias que envolvam o individuo 
 

1 Para mais informação consultar: https://mundoeducacao.uol.com.br/filosofia/eudaimonia.htm 
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na sociedade. Estas permitem o bem-estar pessoal, e um suporte organizado que suaviza 

os problemas que sucedem na vida do idoso, e ainda, o enriquecimento do processo de 

comunicação e socialização. 

No que diz respeito à religiosidade, esta é retratada como “um “estado” ou 

“necessidade” interna, assim, como um conjunto de crenças ou conhecimentos que a 

tradição oferece na tentativa de satisfazer tal necessidade” (Dias & Ribeiro, 2018, p. 

591). 

A Espiritualidade é retratada enquanto técnica para o indivíduo encontrar o sentido 

da vida, e sua própria qualidade de vida, através de elementos que ultrapassam o 

domínio tangível, ou seja, da mobilização de energias positivas ao redor de si mesmo. 

Os autores enunciam cinco instrumentos que consideraram essências para a 

obtenção de informação. O primeiro enunciado é o Questionário de Avaliação Mental, 

que permite “avaliar o estado cognitivo do paciente . . . para detetar alguma alteração 

cognitiva que impedisse a participação do entrevistado no estudo” (Dias & Ribeiro, 

2018, p. 594). 

A Escala de Caracterização Social, Demográfica e de Saúde, foi elaborada pelos 

autores do estudo, no sentido de identificar informações ao nível “pessoal, familiar, 

económica e de saúde dos entrevistados” (Dias & Ribeiro, 2018, p. 594). 

Por sua vez, as Escalas WHOQOL-Bref e WHOQOL-Old, que avaliam a qualidade 

de vida, através de dois instrumentos constituídos de um conjunto de questões cada um, 

e que são administradas pelo entrevistador. Por fim, Escala de Espiritualidade de Pinto e 

Pais-Ribeiro, baseia-se na avaliação do contexto de saúde, através do auxílio da 

espiritualidade.  

Assim, podemos considerar que existe uma relação positiva entre espiritualidade e 

qualidade de vida, ou seja, “os idosos com melhores índices de espiritualidade 

apresentam também melhores índices de qualidade de vida” (Dias & Ribeiro, 2018, p. 

600). Neste sentido, podemos perceber que existe um menor índice ao nível de doenças, 

mas também um enriquecimento ao nível de saúde física, mental e social, apresentando 

menores índices de depressão, ansiedade e solidão. Os pensamentos positivos, através 

da fé e da religiosidade são fundamentais para enfrentar os problemas causados pelas 

adversidades da vida, mas também ao nível de adaptação às dificuldades causadas no 

período a seguir à reforma. 

O suporte emocional é fundamental para a manutenção das relações interpessoais, 

mas também das intrapessoais. A conservação das mesmas permite um equilíbrio no 
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contacto que o sujeito exerce sobre si mesmo, bem como na adoção das estratégias 

necessárias para confrontar o outro. Percebemos que existe um maior índice ao nível das 

crenças religiosas/espirituais do que propriamente esperança ou otimismo, que pode ser 

visível a partir da escala de Pinto e Pais-Ribeiro. Os idosos, apresentam ainda, valores 

positivos relativamente ao nível de satisfação com a qualidade de vida, na Escala 

Genérica e na Escala Específica, onde “os domínios que apresentaram menores valores 

quando equiparados ao escore global nas respetivas escalas foram: o Ambiente, 

Autonomia, Participação Social e Atividades Passadas Presentes e Futuras” (Dias & 

Ribeiro, 2018, p. 597). 

Assim, podemos evidenciar que existe uma relação direta entre aquilo que o 

indivíduo pensa, com a ação do seu corpo, ou seja, pensar e agir estão em conformidade 

segundo estes autores. 

Neste sentido, a espiritualidade é então utilizada como o auxílio necessário para os 

idosos que têm acontecimentos que lhes causam stress, fazendo com que se criem 

condições necessárias para apoiar o sistema emocional, mas também para ser uma 

maneira de combate aos sentimentos negativos. Assim, o conjunto de práticas religiosas 

e espirituais por parte dos idosos está intimamente relacionado com o maior índice de 

qualidade de vida dos mesmos. Deste modo, o idoso consegue conduzir os seus 

pensamentos negativos para pensamentos e sentimentos positivos, que lhes promovam 

altos níveis de satisfação para enfrentar os problemas causados na sua vida. 

Assim, podemos entender que existe ainda um largo caminho a percorrer ao 

nível da adoção de mecanismos que promovem e que estimulem o bem-estar do idoso, e 

que em simultâneo encontrem significado para a continuidade da sua vida, através da 

contribuição direta dos seus índices de satisfação pessoal e coletiva.  

Indo de encontro a esta preocupação em específico, é necessário constituir novos 

mecanismos de satisfação para os idosos, mas também que estimulem o seu 

envolvimento social. Estratégias inovadoras que ajudem a revigorar os problemas 

apresentados, podendo ser a criação de espaços de convívio, a partilha de histórias e de 

experiências de vida, o envolvimento social e coletivo. Um conjunto de dinâmicas que 

façam com que as preocupações que causam dor, mágoa, angustia, e por vezes, revolta 

na vida do idoso, sejam substituídas por estratégias que promovam a sua satisfação, o 

seu conhecimento e a sua valorização. Uma ação que promova uma apreciação e 

aproveitamento das aprendizagens e benefícios de cada fase da vida, através de várias 

relações interpessoais, pois “é importante chamar atenção para o fato de que a 
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competência social pode afetar a satisfação com a vida e as pessoas que são mais 

satisfeitas com a vida são subsequentemente mais propensas a desenvolver competência 

interpessoal” (Carneiro & Falcone, 2013, p. 519). 
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1.2. Participação Sénior na Construção de “Cidades Amigas das 

Pessoas Idosas” 
 

A ideia de construção de Cidades Amigas das Pessoas Idosas, segundo OMS 

(2008), advém da integração da população sénior, através de um conjunto de 

determinantes que permitam ao mesmo viver com melhor qualidade de vida. Podemos 

referir que estes determinantes são económicos, sociais, individuais, comportamentais, e 

também conjugados com serviços sociais, de saúde e ambientes físicos, que por sua vez, 

influenciam de forma direta a saúde e qualidade de vida do sénior. Segundo Martins e 

Rodrigues (2019) o Projeto Global das Cidades amigas das Pessoas Idosas foi criado em 

2007 pela OMS, na sua Sede em Genebra, por Alexandre Kalache e Louise Plouffe. 

Este projeto tem como principal ênfase ao reconhecimento dos mais idosos como 

sujeitos repletos de capacidades, através de um trabalho que promova a sua capacitação, 

inclusão e participação, mas acima de tudo, o seu bem estar. 

Segundo Trentini (2004), existem cinco indicadores que contribuem para uma 

velhice bem-sucedida, e por isso, influenciam de forma direta e indireta a sua 

participação cívica e social.  

O primeiro indicador é o nível de satisfação, ou seja, a avaliação que o idoso faz 

relativamente à sua situação atual, e que é influenciada pelas seguintes variáveis, 

“saúde, status socioeconómico, idade, raça, emprego, status conjugal, atividade e 

integração social” (Trentini, 2004, p. 19). 

O segundo indicador é a atividade e o envolvimento, sendo o “envolvimento 

com papeis profissionais, familiares ou o envolvimento em atividades sociais . . . quanto 

mais ativo o idoso, maior a sua satisfação e qualidade de vida” (Trentini, 2004, p. 20). 

O terceiro, é a longevidade, ou seja, a preservação temporal que é oposta à 

morte. A preservação de uma vida com qualidade, pois “uma má qualidade de vida 

parece associar-se com um aumento da mortalidade” (Trentini, 2004, p. 20). 

Por fim, o quarto e quinto indicadores são a saúde física e mental, ou seja, 

apenas quando os dois se apresentam em conformidade, é que podemos descrever o 

processo de envelhecimento como bem-sucedido, pois através desta conjugação é 

possível o idoso ter uma vida com qualidade. Assim, percebemos que o movimento 

físico está intimamente relacionado com a forma de pensar do idoso, e com o seu 

sistema emocional. 
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É de enorme importância promover uma maior qualidade de vida e participação 

ativa aos nossos idosos. Por isso, devemos então destacar que é necessária a promoção 

da saúde para todas as faixas, e a todos os níveis, através da prevenção de doenças e da 

mudança de comportamentos, de forma a diminuir o envelhecimento do indivíduo. 

Segundo Almeida (2016) 

 

o envolvimento dos cidadãos pode ocorrer em uma ou mais fases do 

processo (seja ele de decisão política, implementação de serviços e ações 

ou outro, de mudança social), indo dos estádios iniciais de caracterização 

e análise da situação à formulação e efetiva implementação e avaliação 

da ação (p. 415). 

 

Assim, é necessário ter em conta a necessidade de mecanismos alternativos, que 

auxiliem os idosos no sentido abordado, ou seja, no acesso a bens, serviços e atividades 

que elevem a qualidade de vida do idoso, através de investimentos que previnam 

algumas doenças, e por isso, permitam ao idoso viver em condições dignas e necessárias 

a uma vida com qualidade. 

Deste modo, podemos entender que o facto de o envolvimento ser bem-

sucedido, faz com que os cidadãos continuem ativos, e a exercer um trabalho de 

constante aprendizagem e de dinamismo social. Sendo também necessário conjugar a 

aplicação do trabalho, com um conjunto de temas que façam sentido aplicar, e que em 

simultâneo conciliem essa abordagem. 

 

Tal como nos evidencia Sousa e Oliveira (2015) 

 

eles fizeram coisas que não imaginariam fazer e que imaginavam não ser 

capazes, descobrindo, dessa forma, habilidades escondidas e aprendendo 

informações importantes para o decorrer da sua vida pessoal e coletiva. 

Ao longo das atividades, foram percetíveis o entusiamo e as várias 

funcionalidades que os usuários iam dando ao objeto em construção e 

isto, sem dúvida, abriu-lhes a imaginação e os tornou mais ativos ao 

longo do projeto, desenvolvendo, ao mesmo tempo, suas capacidades 

cognitivas e artísticas (p. 10). 
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Podemos entender, de um modo um pouco mais geral que as universidades 

seniores são também uma excelente estratégia que promove essa enorme dinâmica de 

grupo, bem como, o enriquecimento a todos os níveis, ou seja, as “Universidades 

Abertas à Terceira Idade . . . destacam-se pela manutenção da educabilidade dos idosos, 

da oportunidade de fortes interações sociais e da promoção da qualidade de vida” 

(Cachioni et al. 2017, p. 2). 

Esta evidência, permite-nos relatar que é importantíssimo aproveitar e conciliar 

os espaços de convívio e de lazer, onde estão inseridos os idosos. Esta execução seria 

através da realização de atividades não formais para o processo de construção de 

conhecimento e de envolvimento social, onde é também oportuna a participação e o 

envolvimento da restante comunidade idosa, por exemplo, através dos projetos 

desenvolvidos pelas Universidades Seniores. 

Esta é uma proposta que devemos considerar importante, e que vai de encontro 

aos fundamentos da gerontologia social e comunitária, uma vez que, é necessário 

proporcionar o desenvolvimento e a perceção do autoconhecimento, do envolvimento 

grupal, e da aprendizagem mútua, e não apenas, atividades para ocupar tempos livres. 

Este conceito deverá ser cada vez mais aprofundado e abordado nos estudos realizados 

com o público mais idoso, na medida em que as atividades devem ter cada vez mais 

rigor, que trabalhem a promoção da aprendizagem, e o envolvimento autónomo deste 

público, e que em simultâneo sejam uma enorme fonte de experiência.  

 

Segundo Oliveira (2020) 

 

a educação não formal atua na socialização dos indivíduos, no campo das 

emoções e sentimentos, desenvolve hábitos, atitudes, comportamentos, 

modos de pensar e de se expressar, capacitando-os a se tornarem 

cidadãos do mundo e no mundo . . . a educação não formal tem por 

finalidade a abertura de janelas de conhecimento acerca do mundo ao 

redor dos indivíduos e suas relações sociais (p. 4). 

 

Esta atividade diária contribui claramente para o envolvimento da população 

idosa em questão, pois as atividades e as dinâmicas aplicadas são previamente 

analisadas, e por isso, a sua aplicação suscitar-lhes-á uma enorme aderência.  
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Deste modo, percebemos que a educação é um processo de caráter permanente, e 

não existe educação sem esperança ou sem amor, na medida em que os profissionais, 

enquanto intervenientes, na maioria dos casos são os impulsionadores para a 

participação ativa do idoso nas várias dinâmicas de envolvimento e capacitação social.  

Relativamente ao processo de mudança e estabilidade, ambas resultam da ação e 

do trabalho que o homem exerce, sendo ele um ser de práxis responde aos desafios que 

partem do mundo, criando ele mesmo o seu próprio mundo, o mundo histórico-cultural. 

A tarefa principal do homem é ser um sujeito de transformação e não um mero objeto de 

transformação. 

Assim, deve ser despertado um olhar crítico sobre o mundo, devendo ser 

desafiador e atuar na estrutura social, numa perspetiva de estabilização e de dinamismo. 

Deve ainda atuar e refletir para conscientizar-se das reais dificuldades da sua sociedade 

de modo a criar mudança, do “modus operandi”. Mudança esta que parte da 

conscientização dos homens no sentido de estarem envolvidos numa realidade cultural, 

bem como ter noção da realidade que se passa ao seu redor, pois só tendo consciência 

do que os rodeia poderão estar introduzidos no processo. Assim, a mudança tem de 

partir do interior para o exterior de modo a adquirir uma visão ampla e critica da 

realidade.   

É cada vez mais urgente interligar a educação com a cultura, e quando falamos 

do público sénior, ainda mais, pois esta é uma maneira de combater preconceitos, 

estereótipos, discriminações e divisões sociais que estão muito presentes nos dias de 

hoje, ou seja, é tentar criar uma educação para a democracia, com base nas 

potencialidades de cada indivíduo. Esta diversidade cultural assenta essencialmente na 

promoção e expansão do conhecimento, de maneira a compreender os diversos 

costumes e tradições que devem ser transmitidos e incorporados para que as relações 

interpessoais estejam na base do diálogo intercultural. Desta forma, a nossa sociedade 

deve ser confrontada com a pluralidade e com a aceitação das diferenças individuais, 

pondo de parte a superioridade e a exclusão, de maneira a compreender que os vários 

saberes e experiências são necessários à educação do futuro, sem que haja perda de 

identidade, ou perda da participação social do geronte. 

Seguindo ainda a linha de pensamento anterior, é necessário ter em conta o tipo 

de atividades que são aplicadas para trabalhar com os idosos, ou seja, é importante ir ao 

encontro dos seus percursos de vida, daquilo que estes melhor sabem fazer, ou 

participar. Não aplicar uma metodologia apenas teórica, sem ser devidamente testada e 
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analisada, pois desse modo não suscitará eficácia junto dos idosos, e o seu nível de 

satisfação será reduzido. 

Tal como Cachioni et al. (2017) nos evidencia, 

os programas educacionais para a terceira idade devem ter como ponto de 

partida conhecimentos específicos sobre as características dessa clientela, 

que possui peculiaridades garantidas pelo seu próprio desenvolvimento e 

experiências acumuladas, que lhes confere autonomia para decidir 

quando, como e o que desejam aprender (p. 4). 

Assim sendo, podemos perceber a importância destes fatores através da 

observação realizada por Moreno e Mendoza (2020), pois este estudo permite-nos 

avaliar um dado território relativamente às melhores condições de apoio e auxílio para a 

pessoa idosa. As autoras reforçam o estudo através da aplicação de um conjunto de 

áreas que permitem um trabalho transversal e que atende às necessidades da população 

sénior, sob indicação da Organização Mundial da Saúde (2008), e que influenciam a 

saúde e qualidade de vida da população. As áreas acima referidas estão expressas na 

figura 1. 

 

 

 
                                            Fonte: OMS 

 

Fig. 1 – Áreas de Avaliação das Cidades Amigas das Pessoas Idosas 
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Para que uma cidade seja considerada amiga das pessoas idosas, e segundo a 

OMS (2008), é fundamental perceber se as 

 

políticas, serviços, ambientes e estruturas dão apoio e capacitam as 

pessoas a envelhecer ativamente ao reconhecer a ampla gama de 

capacidades e recursos entre os idosos, prever e responder, de maneira 

flexível, às necessidades e preferências relacionadas ao envelhecimento, 

respeitar as decisões dos idosos e o estilo de vida que escolheram, 

proteger aqueles que são mais vulneráveis, promover a sua inclusão e 

contribuição a todas as áreas da vida comunitária (p. 10). 

 

Segundo Fonseca (2021) devemos perceber que o lugar onde vivemos, e por 

isso, o lugar onde estamos, não é apenas um espaço físico. É sim, um conjunto de 

serviços, e uma organização que nos permite viver em comunidade. Ou melhor, para 

isso aconteça, é necessário que promovemos um trabalho assente numa lógica de 

coesão, de autodeterminação e deste modo, viver numa comunidade onde exista espaço 

para todos. Onde todos tenham proteção, segurança, e acesso àquilo que mais 

necessitam, para que se considere que estamos no caminho de um envelhecimento 

preparado a nível sociológico, a nível social, a nível comunitário, e com a certeza de que 

vivemos num ambiente preparado e viável. 

 
Fonseca (2021) evidencia-nos que 

 

Manter uma vida auto – determinada e tão aproximada quanto possível à 

que se manteve durante décadas só será viável, à medida que se 

envelhece, se o ambiente construído e o ambiente natural estiverem 

preparados para respeitarem a evolução das capacidades individuais e, 

com isso, preservarem a confiança e a autoestima individuais (p. 63). 
 

Deste modo, podemos então frisar que para considerarmos um local como amigo 

da pessoa idosa, é necessário conjugar um conjunto de fatores que estão inerentes ao seu 

processo de envelhecimento e também de bem estar.  
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É fundamental conhecermos os seus espaços exteriores, e a acessibilidade aos mesmos, 

é necessário compreendermos as condições de habitabilidade do idoso, mas também os 

níveis de dependência. É preciso compreender os serviços sociais e de saúde 

disponibilizados, como também as condições que permitam o transporte até esses 

espaços. Perceber os níveis de consumo e de segurança, como também a participação 

social no seu meio, que permita o respeito e a inclusão social do sujeito. Um trabalho 

que promova a participação cidadã do sénior, através de momentos potencializadores de 

comunicação, mas também meios para obter a informação necessária a uma participação 

ativa. Todas estas áreas devem estar articuladas, e por isso, em consonância. Para que se 

consiga executar um trabalho o mais profícuo em prol de qualquer comunidade sénior é 

necessária a articulação e conjugação dos fatores acima referidos, mas também a 

execução de uma estratégia política que vá de encontro a esta prioridade, e por isso, que 

intervenha nos territórios que mais necessitem através de políticas publicas 

consolidadas para esse efeito. 
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Capítulo 2 – Abordagem Política para o Envelhecimento: Políticas 

Públicas de Apoio ao Idoso 
 

Neste capítulo damos ênfase à importância do domínio que as políticas públicas 

apresentam na promoção de comunidades pró ativas, através de um envelhecimento que 

lhes permita essa participação. 

O envelhecimento é algo constante, e como tal, a forma como trabalhamos para 

promover esse envelhecimento, é que faz a total diferença ao nível do trabalho e da 

intervenção pública. 

Neste sentido, podemos verificar que o Estado apresenta um papel dominante a 

nível interventivo para a construção de Cidades Amigas das Pessoas Idosas, através da 

elaboração de um conjunto de políticas públicas que nos permitam atingir os objetivos 

desse projeto. 

O Estado apresenta um papel fundamental em todas as áreas de domínio público das 

Cidades Amigas das Pessoas Idosas e apresentadas na figura 1 do capítulo anterior. 

Quando abordamos, por exemplo, as questões relacionadas com a saúde, estamos 

claramente a referirmo-nos ao trabalho que é executado a nível nacional para facilitar o 

acesso a esse serviço, ou melhor, àquilo que deveria ser executado para se obter esse 

acesso. O sistema nacional de saúde, o sistema nacional de transportes, o apoio prestado 

a nível habitacional em Portugal, o Sistema atual da Segurança Social, bem como outros 

projetos são sujeitos a uma análise que nos permite obter um maior conhecimento 

acerca das medidas públicas implementadas através do papel do estado, e que na prática 

são elaborados por uma estratégia central que é criada pelo Estado. Tendo em conta esse 

trabalho que é delineado e aplicado pelo Estado, podemos verificar o nível de 

desenvolvimento de um dado território, e perceber se a estruturação de políticas 

públicas vai de encontro aos objetivos e áreas das Cidades Amigas das Pessoas Idosas.  

 

Segundo Martins (2015)  

o novo paradigma da ação pública centrado na ideia de Estado Social 

ativo consiste num novo modo de regulação estatal assente na 

centralidade das políticas de ativação e surge na sequência daquilo que se 

designou por crise do Estado-providência e como uma procura de 

resposta aos desafios da globalização económica e financeira (p. 157). 
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Por isso, e segundo Daniel, Monteiro e Ferreira (2016) devemos ter em atenção 

que houve uma crescente preocupação do Estado ao nível das propostas a implementar 

na comunidade, essencialmente ao nível de garantias de rendimentos de subsistência, de 

escolarização, de cuidados de saúde, de participação, mas também ao nível de respostas 

sociais facultadas aos idosos. Em Portugal, o período que se verificou a criação de 

destas oportunidades, foi a partir do 25 de abril de 1974. Com a revolução de abril foi 

possível criar políticas sociais e medidas de apoio à pessoa idosa, nomeadamente um 

conjunto de respostas sociais que não existiam até à data. Não existiam garantias de 

apoio, como também não existiam prestações de serviços indicados à população.  

Assim sendo, começaram a surgir entidades de cariz social e solidário e 

entidades oficiais, o que reforçou a rede de apoios, pois “as associações e fundações 

beneficiam de isenções fiscais e outros apoios financeiros quando registadas como 

instituições particulares de solidariedade social (IPSS).” (Daniel, Monteiro & Ferreira 

2016, 237). 

Segundo Rosa (2012) devido à Constituição da República Portuguesa em 1976, 

foi emitida a responsabilidade de o Estado coordenar e zelar pela organização da 

Segurança Social, que “em 1984 culmina com a aprovação da Lei de Bases da 

Segurança Social. O direito universal à Segurança Social foi assim consagrado.” Rosa, 

2012, p. 45). 

Deste modo, foi então reconhecido no sistema público português a coesão 

geracional, através de um conjunto de Políticas e de medidas de apoio ao idoso, como 

podemos ver evidenciadas na tabela 1. 

Carvalho e Almeida (2014) dão-nos então conta de um conjunto de políticas públicas 

que auxiliam a população na dependência, na invalidez, na reforma e na morte. Um 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nas últimas décadas, e que é acompanhado 

de algumas medidas e programas que as acompanham e que foram desenhadas pelo 

Sistema da Segurança Social, como é exemplo o Sistema de Alerta Integrado, Sistema 

de Atribuição de Produtos de Apoio, Projeto Recados e Companhia e a Consagração da 

Rede Social, tal como representado na tabela 2; um conjunto de projetos que incidem 

mais a nível local, e que evidenciam a preocupação do sistema social português em 

intervir de forma descentralizada. 
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Tabela 1 – Políticas Públicas de Apoio ao Idoso 
Dependência Invalidez Reforma Morte 

- Subsídio por 
assistência de 3ª 
Pessoa; 
- Complemento por 
dependência.  
 

- Pensão de invalidez; 
- Pensão Social de 
Invalidez; 
- Proteção especial na 
invalidez. 

- Pensão de Velhice; 
- Pensão Social de Velhice; 
- Complemento Solidário para 
Idosos; 
- Benefícios adicionais de 
saúde: complemento solidário 
para idosos; 
- Certificados de reforma. 

- Subsídio de 
funeral; 
- Reembolso de 
despesa de funeral; 
- Pensão de viuvez; 
- Pensão de 
sobrevivência; 
- Subsídio por 
morte. 

Fonte: adaptado de Carvalho e Almeida (2014). 
 

 

Tabela 2 – Medidas e Programas que complementam as Políticas Sociais 

Sistema de Alerta 
Integrado 

Sistema criado pela Segurança Social que averigua quando os idosos não 
levantam as suas reformas pelo correio, no sentido de perceber qual o 
motivo para que isso aconteça. 

Sistema de Atribuição de 
Produtos de Apoio (SAPA) 
 

Uma medida que permite a população com menos mobilidade conseguir 
ter acesso a benefícios indispensáveis à sua sobrevivência, como por 
exemplo no acesso a equipamentos ou produtos. 

Projeto Recados e 
Companhia 

 

Projeto piloto em Portugal que beneficia o idoso através do contacto com 
gerações mais novas, que lhes permitem um apoio ao nível da ajuda de 
atividades do dia a dia, como por exemplo no auxílio e acompanhamento 
a pessoas que vivam mais sós. 

Rede Social 
 

Fórum local, desenvolvido pelas Autarquias e outras entidades, no 
sentido de se desenvolver um trabalho que una esforços em várias áreas, 
permitindo a construção de políticas publicas que promovam o 
desenvolvimento e a resolução de problemas sociais a nível local. 

Fonte: adaptado de Carvalho e Almeida (2014). 
 

É cada vez mais importante desenvolvermos estudos acerca das questões 

relacionadas com as políticas públicas de apoio e suporte ao nível dos idosos, perceber 

os fatores que estão relacionados com a sua qualidade de vida, e ainda, a necessidade de 

desenvolver novos projetos.  

Os sistemas de seguranças sociais, quando criados, não sofriam da depressão 

demográfica existente na atualidade, pois em décadas anteriores a população jovem 

assumia níveis mais elevados, contrariando os níveis de envelhecimento que sofremos 

hoje em dia.  
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Tal como nos refere Mendes (2011) 

 

as políticas sociais focalizadas nos velhos tendem a ser mais caras dado o 

aumento do número dos seus beneficiários, a sua maior longevidade e 

complexidade dos seus estados mórbidos causados por doenças que até 

há pouco tempo quase nem tinham incidência (p. 17). 

 

O índice de envelhecimento a nível nacional é está a aumentar, e segundo os 

dados de Pordata (2021), é de 182,1% em 2021. Os problemas que lhe estão associados 

também se agravam, o que nos leva a refletir acerca da obtenção de um conjunto de 

estratégias que edifiquem políticas públicas com objetivo de alcançar o bem-estar da 

população e o interesse público em projetos políticos e sociais adequados às 

necessidades dos idosos, “as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos 

que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar 

da sociedade e o interesse público.” (Caldas, 2008, p. 5). 

Atualmente, podemos evidenciar que existem um conjunto de prestações 

remetidas pela Segurança Social, e que incentivam o apoio ao idoso a vários níveis e 

circunstâncias. Exemplo deste apoio, são as pensões atribuídas, bem como os 

complementos e suplementos que são acrescidos a pensões consideradas mais 

inferiores, tal como acima referido. 

Devemos ainda ter em conta, que atualmente existem um conjunto de respostas 

sociais que apoiam o idoso a vários níveis, como por exemplo, a resposta social de 

Acolhimento Familiar, o Centro de Convívio, Centro de Dia, Centro de Noite e a 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).  

O Acolhimento Familiar é uma “resposta social que consiste em integrar, 

temporária ou permanentemente, em famílias consideradas idóneas, pessoas idosas 

quando, por ausência ou falta de condições de familiares e/ou inexistência ou 

insuficiência de respostas sociais, não possam permanecer no seu domicílio.” (Direcção-

Geral da Segurança Social, da Família e da Criança, 2006, p. 31). Esta resposta social 

tem então como principal objetivo hospedar idosos que se encontrem dependentes, 

isolados ou sem família, proporcionando-lhes um ambiente saudável, familiar, social, de 

bem-estar, e de respeito, retardando a sua institucionalização. 

Em Portugal verificamos que esta não é uma resposta social de máximo sucesso, 

uma vez que, existe apenas a sua estruturação, mas não existem muitos idosos que 
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sejam beneficiários desta medida. Talvez pudéssemos considerar a sua aplicação mais 

exequível noutras faixas etárias, como por exemplo de crianças e jovens que são 

identificados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, e não tanto 

da população sénior. Verificamos então que “o Estado intervém para através das 

instituições tutelares assumir essas responsabilidades” (Batalhas, 2008, p. 8). Contudo 

apuramos algumas limitações nesta resposta interventiva, principalmente no que diz 

respeito a famílias capacitadas para acolher estes idosos quem apresentam algumas 

limitações.  

Os Centros de Convívio são caracterizados como espaços de apoio e 

dinamização de atividades culturais, recreativas e de animação, direcionadas para o 

público idoso. Esta resposta surge no sentido de combater alguns problemas 

relacionados com a solidão e o isolamento social deste público, mas também para 

incentivar a sua participação, inclusão e promoção das relações interpessoais dos 

participantes. Os centros de convívio são espaços repletos de aprendizagem entre 

participantes, mas são essencialmente espaços criados para indivíduos ainda aptos e que 

podendo estar ainda nas suas casas dedicam uma parte do seu tempo nas participações 

de projetos desenvolvidos nestes locais. Segundo  

Contudo, é importante realçar que os Centros de dia, são uma resposta social 

“que consiste num conjunto de serviços que contribuem para a manutenção no seu meio 

social e familiar, das pessoas com 65 e mais anos que precisem dos serviços prestados 

pelo Centro de Dia.” (Direção Geral Da Segurança Social, 2020, p. 12).   

Assim, esta é uma resposta que previne a dependência completa do individuo idoso, 

principalmente pelo facto de se promoverem as relações entre os beneficiários, e 

também pelo conjunto de serviços que são oferecidos através dos Centros de Dia. 

Os Centros de Noite são uma resposta que funciona em período noturno, e 

dirigida a pessoas com um grau de autonomia grande, uma vez que, os períodos diurnos 

passam nas suas casas. Apesar de não ser uma resposta social muito aplicada em 

Portugal, podemos considerá-la importante, principalmente para pessoas que 

apresentem elevados níveis de solidão, receio em ficar sozinho em casa durante a noite, 

mas também porque esta resposta permite segurança e bem-estar, pelo facto de fazer 

com que o idoso não abandone por completo o seu meio habitual. 

No que diz respeito às Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, estas são já 

uma resposta social mais profunda, e que consiste na permanência do idoso em 

instituição, ou então por uma utilização temporária. Através desta, o idoso beneficia de 
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serviços adequados à sua necessidade, estimula o envelhecimento ativo e potencia a 

integração do mesmo em ambientes sociais e saudáveis.  

Assim, podemos concluir que existem um conjunto de respostas sociais que 

devem ser aplicadas consoante a necessidade do idoso. Cada situação em concreto 

deverá ser solucionada, a partir do momento que se conhecem as respostas que estão ao 

dispor do idoso, tendo sempre em atenção a vontade e o desejo de cada um. 

Neste sentido, podemos ainda referir que as prestações oferecidas pela 

Segurança Social, por vezes, não são suficientes para suportar os custos exigidos em 

algumas respostas, e deste modo se tornam uma limitação no seu acesso. Assim, o que 

acontece maioritariamente é que são os familiares mais próximos a cuidar dos idosos, 

ou então, a ajudar a suportar os custos associados à resposta mais indicada.  

Contudo, segundo União das Misericórdias Portuguesas (2021) existem ainda 

diversas limitações ao nível da execução destas respostas sociais, nomeadamente do 

facto de algumas instituições terem já muitos anos, da obrigatoriedade em cumprir 

horários muito específicos, como por exemplo o das refeições dos utentes, a falta de 

privacidade em alguns destas respostas. Existe uma necessidade clara em promover 

autonomia, capacitação, onde é ainda frisada a importância de articulação entre estas 

respostas, e não apenas a aplicação das mesmas de forma individualizada. 

A União das Misericórdias Portuguesas (2021) aponta-nos então o desejo de 

libertar as famílias de um sofrimento constante, e que é causado pelas limitações 

existentes na prestação de apoio ao seu familiar, em que a conjugação das respostas 

descritas acima poderão ser a solução para essas soluções. É nos ainda apontada a 

necessidade de criar um Plano que promova a autonomia e independência do sénior, 

através de atividades de vida diária, para aqueles que apresentem esta capacidade. 

É necessário refletirmos acerca das políticas públicas e sociais que são 

necessárias conduzir num futuro próximo, para que os idosos tenham uma velhice 

digna, mas essencialmente com qualidade de vida. É necessário criar um horizonte 

digno para esta faixa etária, mas também adequar condições de vida para pessoas que 

estejam em conjunturas de dependência, ou que não tenham condições monetárias para 

suportar os custos associados a uma resposta social que seja a mais adequada no 

momento. 
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 Segundo Observatório Social do Alentejo (2007) 

 

o Estado muitas vezes ignora o idoso como detentor de direitos, a família 

desvaloriza-o e a sociedade tenta livrar-se de qualquer obrigação, 

imputando ao Estado (fecha-se o ciclo) toda a responsabilidade que 

deveria ser repartida entre esses três pilares: a Família, a Sociedade e o 

Estado (p. 167) 

 

Segundo Bárrios (2017) pode considerar dois tipos de liderança nos processos inerentes 

à concessão de políticas de domínio público. A autora refere que poderão ser criados 

projetos em que a pessoa idosa seja convidada a participar, e por isso, contribuir para a 

construção de um projeto conjunto, dando-lhes espaço tomarem decisões e serem parte 

integrante daquele construto “bottom-up”. 

Por outro lado, existe uma liderança sem qualquer tipo de colaboração nem 

participação, ou seja, são formuladas políticas de exigência que pouco apresentam 

medidas que permitam ao idoso contribuir, opinar ou argumentar definido como “top-

down” “as abordagens definidas por um foco na liderança da autoridade local, com 

orientações pré-determinadas” (Bárrios, 2017, p. 97). 

Segundo Costa (2016) podemos evidenciar que é necessário aplicar um conjunto 

de estratégias que promovam a qualidade de vida do idoso a vários níveis. Assim, 

segundo este documento percebemos que existe um conjunto de linhas orientadoras que 

se complementam entre si, e que aplicadas devidamente serão um chavão de estratégias 

positivas à qualidade de vida do idoso, nomeadamente as prevenções relacionadas com 

a saúde, participação e segurança.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Fonte: Costa (2016) 

Fig. 2 – Linhas Orientadoras – Saúde 
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No que diz respeito às linhas orientadoras relacionadas com a saúde, e 

analisando a figura 2, percebemos claramente que foi fundamentar o trabalho 

desenvolvido nesta matéria, e que “as conquistas quanto à sobrevivência espelham a 

eficácia da proteção de cuidados de saúde primários e de uma rede hospitalar mais 

competente e disseminada por todo o território” (Rodrigues, 2018, p. 64). 

Trabalho este, assente num conjunto de medidas importantíssimas, como a promoção da 

literacia em saúde, assente em práticas de estilos de vida saudável e de autocuidado, 

mas também na promoção do conhecimento dos seus direitos. Assente ainda num 

conjunto de medidas preventivas da doença e que promovam a saúde, e deste modo, um 

envelhecimento mais ativo e mais sustentável. A importância da criação já existente do 

programa de vigilância ao nível da promoção da saúde do idoso, e na prevenção da 

doença do mesmo, através de estratégias regulares, diagnósticos contínuos, 

contemplando a avaliação das funcionalidades do idoso também auxiliadas por Plano 

Individual de Cuidados (PIC). 

Será ainda urgente trabalhar ao nível da alimentação saudável, atividade física e 

interação social, trabalhando/prevendo alguns níveis de vulnerabilidade, tendo em conta 

alguns riscos e fatores importantes, através de uma avaliação contínua, pois a maioria 

dos problemas de saúde têm tendência a agravar-se caso não exista uma intervenção 

eficaz.  

Neste sentido, é possível verificar a necessidade de gerir este processo através da 

garantia de uma comunicação adequada e facilitada, bem como uma capacitação através 

da literacia em saúde por parte dos profissionais e técnicos, garantindo assim uma maior 

autonomização, um melhor acompanhamento e prevenção de dependência. 

É necessário assegurar a garantia do acesso contínuo aos serviços de saúde, mas 

também um sistema de especialização e diferenciação para maiores níveis de 

dependência, envolvendo preferencialmente a rede de apoio de cuidadores familiares ou 

informais, priorizando o seu processo de capacitação.  

Segundo Harrison, Hall, Money, Mueller, Waterson e Verma (2021) através de 

um estudo de foto-elicitação2 aplicado a uma comunidade rural foi percetível perceber a 

opinião de pessoas idosas relativamente à amizade e ao fortalecimento destas redes em 

meios mais pequenos, onde foi claramente percetível que os idosos identificam uma 

 
2 A foto-elicitação consiste na utilização de fotografias para evocar comentários, memórias e diálogo com 
os idosos, obtendo perceções acerca da qualidade de vida do público em análise. 
Para mais informação consultar o artigo online identificado em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890406521000268 
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prioridade em viver no contexto rural. Este estudo foi aplicado também no âmbito das 

Cidades Amigas das Pessoas Idosas, e constatou que o envelhecimento traz consigo um 

conjunto de fatores que estão relacionados com a saúde, e que a prevalência da 

população em espaços que lhes promovam amizade, bem-estar e felicidade, são 

promotores para que esse processo seja concretizado de uma forma mais saudável, 

através do combate a problemas de solidão e isolamento social. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
              Fonte: Costa (2016) 
 

A participação está diretamente relacionada com o processo de integração e, por 

isso, com as relações sociais e humanas, ou seja, “a abordagem do envelhecimento ativo 

baseia-se no reconhecimento dos direitos das pessoas idosas e nos Princípios das 

Nações Unidas para as Pessoas Idosas: independência, participação, dignidade, cuidados 

e autorrealização (World Health Organization, 2002)” (Costa, 2016, p. 27). 

Devemos também ter a Participação como linha orientadora, e que está 

subdividida na figura 3. A educação e a aprendizagem ao longo da vida são essenciais 

para a promoção da autonomia, da motivação e da resiliência dos indivíduos perante os 

problemas que possam vir a surgir. Por exemplo, através da literacia em saúde, é muito 

mais fácil qualquer indivíduo obter informação acerca da mesma, bem como procurar as 

melhores áreas medicinais que procurem resolver o seu problema. No entanto através de 

capacitação e de conhecimento será mais fácil trabalhar ao nível da prevenção da 

doença e promoção da saúde. 

Devemos ainda ter em conta toda a informação importante ao nível do 

envelhecimento, procurando conhecimento nesta área, ter acesso aos meios para chegar 

até ela e criar iniciativas necessárias ao desenvolvimento das competências do idoso, 

Fig. 3 – Linhas Orientadoras – Participação 
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através da promoção um trabalho inovador e eficaz ao nível do envolvimento do sénior, 

mas também na criação de oportunidades para que este adquira mais conhecimentos 

acerca das áreas que procura ao nível da literacia, como exemplo, a nível digital, saúde, 

financeiro, de segurança e cultural. 

Indo de encontro a esta linha de pensamento, e tal como podemos ter 

evidenciado em Russel, Skinner e Colibaba (2021) a conectividade social e geográfica 

na comunidade, tendo em conta as suas características, é fundamental para assegurar a 

sua sustentabilidade, mas também o reforço do espírito em comunidade. Desse modo, os 

fatores do contexto da comunidade afetam de forma direta o contexto pessoal, onde as 

estratégias de grupo reforçam os seus laços de proximidade e coesão. Deve então existir 

a promoção da presença de conectividade social, que por vezes é inversamente 

proporcional à conectividade geográfica. 

A adoção de medidas que incluam o sentido de comunidade e de participação 

sénior, através da capacitação do individuo para uma sociedade de conhecimento, maior 

igualdade de oportunidades, despolitizando o envolvimento e participação do sénior no 

poder de decisão. Existem várias formas do sujeito exercer a sua participação cidadã, e 

uma delas é intervir em prol da comunidade enquanto agente de mudança, através de 

uma intervenção que pode ser autónoma ou por convite, com intuito de influenciar, 

colaborar ou expressar-se nessa ação. Sendo notada como uma urgência a participação 

dessas tomadas de decisão em IPSS, Autarquias, outros espaços que o idoso frequente, 

ou criados para esse efeito. 

A adoção de ambientes saudáveis para essa participação é fundamental para 

promover a saúde e a qualidade de vida de qualquer indivíduo, no entanto, quando se é 

idoso, esta necessidade torna-se ainda mais urgente. Estamos então a falar a nível físico, 

da identificação de barreiras, mas também a nível social, através da construção de 

ambientes propícios à participação e integração de qualquer um que frequente um 

espaço coletivo.  

Todas estas construções sociais estão inerentes à capacidade de proporcionar 

empoderamento individual e comunitário na sociedade, indo de encontro às indicações 

prestadas pela OMS, por exemplo através dos ODS a atingir até 2030, sob um conjunto 

de áreas que nos permitem ir de encontro com as temáticas anteriormente analisas e 

expressas como uma preocupação.  

Assim sendo, segundo Guo, Chen & Luo (2022) a alfabetização informacional é 

fundamental no processo de moderação na necessidade do idoso em captar 
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conhecimento e empoderamento, através da autonomia, competência e relacionamento 

do mesmo com estratégias emancipadoras, ou seja, da envolvência deste público com a 

tecnologia. Devemos então destacar a alfabetização informacional como uma estratégia 

de aprendizagem ao longo da vida, e que permite ao idoso a capacidade de avaliar e 

utilizar a informação que lhe é transmitida, através de um conjunto de estratégias que o 

capacitam ao nível de autonomia e conhecimento. 

É fundamental que através deste ponto se tomem também como ordem de 

trabalho iniciativas que combatam o idadismo e o preconceito relacionado com a idade. 

Assim, será a promoção das capacidades do indivíduo como um todo, e não excluído 

pela sua faixa etária, através de integração coletiva sob estratégias inovadoras.  

A rede de cidades amigas das pessoas idosas tem também um papel fundamental 

neste processo, uma vez que, são delimitadas um conjunto de estratégias que visam 

assegurar a promoção do bem-estar coletivo do idoso. Estes ambientes são então 

fundamentais para criação de espaços intergeracionais, de dinamização, e que visem a 

promoção da partilha e ligação entre quem os frequente. Assim, é fundamental 

desenvolver estratégias que promovam o “ageing in place”, ou seja, através de serviços 

de proximidade, que garantam o acesso dos idosos a meios e a serviços básicos, em que 

por vezes esta prestação terá de ser realizada a nível domiciliário, através da execução 

de boas práticas municipais. 

Deste modo, percebemos que existe a necessidade de promover ambientes que 

vinculem as relações interpessoais, o envolvimento e o significado do idoso em projetos 

que lhe permitam uma atividade constante, e assim, se sintam parte integrante da ação 

que estão inseridos. Por exemplo, através de redes de voluntariado, associativismo 

sénior, passeios ou viagens grupais, encontros intergeracionais, de partilha e em 

simultâneo de aprendizagem.  

A criação de ambientes tecnológicos adaptados é também essencial no processo 

de integração, mas também de interação. O avanço tecnológico é parte integrante da 

evolução das estratégias de contacto humano, e por isso, é necessário que o idoso esteja 

envolvido neste ambiente, neste processo, nesta aprendizagem. 
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          Fonte: Costa (2016) 
 

Para que o idoso se sinta protegido, é fundamental existir segurança. Esta está 

intimamente relacionada com o seu bem-estar, com o seu movimento e com a sua 

atividade, tal como temos evidenciado na figura 4. Deverão coexistir ambientes físicos 

que promovam a acessibilidade do idoso, pois é algo fundamental, uma vez que, está 

relacionado com a sua circulação.  

Neste sentido, é necessário que os Municípios e as Juntas de Freguesia 

continuem a desenvolver projetos e ações que facilitem a movimentação do idoso nas 

suas casas, provendo a implementação de políticas públicas a nível local. Através destas 

estratégias interventivas de proximidade, e por isso, a nível local, permite que os idosos 

tenham uma maior adaptabilidade e conforto, fazendo com que os mesmos possam 

permanecer durante mais tempo nas suas casas. 

É ainda urgente identificarmos os fatores externos que estão relacionados com a 

segurança do idoso, que são influenciados por um conjunto de decisões que deverão ser 

devidamente refletidas, e que por isso, deverão ter em conta o interesse comum da 

comunidade, e a assistência necessária, onde os municípios e entidades privadas tem um 

papel decisor. 

Contudo, é ainda urgente promover a segurança do idoso, através de ambientes 

saudáveis, através da prevenção de episódios de violência, campanhas de sensibilização 

sobre este tema, mas também capacitar os profissionais que trabalhem com idosos no 

sentido de identificarem algumas situações de abuso pessoal, ou contra a sua integridade 

física. 

 Falando uma vez mais ao nível da evolução tecnológica, é urgente adaptar estes 

meios à proteção do idoso, através da adoção de serviços que alertem as entidades de 

segurança pública caso exista motivo para tal. 

Fig. 4 – Linhas Orientadoras – Segurança 
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 Quando falamos de segurança do idoso, estamos também a falar ao nível da sua 

mobilidade adaptada e segura, ou seja, reforçar o cuidado que é necessário ter nos 

transportes públicos ao nível das dificuldades existentes relativamente à mobilidade 

nesta faixa etária.  

Por um lado, através das barreiras que existam e que por vezes impedem a sua 

movimentação e utilidade, e que assim colocam em causa a sua segurança, mas por 

outro lado o facto de o idoso se sentir protegido quando viaja sozinho num transporte 

público sem que o faça com receio de que alguma coisa o possa colocar em perigo. 

Contudo, devemos ter em atenção a capacitação dos técnicos, tal como nos foi 

referido anteriormente, é urgente que os mesmos saibam como lidar com uma situação 

inesperada e que por vezes tenha de ser encaminhada para outras entidades. É 

necessário um acompanhamento permanente e constante, principalmente quando 

estamos a tratar de população idosa que esteja mais isolada ou menos capacitada para 

reagir a uma adversidade. Este é também um trabalho que deve ser monitorizado ao 

nível da via pública, através da criação de condições para que o idoso possa passear 

harmoniosamente. 

Por fim, é ainda importante realçar que tudo aquilo que foi expresso, só fará 

sentido aplicar através da construção de um projeto coletivo, em que aqueles que têm 

menor mobilidade, ou menores condições de acesso sejam também envolvidos na ação. 

Que estejam presentes as bases da equidade humana, que o contexto seja adaptado a 

quem os frequente. Só deste modo poderemos afirmar que estamos imbuídos num 

ambiente saudável e seguro, e que sejam asseguradas as bases vinculadas às cidades 

amigas das pessoas idosas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Fonte: Costa (2016) 

Fig. 5 – Linhas Orientadoras – Medição, Monitorização e Investigação 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

46 
 

Para a concretização de estratégias interventivas eficazes é necessário procurar 

investigação e teoria aplicada ao objeto de estudo em questão (figura 5). Através dessa 

capacitação será mais fácil desenvolver um plano adaptado à realidade, até porque, 

desde modo, serão estarão disponíveis melhores ferramentas de trabalho e estratégias 

eficazes a aplicar enquanto técnicos, ou seja, através da análise concretizada a Shin, Ma 

e Siu (2022) percebemos a evidencia de um estudo realizado a uma comunidade rural na 

China, e que nos levou a obter uma visão diferente do espaço casa para a vida do idoso. 

Segundo estes, as casas em meio rural no Norte da China são considerados autênticos 

locais desejados, a nível coletivo, mas também como locais ótimos de produção. 

Destacada ainda a importância destes espaços como um meio de socialização entre 

comunidade, e daí se ter observado uma mudança da população jovem para o meio 

urbano e citadino, para que através desta mudança fossem criadas oportunidades e 

desafios no idoso que vive em meio rural. 

Através desta dinâmica interventiva será mais fácil atingir os objetivos para a 

promoção do envelhecimento ativo, e trabalhar as questões para ambientes saudáveis. 

No entanto, para que isto suceda é necessário haver um investimento adequado à priori, 

mas também uma investigação do território no sentido de se perceber qual a melhor 

metodologia a aplicar, e os melhores recursos a auxiliar. 

Desde modo, e após refletirmos acerca das várias linhas orientadoras, 

verificamos que todo este trabalho é possível realizar através de um conjunto de 

esforços a nível nacional, mas também a nível local.  

Assim, existem muitas entidades públicas que devemos considerar essenciais 

neste processo, como o conjunto de promotores de estratégias e intervenções eficazes, 

desde o mais macro, e por isso nacional, até ao mais micro a nível local. Será 

impossível destacar todas, mas segundo Costa (2016), podemos evidenciar a nível 

externo, a União Europeia (EU), a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

Organização das Nações Unidas (ONU).  

A nível nacional, o Estado Central e seus Ministérios, as várias Ordens, a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Associação Nacional de 

Freguesias (ANAFRE), a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Associação Portuguesa 

da Promoção para o Envelhecimento Ativo e Saudável (APPEA), Associação Rede de 

Universidades da Terceira Idade (RUTIS), Associação de Unidades de Cuidados na 
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Comunidade (AUCC). A nível local tem um papel fundamental as Autarquias e as 

Juntas de Freguesia. 

Tal como referido anteriormente, existem muitas mais, no entanto este trabalho 

deve ser realizado e proposto a nível coletivo, através da união de esforços entre 

parceiros sociais. 
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2.1. Portugal no contexto europeu ao nível de Políticas Públicas 

 

Devemos entender que as políticas públicas são influenciadas pela sua 

estruturação a nível macro, ou seja, a estratégia implementada para a Europa, ou o que é 

objeto de implementação pela União Europeia. Políticas estas que são mediadas, e 

também influenciadas por quem as executa a nível local, ou seja, pela descentralização 

de competências, bem como no contacto direto das entidades públicas com a população 

sénior.  

Devido ao aumento da esperança média de vida, mas também aos indicadores de 

melhoria da saúde, é cada vez mais urgente desenvolver estudos relacionados com esta 

temática, através de projetos que se adequem à prática e que vão de encontro às reais 

dificuldades da população sénior.  

Através de Pordata (2021), percebemos que no ano de 2019 a esperança média 

de vida para o sexo masculino era de 78,1 e para o sexo feminino era de 83,7.  

Indo de encontro a esta evolução da caracterização da nossa sociedade e dos seus 

problemas, o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações 

(2013) refere-nos que a União Europeia elenca um conjunto de ações que promovem os 

direitos dos idosos, bem como a colaboração e participação cívica dos mesmos. Estas 

medidas pretendem então promover um conjunto de ações que a União Europeia realça 

como promotoras dos Direitos dos Idosos. São elas, a Cidadania Ativa e a Voz dos mais 

Velhos na Tomada de Decisão, a Não Discriminação, o Emprego, Educação e Formação 

ao Longo da Vida, Coordenação da Proteção Social a Nível Europeu, Pensões, Inclusão 

Social e Participação Social, Voluntariado, Promoção da Saúde e a Coordenação dos 

Sistemas Nacionais de Saúde, Investigação e Inovação, Acessibilidade a Bens e 

Serviços, e por fim, os Direitos dos Consumidores. 

A primeira medida é a Cidadania Ativa e a voz dos mais velhos na tomada de 

decisão, ou seja, foi criado “um novo artigo 11.º no Tratado de Lisboa sobre democracia 

participativa. Este artigo reconhece a importância do diálogo civil e reforça a 

participação de organizações da sociedade civil no processo legislativo europeu” (Ano 

Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, 2013, p. 21). O 

que permite o envolvimento e participação dos idosos nas tomadas de decisão, bem 

como na promoção do diálogo coletivo. 
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A Não discriminação. Este é um direito aplicado a todos os países da União 

Europeia, que conforme a legislação, será possível apoiar a população sénior, bem como 

a população no seu geral. Através deste acordo aprovado no Parlamento Europeu será 

possível a concretização de um trabalho que protege o idoso, que o envolve no processo 

de tomada de decisão, e que o faz ter vós ativa em vários contextos e intervenções. 

Deste modo “ter pensamento crítico, desobedecer e inovar são também 

competências grupais” (Lima, 2018, p. 65). Através desta intervenção teórica vimos 

evidenciada a importância da opinião e da intervenção do indivíduo, tendo em conta a 

pertinência da sua participação social, que se deseja ser alternativa e enriquecedora.  

Outra medida é a promoção do Emprego. É concretizada através de estratégias 

que influenciem a igualdade de oportunidades, a promoção da evolução de carreiras 

profissionais, em que a idade não seja um fator que interrompa o ingresso ou reingresso 

no mercado laboral. Onde possa ser proporcionado um apoio e uma formação continua 

ao profissional de mais idade, mas essencialmente que seja elencada igualdade a nível 

de tratamento. 

Educação e formação ao longo da vida. Este é um fator importantíssimo na 

conjugação dos saberes e na formação de adultos. Uma formação continua que lhes 

promova o conhecimento em várias áreas, onde estes possam ter uma posição de 

decisão com base no seu conhecimento. Uma medida importante também ao nível do 

apoio aos que abandonaram os estudos e que não tiveram oportunidades para prosseguir 

os seus percursos formativos. 

A União Europeia elenca ainda a Coordenação da proteção social a nível 

europeu, ou seja, numa lógica em que os Estados Membros devem assumem a 

manutenção e o acompanhamento necessário dos Sistemas Nacionais da Segurança 

Social, de acompanhamento, mas também de implementação de políticas adequadas e 

adaptadas ao indivíduo. Nesta lógica, os princípios de tratamento devem ser iguais para 

toda a população, ou seja, quer para a população residente, quer para quem visite o país, 

tendo assim os mesmos direitos através da implementação de uma política pública 

inclusiva. 

Ao nível das Pensões, podemos refletir desde já, que existe uma disparidade das 

mesmas nos países da União Europeia, o que nos leva a refletir acerca do trabalho 

necessário a desenvolver e nas medidas que previnam o futuro das gerações mais novas, 

bem como a segurança da aplicação das suas pensões, ou seja, “pressupondo-se que 
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estas mesmas gerações, quando chegarem à idade de reforma, terão alguém que financie 

as suas reformas” (Rosa, 2012, p. 45). 

Em Portugal o valor das pensões atribuídas pela Segurança Social “depende da 

idade do indivíduo” (Moreira, 2019, p. 41). Em 2019 a idade selecionada para esta 

atribuição era aos 66 anos e seis meses, tendo sempre um conjunto de fatores que 

influenciam de forma direta o valor da reforma. É então realizada uma média da 

Remuneração de Referência com base nos valores das remunerações que o individuo 

recebeu durante o seu período de atividade profissional, sofrendo penalizações por cada 

mês que a antecipe. 

Neste sentido, devemos ter em atenção o trabalho que é necessário reajustar para 

promover um nível económico cómodo na fase da reforma, em que os regimes 

complementares à mesma sejam uma medida que vai de encontro a essa preocupação. 

Inclusão social e participação social. Exemplo ativo para a promoção da inclusão 

e da participação do idoso, é a carta dos direitos fundamentais, em que a União 

Europeia apresenta um papel fundamental no restabelecimento destas medidas 

promotoras de coesão social. Esta inclusão será permitida através de rendimentos 

aceitáveis e lógicos, através de um mercado de trabalho inclusivo e do acesso a 

cuidados necessários.  

Devemos considerar também que o Voluntariado tem um papel fundamental em 

várias áreas de apoio, e em setores diversificados. Necessitamos assim, de reforçar 

programas que executem e que implementem este código de valores, através de uma 

intervenção ativa na sociedade, em prol de causas sociais. Um trabalho em que os 

idosos se possam envolver, participar e criar, pois esta intervenção promove no idoso 

um significado enorme, mas também a prevenção de algumas doenças que estão 

associadas à falta de ocupação dos seus tempos mais livres. É então uma ação sem 

qualquer tipo de remuneração financeira, mas que através da sua generosidade e entrega 

contribui para o próprio voluntário, para a sua comunidade, e para a sociedade em geral. 
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Segundo Diário da República (1998) 

 

o voluntário é o indivíduo que de forma livre, desinteressada e 

responsável se compromete, de A Importância do Voluntariado nas 

Competências Profissionais 4 acordo com as suas aptidões próprias e no 

seu tempo livre, a realizar ações de voluntariado no âmbito de uma 

organização promotora (p. 5694). 

 

É ainda importante promover uma lógica de execução prática da promoção da 

saúde e da coordenação dos sistemas nacionais de saúde, através de um trabalho assente 

na cooperação, estruturação dos serviços, na promoção do bem-estar e na qualidade de 

vida da população sénior. 

Assim sendo, e segundo esta lógica de raciocínio é necessário combater as 

desigualdades que existem. Quando se aborda a temática da saúde é urgente haver uma 

cooperação entre os sistemas, desde os mais macro até aos micro, criando melhores 

condições, quer de acesso, quer de usufruto.  

Segundo o autor, a Investigação e Inovação devem estar de braços dados, no 

sentido de serem criados novos projetos que elaborem a resolução de alguns problemas, 

bem como a promoção de uma linha de investigação que delimite os desafios da 

atualidade. 

Percebendo a lógica de raciocínio de Fechine e Trompieri (2012), 

 

o processo de envelhecimento é importante não apenas para entender a 

etiologia associada aos processos degenerativos que lhe estão 

associados, mas fundamentalmente para conhecer e desenvolver 

estratégias que atenuem os efeitos da senescência de forma a garantir a 

vivência do final do ciclo de vida de uma forma autônoma e positiva (p. 

128). 

 

As evidencias identificadas apresentam ainda a importância da promoção da 

acessibilidade a bens e serviços, ou seja, “apesar da nossa população estar a envelhecer, 

o ambiente em que a maioria dos europeus vive não está adaptado para o número 

crescente de pessoas idosas e de pessoas com deficiência” (Ano Europeu do 

Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, 2013, p. 48). 
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Neste sentido, podemos perceber que existem locais que não são propriamente amigos 

das pessoas idosas, uma vez que, existem inúmeras barreiras que impedem a circulação 

e a deslocação dos mesmos no acesso a serviços que lhes são imprescindíveis.  

Por fim, o autor apresenta-nos os Direitos dos consumidores como uma das 

ações que a União Europeia elenca para promover os Direitos dos Idosos. Assim sendo, 

este fator está relacionado com a segurança dos bens e serviços adquiridos, a 

informação prestada e à transparência da mesma. Este é um tema importante a registar, 

principalmente ao nível da oportunidade de acesso a novos serviços e também mercados 

adaptados à população idosa em particular. 

Ao observarmos atentamente o tema apresentado, verificamos que a 

implementação de políticas públicas vai de encontro ao sucedido, uma vez que, 

coincidem dois organismos fundamentais para a execução das mesmas. 

Podemos realizar a descrição de Estado e de Governo, que nos permite entender 

que o Estado é o “conjunto de instituições permanentes – como órgãos legislativos, 

tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico necessariamente – que 

possibilitam a ação do governo” (Hofling, 2001, p. 31). Enquanto o Governo é o 

“conjunto de programas e projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos, 

organismos da sociedade civil e outros)” (Hofling, 2001, p. 31). 

Através desta conjugação de poderes sob o território, entendemos que deverá 

existir uma integração de benefícios a nível macro, mas que sejam depois aplicados a 

um nível mais micro. O que nos faz enaltecer a importância de serem discutidas e 

elaboradas as melhores propostas políticas a aplicar em cada território, através de uma 

reflexão consciente e precisa das reais necessidades a intervir, mas também das 

indicações apresentadas pelas organizações europeias. 

A ONU lançou a agenda de trabalho para 2030, bem como os objetivos a atingir 

até lá. Esta foi aprovada em setembro de 2015 por 193 membros, e é composta por 17 

objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), tal como podemos evidenciar na 

figura 6, ou seja, “a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma agenda 

alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável 

(social, económico, ambiental) e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes” 

(Centro Regional de Informação para a Europa Ocidental, 2022, s.p.). 
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Fig. 6 – Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030 

Fig. 7 – Os 5 P´s da Sustentabilidade para 2030 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

54 
 

Portugal é um país pertencente à União Europeia, e como tal, também se propôs 

a atingir este compromisso, respeitando 5 P´s expressos na figura 7 e que seguem o 

alinhamento das políticas públicas que devem ser atingidas, ou seja, “as Grandes 

Opções do Plano e o Programa Nacional de Reformas, englobam orientações 

estratégicas da política económica e social que se relacionam com a Agenda 2030” 

(Plataforma Portuguesa das ONGD, 2020, p. 72). 

Devemos então ter em conta aquilo que é o Plano macronacional, no que diz 

respeito às melhores estratégias setoriais que nos permitem identificar as prioridades, 

bem como os melhores modelos a implementar no território português.  

Exemplo dessa conjuntura que o Estado tomou como prioridade segundo  

 

Portugal e a agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (2020) foi  

 

a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 

“Portugal + Igual” . . . Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade 2030 . . . Estratégia Nacional de Educação Ambiental 

2020, Plano de Ação para a Economia Circular (2017), Roteiro para a 

Neutralidade Carbónica 2050, Plano Nacional para a Juventude 2018-

2021, Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres 

Humanos 2018-2021 (p. 72). 
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2.2 – Medidas de Política Local no Concelho de Mértola 
 

Percebemos claramente que existe uma forte participação nacional no que diz 

respeito às metas que pretendemos atingir na globalidade do objetivo, no entanto, é 

ainda muito importante o trabalho desenvolvido a nível local.  

Tendo em conta o território em análise neste estudo, e segundo a Plataforma 

Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2022) Mértola também está 

a trabalhar nos indicadores que são fundamentais atingir. Através da mesma percebemos 

que existem 19 projetos3 que estão a ser desenvolvidos atualmente neste território e que 

atingem muitos dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). Estes projetos são 

ainda auxiliados através de um conjunto de ações suportadas por boas práticas, 

nomeadamente promovidas pelo Município de Mértola ou através do seu apoio para que 

estas sejam desenvolvidas. 

Este é um contributo coletivo. Um contributo que nos permite atingir uma base 

sustentável, mas também uma política pública inclusiva e participativa, uma ação 

consciente da promoção e do desenvolvimento local. 

Relativamente às políticas públicas desenvolvidas a nível local, podemos 

considerar um conjunto de respostas implementadas pela Autarquia de Mértola, em 

parceria com outras entidades, mas também desenvolvidas por outros organismos 

locais, tal como está evidenciado na tabela 3. 

 

 
3 Link de acesso aos 19 projetos - https://odslocal.pt/mertola?tabId=tab-projects&tblang=default 
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Fonte: Município de Mértola 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Áreas e Ações desenvolvidas no Território de Mértola 

Intervenção Participação Assistencialismo 
 

- Construção de um Lar na 

Margem Direita do Concelho 

de Mértola; 

- Melhoria das 

Acessibilidades Viárias; 

- Conectividade Digital; 

- Mobilidade e Transportes; 

- Eletrificação Rural e 

Luminária Pública; 

- Reparação e Requalificação 

de Espaços Públicos. 

 

- Projeto Mértola Solidária x 

12 (12 meses, 12 temáticas, 

12 iniciativas); 

- Programa FIT Sénior;  

- Programa Turismo e 

Cultura Sénior; 

- Jardins Terapêuticos: quem 

planta seus males espanta; 

- Projeto da Universidade 

Sénior; 

- Ludoteca Itinerante; 

- Projeto Cozinha da Avó; 

- Percursos Acompanhados; 

- CLDS 4G – Contratos 

Locais de Desenvolvimento 

Social de 4ª Geração – 

Projeto PRÓXIMOS. 

 

 

- Implementação da Rede de 

Cuidadores Informais; 

- Cartão Social; 

- Unidade Móvel de 

Pequenas Reparações 

Domiciliarias; 

- Implementação do Cartão 

ABEM; 

- Unidade Móvel de Saúde; 

- Teleassistência (Mértola 

Voz Amiga); 

- Programa de 

Melhoramentos 

Habitacionais a Famílias 

Carenciadas e Habitação 

Social; 

- Projeto Não Precisas, 

Preciso Eu; 

- Apoio às Instituições 

Particulares de Solidariedade 

Social; 

- Projeto Não saia de Casa, 

nós vamos até si. 
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Segundo Município de Mértola (2022), estão contempladas um conjunto de 

medidas, projetos e ações que tem em conta investimentos de apoio à comunidade de 

Mértola, estando elas presentes no documento estruturante das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento (GOP) 2022. 

Um destes projetos estruturantes, e que está contemplado na GOP 2022 é a 

construção de um lar em São Miguel do Pinheiro, que segundo Município de Mértola 

(2022) este será 

um equipamento importante para o concelho e para a região que integra 

as valências de Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), Centro de Dia 

(CD) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Valencia com capacidade 

para 63 utentes na resposta de ERPI e 30 em SAD e Centro de Dia. 

Investimento que reforça as respostas sociais locais dirigidas às 

necessidades das famílias e idosos, preservando as relações 

intrafamiliares de proximidade, combatendo o isolamento da população 

idosa (p. 13). 

 

Outro exemplo contemplado nas GOP será a melhoria nas acessibilidades viárias 

e também ao nível dos transportes. Assim, o Município refere que existem 

“necessidades de contínua melhoria da rede viária no concelho” (Município de Mértola, 

2022, p. 16). E por isso, esta entidade pública prevê a melhoria de acessos públicos a 

algumas localidades onde exista uma expressiva quantidade de idosos. 

Outra medida evidenciada é a conectividade digital, através da disponibilização 

de equipamentos e serviços de acesso, com uma cobertura mais estável.  

A Mobilidade e os Transportes, são também fatores importantíssimos para 

promover o acesso dos idosos a bens e equipamentos dispersos. Assim, o Município de 

Mértola elenca um projeto que será colocado em breve neste território “Transporte a 

pedido”, que é um projeto piloto em parceria com a CCDR Alentejo e que permitirá o 

agendamento de transporte para os idosos se deslocarem à vila e no acesso a serviços. 

A Eletrificação Rural e a Luminária Pública serão também fundamentais para 

garantir a mobilidade dos idosos nas suas várias localidades, prevenindo certos riscos, 

como é o caso das quedas no período da noite.   

A contemplação neste GOP de reparação e requalificação de espaços públicos 

permite-nos também perceber a importância do acesso dos idosos a espaços de lazer, de 

convívio da prática de desporto e exercício físico.  
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Está ainda contemplado neste documento um conjunto de ações e medidas de reforço no 

cariz social, como o Projeto Mértola Solidária x 12 (12 meses, 12 temáticas, 12 

iniciativas), como também a implementação da Rede de Cuidadores Informais. Existem 

ainda outros projetos estruturantes e de apoio à população sénior do Concelho de 

Mértola, nomeadamente o Cartão Social, Unidade Móvel de Pequenas Reparações 

Domiciliarias, o Projeto Universidade Sénior, o Programa FIT Sénior – Programa de 

Promoção da prática de exercício físico para seniores e o Programa Turismo e Cultura 

Sénior. 

No que corresponde a projetos públicos, e por isso, desenvolvidos pelas 

Autarquias é fundamental percebermos o que está objetivado ao nível da saúde. Assim, 

a Câmara Municipal de Mértola reforça algumas medidas de apoio local, nomeadamente 

a implementação do Cartão ABEM “que assegura medicação gratuita para os mais 

vulneráveis” (Município de Mértola, 2022, p. 23). 

No entanto, está proposto neste GOP um reforço do trabalho de proximidade 

desenvolvido pela Unidade Móvel de Saúde “introdução às medicinas alternativas; o 

desenvolvimento de um programa de prevenção na área da saúde mental e a 

implementação da rede de cuidadores informais” (Município de Mértola, 2022, p. 23).  

 

Devemos então perceber que é necessário aplicar um conjunto de políticas que 

auxiliem o idoso, uma vez que, segundo Bárrios (2011) 

 

o bem-estar depende de uma conjugação de inúmeros factores, 

individuais e da comunidade, que o crescimento da civilização não pode 

excluir e cada um de nós tem de encontrar e desenvolver na cidade 

formas de promoção desse bem-estar (Rossa & Olaio, 1988) (p. 24). 

 

Segundo Município de Mértola (2021), existem um conjunto de ações que 

promovem este apoio. Nomeadamente, o Cartão Social, que apoia a redução e isenção 

de algumas taxas municipais, dá apoio a nível de transporte de idosos, descontos em 

despesas relacionadas com a saúde, medicação 

ou despesas de ambulâncias.  

Existe uma outra medida implementada pela Câmara Municipal de Mértola que 

é a Teleassistência (Mértola Voz Amiga), e que consiste num sistema de segurança que 

garante o auxílio de pessoas que se encontrem em situação de isolamento. Este serviço 
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“permite que os beneficiários, face a situações de emergência, estabeleçam contacto 

imediato com a central de assistência, por via de um intercomunicador telefónico, 

ativado por controlo remoto” (Município de Mértola, 2021). 

Segundo Município de Mértola (2021) os melhoramentos habitacionais a 

famílias carenciadas e habitação social, são também uma solução executada pela 

autarquia, no sentido de criar oportunidade de condições mínimas de habitação, 

nomeadamente obras de conservação, e reparação, conforto, remodelação, intervenção 

em situações de risco ou dificuldades associadas a habitação. 

O Projeto Não Precisas, preciso eu! – Tendo em conta a informação exporta em 

Município de Mértola (2021), este projeto  

tem como objetivo dar resposta às necessidades das famílias 

carenciadas ao nível dos bens essenciais prioritários, ou seja, colmatar as 

necessidades das famílias mais desfavorecidas do concelho, recolhendo 

bens e equipamentos que por diversos motivos deixaram ter utilidade 

para uns e são essenciais para outros (s.p). 

Jardins Terapêuticos: quem planta seus males espanta – Segundo o Jornal dos 

Bairros Saudáveis (2021) este projeto agora implementado em Mértola tem como 

principal preocupação promover a socialização, o diálogo e a interação entre idosos, 

através do “potencial ocupacional e terapêutico dos espaços de jardim e da prática de 

jardinagem para promover a pro-atividade (física, cognitiva e emocional)” (Jornal dos 

Bairros Saudáveis, 2021, s.p.). 

Existe ainda um apoio prestado pela Autarquia de Mértola às Instituições de 

Solidariedade Social que influencia de forma direta e indireta o bem-estar e a qualidade 

de vida do idoso. Apoio este que é anual, e que por vezes é reforçado por um apoio 

extraordinário. Tendo como objetivo central o de “contribuir para apoiar as IPSS do 

Concelho de Mértola na prossecução dos seus objetivos e racionalizar os recursos do 

Município, assentando numa intervenção com normas transparentes e com objetivos 

bem definidos com rigor e responsabilidade.” (Município de Mértola, 2021, s.p.). 

O Projeto “Não saia de Casa, nós vamos até si!”, foi criado pelo município de 

Mértola para dar resposta e auxílio à população mais isolada do Concelho durante o 
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período da Pandemia Covid 19. Apoio este, segundo Município de Mértola (2021), 

imprescindível a quem não se podia deslocar para fazer as suas compras ou para aceder 

a produtos necessários, nomeadamente medicação. É um serviço muito importante neste 

território, uma vez que, permitiu de certa forma, um controlo da pandemia no território 

de Mértola, bem como o acesso facilitado a bens alimentares ou outros, em que através 

do mesmo, foi também possível os idosos isolados, verem os seus familiares que 

estavam longe, através de um aparelho informático que o técnico se fez acompanhar. 

Em parceria com a Autarquia de Mértola, existe o projeto da Universidade 

Sénior, coordenado pela Escola Profissional ALSUD, e que neste memento conta com 

um número alargado de idosos ativos, os quais distribuídos ao longo de treze polos.  

 

Segundo Escola Profissional Alsud (2021), este projeto  

 

destina-se a pessoas com mais de 50 anos com disponibilidade, abertas a 

novas experiências e interessadas em partilhar conhecimentos, 

competências e experiências de vida. Funciona em regime de 

voluntariado, promovendo atividades em regime não formal e num 

contexto de formação ao longo da vida (s.p). 

 

Ludoteca Itinerante é um projeto promovido pela Santa Casa da Misericórdia de 

Mértola, e que proporciona à população mais isolada um apoio lúdico regular. Segundo 

a Fundação Calouste Gulbenkian (2021) 

 

uma série de recursos e atividades através de uma carrinha itinerante. 

Além de uma ludoteca, a carrinha itinerante proporciona atividades de 

expressão e estímulo à leitura, acesso a novas tecnologias, atividades 

intergeracionais, supervisão da medicação, capacitação de idosos e 

cuidadores e Boccia Sénior. O projeto pretende chegar a mais localidades 

e beneficiar 260 pessoas (s.p). 

 

O Projeto Cozinha da Avó, proporcionado pela Casa do Povo de Santana de 

Cambas, dirigido a toda a comunidade, mas com principal enfase na 

intergeracionalidade, através da realização de dinâmicas relacionadas com a 
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alimentação tradicional, local e saudável, envolvendo crianças e idosos neste processo 

de execução e aprendizagem. Através de Cozinha da Avó (2021) percebemos que este é 

um projeto que promove a sustentabilidade, através de produtos locais e bens 

alimentares. 

CLDS 4G – Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª Geração – 

Projeto PRÓXIMOS (Capacitar e Intervir para o Desenvolvimento Social e 

Intergeracional de Mértola). Segundo Município de Mértola (2021) este projeto tem 

como entidade Promotora a Câmara Municipal de Mértola, como entidade 

Coordenadora a Santa Casa da Misericórdia de Mértola e como Entidade Local 

Executora a Associação de Empresário Vale do Guadiana. Este projeto apresenta “3 

eixos principais de ação: Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação; Eixo 2 – 

Intervenção Familiar e Parental Preventiva da Pobreza Infantil; Eixo 3 – Promoção de 

Envelhecimento Ativo e Apoio à População Idosa” (Município de Mértola, 2021, s.p.). 

O Capacitar + é um projeto em parceria entre a Santa Casa da Misericórdia de 

Mértola, a Câmara Municipal de Mértola e o Núcleo de Voluntariado, onde são 

realizadas atividades que promovem a motricidade, a autonomia, capacidades e 

competências da população portadora de deficiência. Este projeto pretende então 

“melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência e suas famílias, 

promovendo competências básicas necessárias à integração na comunidade” (Santa 

Casa da Misericórdia de Mértola, 2021, s.p). 

De forma a promover uma maior participação da comunidade do Concelho de 

Mértola, em momentos de decisão política, Município de Mértola (2022) refere a 

importância de desenvolver as reuniões de Assembleia Municipal e de Executivo 

Municipal por todas as Freguesias do Concelho, de modo a promover uma maior 

participação, principalmente para aqueles que apresentam menores condições de 

mobilidade até à Sede de Concelho. 
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Fig. 8 – Áreas e Projetos do Núcleo de Voluntariado de Mértola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Núcleo de Voluntariado de Mértola 

 

 

O Núcleo de Voluntariado de Mértola é também um serviço social 

implementado neste território há 18 anos, e que tem um papel importante a nível 

interventivo no Concelho de Mértola, devido ao forte apoio que tem prestado a esta 

população. Segundo Núcleo de Voluntariado de Mértola (2021), atualmente esta 

associação conta com 35 voluntários, e 387 sócios, apresentando um conjunto de 

respostas sociais, tal como podemos ver evidenciado na figura 8. 

Tem como serviços de apoio às famílias do Concelho de Mértola a Loja Social 

enquanto espaço de partilha e de apoio entre indivíduos e famílias, um espaço de 

recolha e doação de bens (roupa, calçado, vestuário), e que assegura a reciclagem de 

roupas conjuntamente à empresa Sarah Trading. 

Ao nível do apoio alimentar existe a colaboração com o Banco Alimentar Contra 

a Fome (BACF), identificando e apoiando as Famílias do Concelho, em parceria com a 

SCMM, assegurando a distribuição dos Bens Alimentares, tendo também incluído neste 
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serviço o Projeto – Papel por Alimentos, que assegura na Vila de Mértola a recolha de 

papel usado para ser entregue nas instalações do BACF em Beja. 

Na área alimentar existe ainda a Campanha Natal Solidário, que assegura a 

recolha junto da comunidade e a distribuição dos cabazes junto das famílias em parceria 

com as entidades locais, e por fim, Apoio Alimentar Extraordinário que identifica as 

famílias em situação de carência e assegura a distribuição dos bens às mesmas. 

Na área da Saúde existem quatro projetos centrais, sendo o Apoio aos utentes da 

Unidade de Longa Duração e Manutenção de Mértola (ULDM) com Projeto Música aos 

Dias, que é realizado com voluntários do Concelho que estejam relacionados com a área 

musical, o Projeto dos Cuidados Paliativos Domiciliários, que assegura o apoio a 

doentes e famílias sempre que é necessário e possível, em parceria com a ULSBA, 

CMM e SCMM. O apoio aos Utentes do Centro de Saúde, através da distribuição 

gratuita de um “conforto alimentar”, de segunda a sexta-feira, nos períodos em que 

estão à espera das suas consultas, e por fim, nesta área existe também o projeto do 

Banco de Ajudas Técnicas, através da cedência a título de empréstimo de ajudas 

técnicas aos beneficiários que necessitem de algum equipamento de auxílio, como por 

exemplo de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, colchoes e almofadas anti escaras, 

entre outros. 

Relativamente à área dos Idosos, o Núcleo de Voluntariado de Mértola presta 

apoio e humanização no Lar de idosos das Santa Casa da Misericórdia de Mértola, 

através da realização de momentos de partilha, atenção e alegria junto dos idosos desta 

instituição. Para complementar este trabalho direcionado à população sénior do 

Concelho de Mértola, que foi criado para combater a Solidão e o Isolamento Social dos 

mais idosos, através de um Projeto de Proximidade intergeracional e que pretende 

assegurar visitas pontuais dos jovens junto dos idosos mais isolados do Concelho de 

Mértola, através da realização de algumas atividades. 

Existe também o apoio prestado pelos voluntários desta associação às crianças 

do jardim de infância do infantário da Santa Casa da Misericórdia de Mértola, através 

da dinamização de atividades, e do auxílio às funcionárias e técnicas. 

Por fim, existe ainda o apoio que é prestado na área da deficiência, através do 

auxílio que é dado no Projeto Capacitar + através do apoio no Pagamento de Refeições 

dos beneficiários deste Projeto. 
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Devemos ainda ter em atenção neste quadro local a importância das suas 

respostas sociais. Em Mértola são apresentadas quatro respostas sociais que apoiam de 

forma direta e indireta um conjunto alargado de idosos, sendo apresentadas na figura 9. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pré-Diagnóstico Social: Município de Mértola 

 
Segundo Município de Mértola (2022), no Concelho de Mértola existem três 

Instituições Particulares de solidariedade social, e que por sua vez, são respostas sociais 

diretas à população idosa. São então a Santa Casa da Misericórdia de Mértola, o Centro 

Social de Montes Altos e o Centro de Apoio ao Idoso de Moreanes. 

Esta rede de equipamentos prestada pelo conjunto das três IPSS tem capacidade 

para dar resposta a 548 idosos. 

É fundamental percebermos os números pertencentes a cada IPSS, para que 

possamos compreender a procura e a resposta dada no Concelho de Mértola. Segundo 

dados do Município de Mértola (2022), percebemos que entre 2012 e 2021 a capacidade 

de resposta dada ao nível destas três IPSS não aumentou significativamente, 

contrariamente ao que acontece ao nível da dos números de esperas. 

Segundo estes dados atuais, a Santa Casa da Misericórdia de Mértola tem uma 

capacidade de resposta de 72 utentes, e atualmente tem uma ocupação de 72 utentes, 

com uma lista de espera de 50 pessoas, das quais 15 em urgência.  

O Centro Social de Montes Altos tem uma capacidade de resposta para 27 

utentes em 2021, e o número de ocupações corresponde aos mesmos 27 utentes, com 

uma lista de espera de 100 utentes no mesmo ano. 

Fig. 9 –  Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS) do Concelho de Mértola 
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O Centro Social de Apoio a Idosos de Moreanes que em 2021 apresentava uma 

capacidade de resposta de 20 utentes, e em 2021 uma ocupação também de 20 utentes e 

50 em lista de espera. 

Desde modo, percebemos então que é dada uma capacidade de resposta a 119 

idosos no Concelho de Mértola, e estão em lista de espera 200, ressalvando que algumas 

das pessoas inscritas poderem estar em mais de uma IPSS. 

Ao nível do serviço de apoio domiciliário também são estas três IPSS que 

prestam este serviço, nomeadamente ao nível da alimentação, higiene e transporte dos 

idosos. A Santa Casa da Misericórdia de Mértola em 2021 apresenta uma capacidade de 

300 utentes e uma ocupação de 139 pessoas, sendo que não existe nenhuma pessoa em 

lista de espera. O centro Social de Montes Altos apresenta uma capacidade de 20 

pessoas, e em 2021 uma ocupação de 17 utentes, não existindo ninguém em lista de 

espera para este serviço. O Centro Social de Apoio a Idosos de Moreanes em 2021 

apresentava capacidade de 35 pessoas para apoio domiciliário, e 25 que beneficiam 

deste serviço de apoio. Sendo que também não se encontra ninguém em lista de espera 

para esta resposta.  

Quando abordamos os resultados expressos ao nível do apoio domiciliário deve 

sempre ser tido em conta dois fatores muito importantes, a dimensão geográfica do 

Concelho, e a correspondente dimensão demográfica do mesmo, ou seja, as distâncias 

percorridas por dia, para que se preste este serviço. 

Assim sendo, segundo dados do Município de Mértola (2022) existem 181 

pessoas com apoio domiciliário, e uma capacidade de 355. Assim sendo, percebemos 

que os dados existentes são contrários ao que acontece ao nível da institucionalização 

das IPSS identificadas, ou seja, neste serviço não existem pessoas em espera, sendo a 

resposta que abrange um maior número de pessoas neste território, em todas as 

freguesias. 

Em relação à resposta Social de Centro de Convívio existe apenas no Centro 

Social de Montes Altos, com capacidade de 15 pessoas, e ocupação atual também de 15 

pessoas. Não existem indivíduos em lista de espera. Segundo Município de Mértola 

(2022) esta “é uma resposta social que promove atividades sociais, culturais e 

recreativas para os utentes que frequentam esta reposta. Sendo uma resposta que 

promove sobretudo a socialização e a ocupação da população idosa” (p. 54). 

Existe ainda uma outra resposta que é dada por uma outra Instituição Particular de 

Solidariedade Social, a Casa do Povo de Santana de Cambas, que tem inserida uma 
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outra resposta, como é exemplo a implementação do Projeto a Cozinha da Avó e os 

Percursos Acompanhados. Um trabalho com maior incidência na Freguesia de Santana 

de Cambas, apesar de ter atividades desenvolvidas por todo o Concelho. 

Existe também a Universidade Sénior como uma resposta proporcionada no 

Concelho Mértola, que é dada pela Escola Profissional Alsud, através de financiamento 

disponibilizado pela Fundação Calouste Gulbenkian, e que abrange um elevado número 

de idosos do Concelho de Mértola. Atualmente este projeto conta com a participação de 

228 alunos seniores repartidos por 11 polos, nas 7 freguesias 

Resultados expressos a partir do Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Mértola 

indicam-nos que a Ludoteca Itinerante teve início em 2007 e que atualmente abrange 

470 pessoas idosas no Concelho de Mértola, através da concretização de várias 

atividades que envolvem a comunidade. 

Assim sendo, e tendo em conta os projetos acima descritos, podemos verificar o seu 

enquadramento nas áreas de análise das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, presentes 

no Apêndice A, tendo por base a análise realizada a alguns documentos, nomeadamente 

às Grandes Opções do Plano do Município de Mértola para 2021. 

A primeira área de análise do estudo foram os espaços. Segundo o Município de 

Mértola (2021), ao nível de execução em Espaços Exteriores existe a contemplação de 

Eletrificação Rural e Luminária Pública, bem como, a reparação e requalificação dos 

mesmos. Na Habitação existe o apoio prestado pela Unidade Móvel de Pequenas 

Reparações Domiciliárias e também o Programa de Melhoramentos Habitacionais a 

Famílias Carenciadas e Habitação Social, bem como, o Projeto Não Precisas, Preciso 

Eu. Estando também presente na Estratégia Local de Habitação, a contemplação de 

alguns destes projetos, bem como a implementação de algumas estratégias que advém 

do Programa 1º Direito, para a implementação de soluções habitacionais.  

Relativamente ao apoio prestado pelo Município ao idoso, em relação ao 

Transporte foi criado o Projeto Transporte a Pedido, que tem como objetivo deslocar 

os idosos até à Sede de Concelho através de um horário estipulado. Em relação à 

Mobilidade, existe contemplado nas GOP a melhoria das acessibilidades Viárias, como 

forma de permitir uma melhor circulação dentro do Concelho de Mértola. No que 

corresponde à área do Respeito, Cultura e Inclusão Social, verificamos que existem 

vários projetos que vão também de encontro também à área da Participação Social, 

nomeadamente o Projeto Mértola Solidária x 12, o Programa FIT Sénior, Programa 

Turismo e Cultura Sénior, o Projeto Jardins Terapêuticos, Universidade Sénior, 
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Ludoteca Itinerante, a Cozinha da Avó, Percursos Acompanhados, e o CLDS 4G, 

através de uma lógica participativa e de envolvimento entre a comunidade. 

Na categoria da Comunicação e Informação está evidenciado nas GOP (2021) a 

melhoria da Conectividade Digital, a fim de melhorar o seu acesso e a potencialidade 

aos meios digitais. 

Ao nível da promoção da Participação Cidadã do geronte, está frisada a 

implementação de uma medida de participação descentralizada, ou seja, segundo 

Município de Mértola (2022) vimos que as reuniões de Executivo Municipal e as 

reuniões de Assembleia Municipal são realizadas nas várias freguesias do Concelho, na 

tentativa de criar uma logica de participação da população. 

Em relação à Saúde é apresentado o Programa FIT Sénior, o Cartão Social, o 

Cartão ABEM, a Unidade Móvel de Saúde através de Campanhas de Prevenção e o 

Projeto Não Saia de Casa nós vamos até si!. Para complementar estes projetos e 

medidas evidenciadas, existem os Projetos da Associação Núcleo de Voluntariado de 

Mértola, que se apresenta com um conjunto de projetos na área social que 

complementam as medidas públicas implementadas. 

Outra categoria de análise nas Cidades Amigas das Pessoas Idosas são os 

Serviços Sociais, onde nas GOP para 2021 nos é apresentada como medida estrutural 

do Município de Mértola, a Construção de um Lar na Margem Direita do Concelho, e 

ainda, a implementação da Rede de Cuidadores Informais, sendo frisado neste ponto, 

uma vez mais, o apoio prestado pelo Núcleo de Voluntariado de Mértola.  

Tendo em conta os dados acima descritos relativamente ao número de idosos 

institucionalizados nas IPSS do Concelho, o Município de Mértola apresenta na sua 

agenda um apoio financeiro anual às mesmas, permitindo às instituições uma almofada 

financeira que melhora a sua ação. 

Na categoria da Segurança podemos frisar uma vez mais o apoio prestado pela 

Unidade Móvel, e a implementação do Programa de Teleassistência para idosos 

isolados ou que vivam sozinhos nas suas casas. Nesta área são-nos ainda apontadas 

como medidas o Programa dos melhoramentos habitacionais, através da substituição de 

alguns aparelhos nas casas dos idosos, promovendo a sua segurança. Foi ainda frisado 

por Município de Mértola (2021) que durante o período covid foi criado o Projeto Não 

Saia de Casa, nós vamos até si que tinha como objetivo levar bens à casa das pessoas 

que mais necessitassem, permitindo que não fossem necessárias as mesmas se exporem 

ao vírus para adquirir os seus produtos.  
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Em relação à área do Consumo, foi criada como medida de apoio o cartão social 

e o cartão ABEM, através da comparticipação financeira do município nas suas 

despesas de medicação principalmente. Foi criado também o Projeto Não Precisas, 

Preciso Eu, que segundo o Município é um auxílio a nível material, para quem tenha 

menores rendimentos 

Por fim, em relação à Categoria da Independência foram criados alguns 

projetos neste sentido, nomeadamente o Programa de Melhoramentos Habitacionais a 

Famílias Carenciadas e Habitação Social, através de uma maior autonomia habitacional, 

o Transporte a Pedido para permitir a facilidade de deslocação e acesso a serviços de 

saúde principalmente e a Implementação da Rede de Cuidadores Informais. 

Assim, podemos verificar uma correlação entre a implementação de alguns 

projetos e medidas aplicados no território de Mértola, tendo por base as treze áreas de 

avaliação presentes nas Cidades Amigas das Pessoas idosas, mas também as indicações 

prestadas pela OMS, tendo em conta o auxílio que é necessário prestar a uma dada 

população de um território, neste caso o Concelho de Mértola.  
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Parte II – Estudo Empírico  

 
Capítulo 3 – Problemática e sua Contextualização 

 
 
A Problemática identificada nesta investigação é a influência das políticas públicas 

desenvolvidas até então no Concelho de Mértola para a qualidade de vida e bem-estar 

da população idosa deste território. 

A contextualização deste estudo está interligada com a avaliação das necessidades 

desta população, através da avaliação das políticas públicas e municipais que têm vindo 

a ser aplicadas neste território. É importante percebermos o quadro que a população 

correspondente ao Baixo Alentejo apresenta ao longo da última década, para que 

possamos entender os valores expressos do Concelho de Mértola. Atualmente o Baixo 

Alentejo na sua globalidade apresenta elevados níveis de envelhecimento demográfico, 

bem como um crescimento acentuado de desertificação, que por sua vez está 

relacionado com a diminuição de população neste espaço territorial.  

 

Segundo Carvalho e Ribeiro (2009) 

Apesar do envelhecimento populacional ser observado a nível nacional, a 

situação no Alentejo apresenta maior ênfase traduzindo a fraca 

capacidade de atracção e retenção da população jovem e reflectindo-se, 

ao nível do mercado de trabalho, num fraco crescimento da população 

activa bem como na existência de uma população activa envelhecida e 

pouco qualificada (p. 11).  

 

Através do Gráfico 1 percebemos que na última década houve um decréscimo de 52595 

pessoas no Alentejo, o que corresponde a 6,9% da população neste território. No 

entanto é evidente ainda que a população idosa aumentou de 182988 indivíduos para 

190530, ou seja, ao longo dos últimos 10 anos aumentou mais 7542 pessoas (4,1%).  

Percebemos também que existe uma disparidade enorme ao nível população 

correspondente às outras faixas etárias. 
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Fonte: INE 

 

Para esta investigação, é muito importante que olhemos para os valores 

expressos no Concelho de Mértola, comparativamente ao apresentado no Alentejo em 

geral. Através do gráfico 2 percebemos que entre 2011 e 2021 houve um decréscimo da 

população residente do Concelho de Mértola em todas as faixas etárias, ou seja, 

podemos perceber que neste Concelho em 2011 a população total residente era de 7274 

e no decorrer da década, ou seja, em 2021 a população deste território atingiu o valor de 

6208 habitantes. Houve uma quebra de 1066 pessoas, que corresponde a 14,7%, um 

valor muito elevado comparativamente ao decréscimo que o Alentejo no seu todo 

apresenta nesta última década (6,9%).  

Relativamente à população com idade igual ou superior aos 65 anos, observamos 

um valor elevado, tendo em conta os números expressos nas outras faixas etárias ao 

nível de população residente, pois em 2011 a população neste grupo etário era de 2513 e 

em 2021 era de 2284, o que atualmente corresponde a uma quebra de 9,1%, 

Gráfico 1 – População Residente no Alentejo entre 2011 – 2021 
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principalmente por motivo de morte. Verificámos então uma quebra de população, 

inversamente ao que aconteceu neste último ano no Alentejo, que teve um crescimento 

de 4,1%. 

Deste modo, calculamos de imediato que o número de nascimentos não 

acompanha a evolução das outras faixas etárias, nomeadamente a que corresponde à 

população sénior. Percebemos claramente que existem um conjunto de fatores que são 

influenciados por estes resultados, nomeadamente o índice de envelhecimento e por sua 

vez, o índice de dependência. Influenciado por este contexto leva-nos a refletir acerca 

do número de idosos por km2 ou o índice de sustentabilidade potencial. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: INE 

 

 

 

 

Gráfico 2 – População Residente no Concelho de Mértola entre 2011 – 2021 
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Neste sentido, e tendo em conta os dados evidenciados, percebemos claramente que 

as políticas sociais são importantíssimas para a promoção da qualidade de vida, mas 

também para o bem-estar do idoso. É urgente criar ambientes saudáveis, socializantes, 

mas principalmente que os idosos se sintam incluídos, participativos, e responsáveis por 

alguns níveis de decisão.  

A criação de estratégias integradoras são fundamentais para a participação ativa na 

sociedade, mas também para promover a diminuição dos índices de solidão e 

isolamento social dos idosos. É necessário refletirmos acerca das políticas públicas e 

sociais que são necessárias conduzir num futuro próximo, para que os idosos tenham 

uma velhice digna, mas essencialmente com qualidade de vida. É necessário criar um 

horizonte digno para esta faixa etária. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: INE                Fonte: INE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 – Densidade Populacional – 
Número Médio de Indivíduos por 

Km2 entre 1981 – 2021 
Gráfico 4 – Índice de Envelhecimento do 
Concelho de Mértola entre 1981 – 2021  
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De acordo com as estimativas consultadas em Pordata (2021), percebemos que 

ao longo das últimas décadas houve um decréscimo de indivíduos por km2 no Concelho 

de Mértola, uma vez que, a densidade populacional deste território tem vindo a 

diminuir. Em 2011 o número médio de indivíduos era de 5,6 e em 2021 de 4,8 tal como 

está evidente no gráfico 3. Com este decréscimo, por sua vez, acentuou-se o índice de 

envelhecimento, que subiu muito na última década, de 377,9 em 2011 para 417,6 em 

2021 - gráfico 4. 

Tendo em conta as características deste território do interior, percebemos 

claramente que o número de idosos é cada vez maior comparativamente à população em 

idade ativa. Assim, verificamos um índice de sustentabilidade potencial, ou seja, 

indivíduos em idade ativa por idoso é também menor. No entanto, ao longo dos últimos 

dez anos verificamos que ouve uma descida de uma décima em relação a este valor. 

Segundo os dados expressos no gráfico 6, em 2011 o valor era de 1,6 e em 2021 o valor 

alterou para 1,5.  

É evidente que todas estas características demográficas de um dado território, e 

neste caso, do Concelho de Mértola terão também outras consequências que lhe estão 

subjugadas, nomeadamente os índices de dependência de alguns destes idosos expressos 

nos resultados. Verificamos uma vez mais, a importância de manter os idosos ativos, 

dinâmicos e envolvidos na conjuntura local, para que os resultados não se agravem. No 

território do Concelho e Mértola, verificamos que ouve também um agravamento deste 

Gráfico 6 – Índice de Sustentabilidade 
Potencial: Indivíduos em Idade Ativa por 

Idoso entre 1981 – 2021 

Gráfico 5 – Índice de Dependência de 
Idosos no Concelho de Mértola entre 

1981 – 2021 
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valor ao longo da última década, comparativamente ao valor expresso no ano de 2011, o 

índice de dependência do idoso teve um aumento de 6,2, segundo os valores extraídos 

em Pordata (2021) e expressos no gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: INE 

 

Através do gráfico 7 temos uma visão clara da conjuntura demográfica de Mértola 

relativamente ao ano 2021. Houve uma quebra dos valores correspondes à faixa etária 

compreendida entre os 15 e os 24 anos, tendo em conta os restantes valores no ano de 

2021. Este número poderá ainda estar relacionado com o facto de uma grande parte dos 

jovens estarem a estudar noutras regiões, e procurarem fixar-se nos grandes centros 

urbanos, devido à procura de melhores ofertas educativas e também laborais. No 

entanto, percebemos ainda que a faixa compreendida entre os 25 – 64 anos se mantem 

bastante diferenciadora relativamente às outras, o que nos evidencia que existe ainda um 

largo grupo de pessoas em idade laboral ativa que estão fixadas no Concelho de Mértola 

(2941 indivíduos). 

 
Gráfico 7 -  Distribuição da População do Concelho de Mértola por Grupos 

Etários no ano 2021 
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Capítulo 4 - Modelo de Investigação 

 
A Investigação desenvolvida assentou num paradigma qualitativo, através da 

recolha do máximo de informação acerca das políticas públicas já desenvolvidas no 

Concelho de Mértola, mas também daquilo que se tem objetivado para o futuro do 

desenvolvimento local e social deste território.  

Para auxiliar esta investigação, consideramos importante aplicar o Estudo Caso, pois 

este apresenta algumas características da investigação qualitativa. Existe uma lógica que 

direciona as várias etapas que devem ser cumpridas dentro de uma metodologia, 

escolhida e aplicada na sua análise, bem como na interpretação dos dados recolhidos. 

Segundo Álvarez e Maroto (2012) o Estudo Caso permite um aprofundamento das 

questões do quotidiano, do contexto prático, visando a investigação de fenómenos 

relacionados com a atualidade, através de uma forma holística de conjugar as várias 

áreas inquiridas. A análise dos resultados expressos advém das várias interações e 

relatos expressos, através dos comportamentos da amostra e da construção da realidade 

social que a população idealiza, tendo por base as suas opiniões, preocupações, 

sugestões e conhecimento. 

Podemos considerar este estudo de caso interpretativo, na medida em que é aplicado 

para recolher informação acerca de um conjunto de áreas, contendo discrições 

importantes que desafiam a construção de propostas importantes para a restruturação de 

algumas categorias analisadas neste estudo. 

Neste sentido, através desta investigação verificámos que o estudo apresenta um 

conjunto de características que correspondem aos objetivos desta investigação, 

nomeadamente a proximidade com os intervenientes da amostra e aproximação ao local 

do estudo. Este Estudo Caso permitiu então uma enorme aproximação com os idosos e 

com os agentes sociais deste território, facilitando a concretização da recolha de 

informação, e da complementaridade de áreas analisadas, de opiniões, mas também de 

várias entidades. 

Deste modo, podemos desenvolver e produzir vários conteúdos técnicos para 

explicar o contexto identificado, com o intuito de aplicar os seus objetivos de forma 

válida, apresentando as várias dimensões analisadas. 

Relativamente à investigação qualitativa, podemos perceber através das palavras 

de Fortin (1999) que, 
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o investigador que utiliza o método de investigação qualitativa … 

observa, descreve, interpreta e aprecia o meio e o fenómeno tal como se 

apresentam, sem procurar controlá-los. O objetivo desta abordagem de 

investigação para o desenvolvimento de conhecimento é descrever ou 

interpretar, mais do que avaliar (p. 22). 

 

Através dos Grupos Focais foi permitido obter informações necessárias para este 

estudo, através do contacto direto com 4 grupos de trabalho que estiveram repartidos 

por várias localidades do Concelho de Mértola. A aplicação desta estratégia é 

importantíssima pois “as informações obtidas através do grupo focal poderão ser, 

posteriormente, utilizadas em um programa de intervenção ou para redirecionarem as 

atividades de uma política ou de um programa que esteja acontecendo” (Martins & 

Bógus, 2004, p. 51). 

Para considerarmos um grupo focal coeso e representativo da amostra devemos 

apresentar um número mínimo de seis intervenientes, mas também um máximo de 

quinze participantes, para que não exista uma desorganização ao nível das intervenções 

e nas respostas. Segundo Martins e Bógus (2004) é importante que tenhamos em 

atenção o tempo máximo de 90 minuto por cada recolha de informação, devendo ser 

avaliados os critérios dos intervenientes correspondente a cada grupo focal. 
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Capítulo 5 - Objetivos da Investigação 

 
 

Objetivo Geral 

- Averiguar o impacto das políticas públicas para o envelhecimento bem-sucedido da 

população sénior de Mértola, tendo em conta o referencial “Cidades Amigas das 

Pessoas Idosas”. 

 

Objetivos Específicos 

1 - Confrontar se os projetos aplicados revelam participação, satisfação e envolvimento 

dos idosos do Concelho de Mértola e de que forma isso promove o seu bem-estar; 

2 - Analisar o tipo de intervenção que os idosos elegem como essencial para a promoção 

da sua qualidade de vida; 

3 - Verificar se existe promoção da autonomia e bem-estar nos idosos através da sua 

participação nas ações desenvolvidas localmente e direcionadas para os mesmos; 

4 - Compreender a posições dos decisores políticos e sociais, acerca das políticas 

públicas implementadas neste território. 

5 - Identificar os problemas e necessidades de alguns serviços disponibilizados no 

Concelho de Mértola, através de estratégias de melhoria. 

 
Assim sendo, o que pretendemos evidenciar com estes objetivos acima 

identificados, é a avaliação realizada pelos intervenientes desta amostra relativamente 

ao trabalho desenvolvido no Concelho de Mértola, tendo em conta um conjunto de áreas 

que o permitem perceber e avaliar. 
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Capítulo 6 - População e Amostra 
 
Tal como verificámos anteriormente no gráfico 6, podemos considerar que o número 

de idosos no território de Mértola é muito elevado, ou seja, 2284 segundo os últimos 

dados, o que corresponde aproximadamente a 36.8% da população total. Quando 

verificamos o número elevado de idosos num dado território, não o podemos considerar 

um problema, o problema está expresso é na diminuição de população das outras faixas 

etárias, daí existir uma disparidade nos resultados de um dado Concelho, e por isso o 

considerarmos demograficamente envelhecido. 

Assim sendo, e uma vez que estamos a avaliar a importância que as políticas 

públicas apresentam no território de Mértola, bem como a sua influência para o 

envolvimento e bem-estar da comunidade idosa, é importante que percebamos e 

avaliemos a opinião que este público apresenta acerca do trabalho desenvolvido neste 

território a nível político e a nível público. 

Assim sendo, tivemos nesta amostra um conjunto de decisores e dirigentes locais, 

que trabalham em várias áreas e que influenciam de forma direta o objeto de estudo 

desta investigação. Por outro lado, tivemos também uma amostra por conveniência de 

idosos, de algumas localidades do Concelho de Mértola, e que nos permitiram obter a 

avaliação desse trabalho desenvolvido até então, bem como identificar algumas 

soluções de melhorias a curto e médio prazo. 

A amostra disponibilizada para este efeito, foi efetivamente um conjunto de 

decisores locais do Concelho de Mértola que foram submetidos a um inquérito por 

entrevista do tipo semiestruturada, que considerámos relevantes para esta investigação, 

como o Presidente da Câmara Municipal de Mértola, a Coordenadora da Divisão de 

Educação, Saúde e Desenvolvimento Social da Autarquia de Mértola (DESDS), um 

Presidente de uma Junta de Freguesia, o Provedor da Santa da Casa da Misericórdia de 

Mértola, uma Enfermeira do Centro de Saúde de Mértola, a Coordenadora da 

Universidade Sénior, a Coordenadora do Projeto CLDS 4G e um Deputado Municipal. 

No total, os inquéritos por entrevista foram aplicados a oito técnicos do território de 

Mértola (apêndice G) 

Foram então entrevistados um conjunto de técnicos do território de Mértola que 

forneceram informação importantíssima para a obtenção dos dados visíveis neste 

estudo. Uma vez que parte do estudo está relacionado com as políticas publicas do 

Município, foi então o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mértola, por ser o 
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líder deste processo na Autarquia, mas também por apresentar informação detalhada 

acerca dos projetos executados atualmente, bem como o que tem idealizado executar a 

curto e médio prazo. Ainda no Município de Mértola foi entrevista a Coordenadora da 

Divisão de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social da Autarquia de Mértola 

(DESDS), que nos deu uma visão muito concreta sobre os vários projetos sociais 

implementados neste território, bem como algumas necessidades e dificuldades de 

executar várias ações, dando-nos ainda uma visão acerca das principais áreas prioritárias 

que o Município tem neste momento ao nível de execução.  

Foi entrevistado um Presidente de uma Junta de Freguesia, no sentido de 

compreendermos a sua visão em relação a algumas áreas de atuação deste organismo, 

mas também para perceber qual a proximidade que os mais idosos têm com esta 

estrutura. Foi ainda objetivo da investigação, através deste inquérito por entrevista 

perceber a visão de um autarca que lida diariamente com proximidade com os 

problemas inerentes à comunidade mais sénior. 

No sentido de obter uma visão ainda mais abrangente sobre as políticas públicas, foi 

entrevistado um Deputado Municipal com vários anos de experiência, no sentido de 

avaliarmos o caminho ocorrido através da execução das políticas públicas no Concelho 

de Mértola, bem como, o que deve ser continuado no sentido do progresso das políticas 

públicas que incidem na comunidade em estudo. 

Foram ainda entrevistados o Provedor da Santa da Casa da Misericórdia de Mértola, 

a Coordenadora da Universidade Sénior, a Coordenadora do Projeto CLDS 4G. 

Englobamos estes três entrevistados, pois ambos foram entrevistados no sentido de 

perceber qual a sua visão e opinião relativamente aos projetos que são executados 

atualmente no Concelho de Mértola, algumas dificuldades, mas também algumas 

fragilidades que ultrapassam diariamente para conseguir implementar os objetivos da 

sua ação. Foi ainda importante observar a sua visão relativamente ao trabalho futuro que 

será necessário implementar para que o mesmo continue a urgir efeitos benéficos para a 

população sénior.  

Foi também entrevistada uma Enfermeira do Centro de Saúde de Mértola, no 

sentido de perceber a sua opinião em várias áreas inerentes ao sénior, mas também para 

perceber a sua opinião relativamente a uma área tão importante para o mesmo, como 

que é a saúde. Por vezes são-nos apresentadas algumas dificuldades, alguma lacuna no 

trabalho público, contudo, através do diálogo com esta profissional foi percetível a sua 

opinião acerca do motivo e origem de algumas das situações identificadas. 
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Deste modo, pudemos verificar que o inquérito por entrevista aplicado a estes 

agentes que se disponibilizaram para contribuir neste estudo, focou-se nas treze áreas 

prioritárias das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, e permitiu verificar as opiniões de 

técnicos e responsáveis por várias entidades, projetos e áreas, o que nos permitiu ter 

uma visão muito mais abrangente e rica em informação para podermos avaliar o 

território de Mértola, tendo em conta as treze áreas prioritárias a intervir. 

Por outro lado, considerámos também importante incluir nesta amostra, um conjunto 

de idosos do Concelho de Mértola (apêndice E), e por isso, uma amostra por 

conveniência composta por vários idosos que participam em vários projetos já 

desenvolvidos neste território, e que foi fácil obter a sua opinião acerca das várias 

temáticas abordadas, devido ao seu envolvimento nas mesmas. 

Foram então criados quatro grupos focais, dispersos por várias localidades e 

Freguesias do Concelho de Mértola, no sentido de se obter o máximo de informação 

possível e necessária. 

O GF1 foi composto por oito pessoas, com idades entre os 73 anos e os 89 anos, 

todas elas do sexo feminino, em que quatro delas são casadas e quatro são viúvas. A sua 

escolaridade varia entre a 3ª classe, 4ª classe e 6º ano. Uma das mulheres é analfabeta. 

Percebemos ainda que todas elas estão reformadas, quatro destas vivem sozinhas e 

quatro  vivem com os seus esposos. Das oito mulheres, sete têm filhos, a sua família 

costuma visitá-las com regularidade e recebem telefonemas de familiares, amigos ou 

pessoas próximas com frequência. 

O GF2 foi então constituído por nove mulheres, com idades compreendidas entre os 

68 anos e os 86 anos. Seis mulheres são casadas e três são viúvas. A escolaridade varia 

entre a 3ª, 4ªclasse e 6º Ano. Todas são reformadas. Seis mulheres vivem acompanhadas 

dos seus esposos e três vivem sozinhas. Todas têm filhos, costumam receber visitas 

semanais, mensais ou anuais dos seus familiares, e todas recebem telefonemas com 

alguma regularidade de familiares, amigos, ou outras pessoas próximas. 

O GF3 apresentou um conjunto de onze mulheres, com idades entre os 65 anos e os 

oitenta e oito anos. Das quais sete são casadas e quatro são viúvas. Com escolaridade 

entre a 4ª Classe, o 6º e o 9ºano. Todas estas idosas estavam reformadas, onde seis 

viviam com os seus esposos, uma com o filho e quatro sozinhas. Todas têm filhos, na 

grande maioria os seus familiares costumam visitá-las com frequência, onde recebem 

também telefonemas de familiares, amigos, ou outras pessoas próximas de forma 

regular. 
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O GF4 teve uma representação de nove participantes, dos quais eram três homens e 

seis mulheres. Uma das mulheres era divorciada, dois homens casados, quatro mulheres 

casadas, um viúvo e uma mulher também viúva. A escolaridade deste grupo focal 

variou entre a 3ª classe, 4ª classe, 6º e 9º ano. Um dos homens era analfabeto. Todos os 

elementos estavam reformados e duas das mulheres viviam sozinhas, um homem 

também sozinho, e seis viviam com os seus esposos e esposas. Todos tinham filhos, a 

sua família costuma visitá-los e recebem telefonemas de familiares, amigos, ou outras 

pessoas próximas de forma regular. 

Através dos dados desta amostra, foi efetivamente possível percecionar com sucesso 

os resultados para a obtenção da informação para esta investigação, pois tivemos 

expressa a opinião e informação de pessoas idosas que habitam as localidades do 

Concelho de Mértola, através da constituição dos grupos focais, tivemos a informação 

retirada a partir de um conjunto de técnicos que trabalham de perto com esta realidade, 

através da aplicação de entrevistas individuais. Foi importantíssima a seleção desta 

amostra para o resultado final, pois estes indivíduos apresentaram-nos os seus 

problemas, mas também o seu conhecimento e opinião relativamente à intervenção que 

consideram melhor para as áreas selecionadas na análise deste estudo. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Idades Dos Participantes dos 

Grupos Focais 
Gráfico 9 – Sexo Dos Participantes dos 

Grupos Focais 
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Gráfico 10 – Estado Civil Dos Participantes dos  

Grupos Focais 
Gráfico 11 – Grau de Escolaridade Dos Participantes dos  

Grupos Focais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Com quem vivem os Participantes dos  

Grupos Focais 
Gráfico 13 – Número de Filhos dos Participantes 

dos Grupos Focais 

Gráfico 14 – Visitas de Familiares aos Participantes dos Grupos Focais 
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De um modo geral, podemos então fazer uma análise a partir dos gráficos acima 

evidenciados relativamente ao número total de participantes nesta amostra, ou seja, dos 

trinta e sete indivíduos que se disponibilizaram em participar neste estudo. 

Assim sendo, segundo o gráfico 8 percebemos que existem intervalos de idades entre os 

participantes, ou seja, houve uma maior participação de indivíduos entre os 71 e os 75 

anos de idade, seguindo-se aos indivíduos da faixa etária anterior, ou seja, entre os 66 e 

os setenta anos de idade. 

Relativamente ao sexo, vimos claramente representado no gráfico 9 a 

dominância de participação pelo sexo feminino (34 mulheres), do total de 37 

participantes. Este número é representativo da maioria das mulheres na população deste 

concelho, e por isso, na participação de projetos existentes no território de Mértola. 

Houve ainda a preocupação por tornar o grupo mais heterogéneo, contudo, não foi 

possível devido à falta de participação de homens, bem como, da sua falta de 

disponibilidade. 

 Vimos ainda através do gráfico 10 que verificamos que a maioria a maioria da 

amostra é casada, correspondendo a 23 indivíduos do total de 37, seguindo-se 13 

indivíduos viúvos e apenas um divorciado. 

 No que corresponde aos níveis de escolaridade, segundo o gráfico 11 existe uma 

maioria significativa de participantes que apresenta a 4ª classe 4 como nível de ensino, 

onde só apenas dois dos participantes são evidenciados como analfabetos (5,4%), o que 

nos permite verificar que a maioria teve oportunidade de estudar. 

Verificamos ainda que os 23 casados evidenciados acima vivem com os seus esposos ou 

esposas, segundo o gráfico 12 e que do total restante de participantes 13 vivem sozinhos 

e 1 vive com o seu filho/a. 

Tendo em conta a análise realizada ao gráfico 13, verificamos que uma parte 

significativa dos participantes tem 2 filhos (17 pessoas), seguindo-se 12 indivíduos com 

um filho, o que evidencia os resultados expressos a nível nacional de diminuição da 

população, uma vez que, já não é tão frequente observarmos muitos casais que 

ultrapassem este número. Numa amostra de 37 participantes, apenas 7 tem três filhos. 

Foi ainda possível verificar no gráfico 13 que a maioria recebe visitas mensais por 

parte dos seus familiares (67,6%), seguindo-se as visitas semanais. Relativamente às 

visitas anuais, foi também explicado pelos participantes, que aconteciam com esta 

regularidade devido ao facto de se tratar de familiares que vivem no estrangeiro. 
 

4 Terminologia correspondente ao 4º ano do Ensino Básico do atual Sistema Educativo 
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Relativamente às vivitas diárias, só apenas um participante se manifestou receber visitas 

com esta regularidade. 

No que corresponde à questão presente no Apêndice C acerca de que se recebem 

telefonemas de familiares ou amigos todos responderam que sim, ou seja, houve uma 

unanimidade em todas as respostas, daí não se ter realizado um gráfico para esta 

questão. 
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Capítulo 7 - Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 
 

Para esta investigação, foi importante aplicar o Estudo Caso, através das técnicas 

dos Grupos Focais e do inquérito por entrevista do tipo semiestruturada, uma vez que, 

permitiu uma maior proximidade com a amostra selecionada para o efeito, sendo estes 

os conhecedores do terreno, conseguimos obter mais informação. Deste modo 

evidenciámos uma recolha que se conjugou através de um conjunto de técnicas e de 

instrumentos que nos permitiram analisar um conjunto de áreas, perceber várias 

necessidades e ainda sugestões de melhoria. Ou seja, um conhecimento abrangente de 

várias dimensões que permitem avaliar os fatores inerentes à condição de bem-estar do 

idoso no Concelho de Mértola (apêndice B). 

Podemos considerar o Estudo Caso como um método de Pesquisa muito útil na 

investigação em Ciências Sociais, onde este modelo abrange as estratégias necessárias a 

aplicar na recolha de dados desta investigação. 

       Segundo Yin (2001) 

o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real - tais 

como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 

internacionais e a maturação de alguns setores (p. 21). 

Através da aplicação do mesmo, conseguimos então realizar a recolha de um 

conjunto de factos pessoais, individuais e coletivos da amostra selecionada para o efeito, 

bem como a compreensão dos seus factos. 

 

7.1. – Técnica dos Grupos Focais 

Segundo Santos (2017) a técnica dos grupos focais estimula o debate e o diálogo, 

pois 

é dada a oportunidade de todos os intervenientes participarem, 

manifestando a sua visão particular, através da utilização das suas 

próprias palavras e expressões, ou seja, procura-se que os sujeitos se 
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manifestem o mais livremente possível, fornecendo informações 

completas e precisas sobre o assunto em causa (p. 4). 

 

Esta foi uma técnica útil, aplicada com os idosos do Concelho de Mértola, através 

de um conjunto de questões que a Organização Mundial da Saúde (2008) definiu como 

áreas prioritárias ao trabalho que atende às necessidades dos idosos.  

Para este estudo, as questões foram aplicadas a quatro grupos de idosos 

identificados e selecionados para este efeito, em várias localidades do Concelho de 

Mértola. Estes quatro grupos corresponderam a um total de 37 indivíduos, em que a 

gravação do contacto estabelecido com estes quatro grupos durou sensivelmente três 

horas, tal como podemos ter evidenciado na tabela 5.  

Esta técnica permitiu a construção de um guião de questões, através da aplicação do 

inquérito por entrevista do tipo semiestruturado, que permitiu reunir um conjunto de 

idosos em cada localidade, e perceber a sua opinião relativamente a várias áreas de 

análise e que influenciam de forma direta a promoção do seu bem-estar e as 

oportunidades que este território lhes tem para oferecer. 

 

7.2 – Inquérito por Entrevista do Tipo Semiestruturada 
 

O inquérito por entrevista de tipo semiestruturada foi um instrumento de recolha de 

informação importantíssimo para esta investigação, pois o objetivo central foi aplicá-la 

a um conjunto de atores sociais. Sendo estes responsáveis pela implementação das 

políticas públicas e sociais do Concelho de Mértola, por exemplo Coordenadores de 

alguns projetos, ou alguns técnicos da área social, através de um conjunto variado de 

perguntas mais abertas. O contacto com estes oito participantes durou aproximadamente 

cinco horas na totalidade. Este contacto permitiu-nos obter informação acerca daquilo 

que está a ser implementado até então no Concelho, mas também perceber aquilo que se 

objetiva vingar para o futuro dos idosos deste território. Assim sendo, as treze 

categorias analisadas no inquérito por entrevista do tipo semiestruturada estão 

representadas na tabela 4. 

Assim, este tipo de método “privilegia a obtenção de informações através da fala 

individual, a qual revela condições estruturais, sistemas de valores, normas e símbolos e 
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transmite, através de um porta-voz, representações de determinados grupos” (Lima, 

Almeida & Lima, 1999, p. 133). 

Possibilitou então um conjunto de opiniões diversificadas, que permitiram avaliar o 

território como um todo, bem como a sua opinião relativamente algumas destas áreas, 

através de uma observação prática e conhecedora do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Categorias dos Inquéritos por 
Entrevista  

 
 
  1 – Espaços Exteriores e Edifícios 
  2 – Habitação 
  3 – Transporte 
  4 – Mobilidade 
  5 – Respeito, Cultura e Inclusão 
  6 – Participação Social 
  7 – Comunicação e Informação 
  8 – Participação Cidadã 
  9 – Saúde 
  10 – Serviços Sociais 
  11 – Segurança 
  12 – Consumo 
  13 – Independência 
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7.3 – Modelo de Análise 
 

Este modelo de análise foi constituído com base nas áreas prioritárias retratadas a 

partir das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, constituído então por quatro dimensões 

centrais, tal como podemos verificar na tabela 5. 

Vimos primeiramente representada a dimensão dos Espaços em duas categorias, os 

Espaços Exteriores e Edifícios e a Habitação. A segunda dimensão corresponde à 

Deslocação, que é constituída por duas categorias, ou seja, o Transporte e a Mobilidade. 

A terceira dimensão selecionada para este modelo é a Vida Participativa em 

Comunidade, dividida em quatro categorias, o Respeito, a Cultura e a Inclusão Social, a 

Participação Social, a Comunicação e Informação e a Participação Cidadã.  

Por fim, a quarta dimensão está relacionada com o Acesso a Bens e Serviços, e que se 

divide por cinco categorias, ou seja, a Saúde, Serviços Sociais, Segurança, Consumo e 

Independência. 

Contudo, todas estas quatro dimensões e treze categorias, são distribuídas em várias 

subcategorias, através de um conjunto de questões, que nos permitem obter um 

conhecimento mais pormenorizado e particular acerca de cada área em análise neste 

estudo. 
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Tabela 5 – Modelo de Análise: Áreas de Avaliação para as Cidades Amigas das Pessoas Idosas 
 

Conceito Dimensões Categorias Subcategorias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas de 
Avaliação 

para as 
Cidades 

Amigas das 
Pessoas 
Idosas 

 
 
 

 

 
 
 

Espaços 

 

Espaços 
Exteriores e 

Edifícios 

- Existem espaços livres e de lazer com acessibilidade para 
os idosos? 
- Existem obras com prioridade no Concelho de Mértola ao 
nível do acesso a espaços? Por exemplo a remoção de 
algumas barreiras? 

 

 
Habitação 

- Quais são os maiores obstáculos identificados no acesso às 
habitações dos idosos e que perturbam a sua movimentação? 
- A nível geral, que as habitações dos Idosos de Mértola 
apresentam condições de conforto? 

 
 

 
Deslocação 

 
 

Transporte 
- Tendo em conta as características do Concelho de Mértola, 
é importante que os idosos tenham transporte público? E 
este está adaptado às suas necessidades de deslocação? 
- Que estratégias são necessárias adotar a curto/médio 
prazo? 

 
Mobilidade 

- Quais são os principais serviços da Vila de Mértola a que 
os idosos se deslocam? 
- Os idosos costumam deslocar-se à sua Junta de Freguesia? 

 
 
 
 
 

Vida 
Participativa 

em 
Comunidade 

 

Respeito, 
Cultura e 

Inclusão Social 

- Quais as principais festividades e atividades que incluem o 
idoso do Concelho de Mértola?  
- Essas ações promovem bem estar pessoal ao idoso? 

 
 

Participação 
Social 

- São promovidas atividades entre pessoas de várias 
gerações no Concelho de Mértola? Existe muita 
participação? 
- Que projetos são urgentes realizar no Concelho de Mértola 
para promover uma maior participação dos idosos? 
- Existe uma maior participação de homens ou de mulheres? 

 
Comunicação e 

Informação 

- Existem projetos que envolvam os idosos e que promovam 
a comunicação entre si? 
- Como é que as pessoas mais velhas têm acesso às 
divulgações que são feitas para participarem nas atividades? 

 
 Participação 

Cidadã 

- Os idosos do Concelho de Mértola têm voz ativa nos 
momentos de Participação Política? Por exemplo em 
Reuniões de Câmara, Assembleias Municipais ou de 
Freguesia? 

 
 
 
 
 
 

Acesso a Bens 
e Serviços 

 
Saúde  

- Como classifica o Sistema de Saúde disponibilizado no 
Concelho de Mértola? 
- Seria necessária a criação ou reformulação de algum 
espaço destinado ao utente? 

 
Serviços Sociais 

- Seria necessária a criação de algum serviço Social em 
Mértola que ainda não exista? 
- Quais são os serviços sociais que os idosos utilizam com 
mais frequência? 

 
Segurança 

- Mértola é um espaço seguro para os idosos viverem? 
Existe algum tipo de receio? 
- Já teve ou conhece alguma experiência negativa? 

 
Consumo 

- Tendo em conta os rendimentos dos idosos, considera que 
são suficientes para os seus consumos diários? 
Existe muito consumo de bebidas alcoólicas pelos idosos 
deste Concelho? 

 

Independência - Que medidas existem neste território para promover uma 
maior autonomia do idoso? 
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Capítulo 8 – Análise e Tratamento de Dados 
 

Durante a realização da investigação, bem como da análise e tratamento dos dados, 

será também importante recorrer à pesquisa documental, referente a documentos 

internos acerca de políticas públicas desenvolvidas no Concelho de Mértola, 

nomeadamente aprovados e discutidos em rede social. Falamos então acerca de 

informação local, que seja possível recolher, observar e analisar, e que por sua vez, 

permita comparar com os resultados obtidos através dos vários métodos de recolha de 

dados.  

Neste sentido, esta informação beneficiará o conhecimento acerca da temática, mas 

também a recolha dos dados sobre a realidade em estudo. Esta análise permitirá ter uma 

visão mais alargada acerca deste público em questão, bem como das políticas públicas e 

sociais existentes no Concelho de Mértola, e dos dados geográficos deste território.  

Para trabalhar a informação dos inquéritos por entrevista, deveremos ter em 

conta a análise de conteúdo, pois esta permitirá perceber a eficácia ou por outro lado, a 

restruturação das políticas públicas aplicadas e destinas a idosos até ao momento.  

Assim sendo, a análise de conteúdo é caracterizada como “um método muito 

utilizado para a análise de texto, e utiliza-se na análise de dados de estudos em que os 

dados tomam a forma de texto dito ou escrito.” (Coutinho, 2013, p. 217). 

 

8.1 – Análise dos resultados dos Grupos Focais 

 
Através do modelo de análise presente no apêndice D e tendo em conta os 

Grupos Focais, podemos perceber a opinião dos idosos em relação às treze categorias 

analisadas, sob uma intervenção conhecedora dos mesmos em relação às oportunidades 

que consideram importantes aplicar, bem como as necessidades que consideram urgente 

intervir. 

 

8.1.1. Espaços Exteriores e Edifício 

Relativamente à categoria de espaços exteriores e edifícios, e seguindo a logica 

de raciocínio no apêndice H, é claramente visível que esta complementa a interligação 

dos resultados neste trabalho escrito, e retrata a opinião e a intervenção da amostra. 
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Verificámos que de um modo geral estes espaços estão maioritariamente 

arranjados “estão acessíveis sim senhora” – Grupo Focal 2 … “quanto à minha 

localidade não há barreiras que impeçam a minha circulação.” – GF3 

Contudo, apurámos ainda a clara preocupação pela manutenção de espaços 

secundários e alternativos, principalmente para a realização de caminhadas “alguns 

caminhos agora também estão vedados” – GF4 o que percebemos que de certa forma é 

um fator que impossibilita a livre circulação do idoso ao redor da sua localidade, onde 

foi também anotada a necessidade de arranjar alguns buracos existentes na via pública e 

enumerados pelos idosos entrevistados. 

Uma obra proposta por um grupo de idosos foi a concessão do restauro de 

algumas escolas primárias que estão desativas em diversas localidades do Concelho de 

Mértola, e serviriam como um espaço de encontro, de partilha, e de dinamização de 

atividades. Foi ainda frisado pelos mesmos, a sua preocupação pela contratação de 

técnicos para estas ações, e que seriam uma mais-valia e uma oportunidade para o 

território “agente não é para trabalhar (risos) agente já trabalhamos, agora é para os 

mais novos, para fazermos coisas de vez em quando, faz-nos falta.” – GF1  

 Foi também percetível a sua preocupação pela continuidade de espaços que 

promovam o contacto intergeracional, como a construção de parques adaptados às 

várias faixas etárias, tal como já tem vindo a ser implementado neste território. 

Outras obras também evidenciadas pelos idosos é a necessidade de continuar a renovar 

algumas redes de esgotos e também o saneamento básico de algumas localidades que 

até ao momento ainda não têm “estamos à espera que façam o saneamento básico, e 

nessa altura estamos à espera que arranjem a estrada, já nos disseram que sim, já está 

no projeto.” – GF3 

 

8.1.2. Habitação 

Em relação às habitações dos idosos, as principais barreiras que estes 

enunciaram estão relacionadas com a matriz de construção das suas casas, que são 

maioritariamente antigas, e devido às suas inclinações apresentam “algumas barreiras, 

os poiais.” – GF4 mas também a dificuldade de circulação com uma cadeira de rodas, 

caso seja necessário, ou seja, como não houve planta arquitetónica para a construção 

destas casas mais antigas, não existe propriamente uma estrutura pois as divisões são 

muito pequenas, tal como está evidenciado no apêndice I. 
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Contudo, verificámos que a maioria dos idosos entrevistados apresenta as suas 

divisões no rés do chão, tendo já em conta as suas dificuldades de circulação. Outros 

também têm vindo a tomar algumas medidas de prevenção, como é exemplo a 

eliminação de algumas barreiras e a aplicação de objetos que facilitem a sua circulação 

“da minha sala para a cozinha tenho um corrimão.” – GF2 

Relativamente às condições térmicas e de conforto, observámos que as casas das 

pessoas idosas também não apresentam muitas condições a este nível. O que 

averiguámos é que as habitações eram feitas tendo em conta os poucos materiais 

disponibilizados na altura, eram adotadas estratégias e alternativas com aquilo que 

estava ao seu dispor, sendo construídas “paredes grossas, com taipa são mais frescas e 

mais quentes, para proteger tanto no verão como de inverno” – GF1 em que 

atualmente adequam os mecanismos e condições que têm ao dispor, à sua necessidade 

“faço fogo em casa, assim está sempre quente no inverno, e no verão abro as janelas à 

noite para entrar o fresco.” – GF2  

Verificámos ainda uma dificuldade ao nível da adoção de alguns mecanismos de 

conforto térmico, como por exemplo os ares condicionados, ou seja, uma maioria 

significativa das casas dos idosos apresentam tetos de madeiras e tábuas, e deste modo 

impossibilitam as condições de refrigeração proporcionadas por estes aparelhos “se 

tivesse uma placa já conseguiria. De inverno tenho a salamandra.” – GF3 

Deste modo, podemos constatar que as habitações dos idosos estão recuperadas, 

e apresentam condições básicas para o seu conforto, contudo, não foram adaptadas 

áquilo que são as condições térmicas que se foram alterando neste contexto geográfico, 

nomeadamente as mudanças de temperatura em cada estação. 

 

8.1.3. Transporte 

Relativamente aos transportes públicos, estes são observados como uma 

necessidade de reajuste à deslocação dos mais idosos (apêndice J). Não obstante, as 

carreiras por vezes não estão adaptadas a estas deslocações, pois deslocam-se e “às 

vezes não levam ninguém, vai uma pessoa ou duas.” – GF1 sendo que nos períodos das 

férias escolares, os autocarros não percorrem as localidades todos os dias, o que se torna 

uma dificuldade no acesso aos serviços “devia haver um transporte mais adaptado.” – 

GF2 

O que foi ainda visível através destas opiniões é que os transportes rodoviários 

são muito grandes para o número de população que transportam, e por isso, são tidas em 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

93 
 

consideração as rotas que recompensa mais os autocarros se deslocarem, daí quando há 

as férias escolares, só haver transporte em alguns sítios.  

Deste modo, foi sugerido um transporte mais adaptado, a pedido e que facilitasse 

a mobilidade da população sénior, pois a maioria da população já tem carro próprio 

“quem não tem carro precisa sempre de autocarro.” – GF3  

Algumas estratégias ao nível da intervenção nos transportes públicos tidas como 

essenciais pelos idosos são a colocação de plataformas elevatórias nos veículos mais 

altos, facilitando assim a sua mobilidade “os carros da Câmara já têm, os da 

rodoviária é que ainda não.” – GF1 

Na opinião de outros entrevistados, deveria haver uma reorganização dos 

serviços de transporte, tendo em conta as necessidades da população, ou seja, haver uma 

organização em que os serviços disponibilizados em Mértola fossem articulados com os 

transportes e com as necessidades dos idosos. Existirem rotas destinadas àquelas 

freguesias ou localidades, em consonância com as consultas que estão disponíveis para 

os idosos no Centro de Saúde de Mértola, ou outras respostas em que o horário seja 

compatível com o do seu transporte. O que verificámos que acontece atualmente é que 

“se não pagam um táxi terão de almoçar e ainda sai mais caro, é o que eu penso. Leva-

se lá o dia inteiro.” – GF3 A proposta realizada vai então de acordo com a adoção de 

um transporte a pedido que facilitasse a mobilização do idoso, adaptando a necessidade 

à sua deslocação. 

 

8.1.4. Mobilidade 

Relativamente aos serviços mais procurados pelos idosos, segundo a opinião dos 

mesmos, e retratado no apêndice K, são primeiramente o serviço de consultas do Centro 

de Saúde, farmácia, serviço de análises, banco, algum comércio, as mercearias e 

minimercados, registo civil, finanças, correios, papelaria para pagamentos e compra do 

jornal, serviços administrativos e ao mercado nos dias em que “há serviços que têm 

ladeiras muito grandes, custa muito a subir, por exemplo para irmos ao centro de 

saúde.” – GF2  

Foi fácil perceber que o acesso a alguns serviços evidenciados pelos idosos se torna 

difícil devido à conjuntura geográfica da Vila de Mértola, bem como ao local onde 

foram colocados. Foi ainda visível a preocupação dos idosos relativamente a todas estas 

deslocações que aproveitam por fazer no mesmo dia, daí a sua sugestão em adotar um 

transporte a pedido, e por isso, adequado no acesso à concessão destas necessidades no 
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mesmo dia “se eu puder ir um dia à vila que vá a estes sítios todos se me fizer falta, é o 

ideal.” – GF4 

 Em relação à utilização dos serviços da Junta de Freguesia da sua área de 

residência, percebemos através da opinião dos idosos, que estes recorrem com alguma 

frequência aos balcões sempre que lhes é necessário resolver algum problema. Por isso, 

vimo-lo como um serviço de proximidade e de quem os idosos recorrem imediatamente 

assim que necessitem “sim, quando temos algum problema vamos à junta de 

freguesia.” – GF1 

Em algumas Freguesias deste território, foi ainda percetível a 

complementaridade de serviços descentralizados que são proporcionados à população 

deste estudo, e exemplo desta proximidade e usufruto desta possibilidade é o auxilio 

que é dado à população através do apoio da Junta de Freguesia ao deslocar os seus 

fregueses até à sede de Concelho para resolverem problemas “temos às vezes também a 

carrinha da junta que nos leva ao médico, uma semana vai para um lado, e outra 

semana vai para outro, e é assim, todos têm falta.” – GF2 

Por outro lado, entendemos também que existe o apoio direto das Juntas de 

freguesia à comunidade, principalmente ao nível da cobrança de alguns serviços nas 

próprias localidades, facilitando-lhes esse acesso, pois a maioria não tem transporte 

próprio para o fazer nas Sedes de Freguesia “deslocamo-nos pouco à junta porque ela 

vem até nós. Pois é. É isso mesmo, as funcionárias e o Presidente vêm aqui.” – GF3 

 

8.1.5. Respeito, Cultura e Inclusão 

As principais atividades que observámos maior participação dos idosos quando 

questionados, foram essencialmente atividades da Ludoteca Itinerante, através da 

realização de trabalhos manuais “temos trabalhos manuais com a ludoteca, é muito 

importante” – GF3 e na requisição de livros (apêndice L). 

De outro modo, foi também evidente que gostam de participar em aulas de 

ginástica realizadas nas suas freguesias, e as senhoras gostam de ir às comemorações do 

Dia da Mulher “especialmente o Dia da Mulher, é tudo mulheres que vão passear.” -  

GF1  

Mas também em outras atividades, como por exemplo na realização de caminhadas e 

recolhas de lixo junto à estrada, projetos de reciclagem, aulas de hidroginástica, aulas 

com viola campaniça, e junção de grupos para treinar músicas de cante alentejano 
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“temos o nosso grupo coral, que já fomos nós que criámos e ensaiamos todas as 

semanas. A Junta dá-nos o transporte, o que é muito bom.” – GF3  

Participam também nos passeios organizados pela Câmara Municipal, nomeadamente 

no passeio anual de Barco e no Almoço Comemorativo do Dia do Idoso, que reúne 

todos os idosos do Concelho de Mértola “costumamos ir ao passeio de barco e almoço 

de reformados da Câmara, quando é o comes e bebes agente não falha (risos).” – GF4  

Referiram ainda que apresentam uma discórdia pelo facto de algumas pessoas 

beneficiarem do Cartão Social atribuído pela Autarquia, e assim terem um benefício de 

50% no pagamento de despesas relacionadas com estes momentos lúdicos, onde existe 

uma discórdia de alguns elementos que também participam, e não tendo este benefício 

consideram que se torna injusto. “o Cartão Social deve ser para saúde, agora para 

passeios não.” – GF1 Sendo também referenciado pelos mesmos que existe um 

envolvimento ao nível das atividades dinamizadas pela Universidade Sénior. 

Foi clara e unanime a resposta dos idosos dos vários grupos focais relativamente 

à promoção de bem-estar que estes momentos lhes proporcionam, como se estes fossem 

uma terapia de grupo, mas também promotores de contacto entre amigos que só se vêm 

nestes encontros anuais “é nesses convívios que agente vê algumas pessoas. Passa-se 

tempo e tempo que agente não as vê.” – GF1  

A participação nestas ações é então a quebra da rotina diária e o convívio com 

novas gentes, é considerado pelos idosos como um dia diferente e proporcionador de 

ambientes de bem-estar, esquecendo alguns dos seus problemas da vida diária “isso é 

muito bom para agente, temos falta de sair daqui às vezes” – GF2 … “agente anda 

bailando, esquecemo-nos das dores.” – GF3  

 

8.1.6. Participação Social 

Foi também apresentado pelos idosos a importância da promoção de momentos 

de contacto, de convívio e de aprendizagem intergeracional, através de projetos que 

liguem os mais novos aos mais idosos, através da partilha e da aprendizagem, reforçado 

no apêndice M. “Eu acho bom porque as crianças tomam amizade às pessoas mais 

velhas, e as mais velhas sentem-se uteis porque vêm as crianças, e isso é muito bom 

para a saúde, para a mentalidade, para as pessoas.” – GF1 

Sendo considerado pelos mesmos que existe contacto intergeracional no 

Concelho de Mértola, em que a adesão existente promove enormes laços de confiança e 

de interação entre a comunidade. Contudo, existe a preocupação pelo reforço destes 
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laços, que não são maiores devido à inexistência de população jovem no Concelho de 

Mértola, mas nas atividades que se vão realizando, os mesmos afirmam que há esse 

contacto “sim, participam. Agora na caminhada do 25 de abril haviam pessoas das 

gerações todas, dos mais novos aos mais velhos.” – GF2 

Foi também percetível que os mais idosos estão cada vez mais familiarizados 

com a importância deste trabalho, através da informação que têm acesso na televisão 

“na televisão vemos muito os pequenos com os mais velhos.” – GF3 

Por isso, relativamente aos projetos que os idosos consideram necessários, 

podemos anotar que seria urgente promover ambientes de aprendizagem mútua entre 

gerações “ensinar os mais novos sobre as comidas de antigamente” – GF2 através de 

um trabalho que conjugasse um projeto em que os mais novos ensinassem as áreas 

referentes à sua geração e os idosos recordassem o seu passado através de um 

ensinamento conjunto na base da memória. Outra sugestão foi a de levar os mais jovens 

e crianças até aos idosos mais isolados, ou ainda “uma coisa muito gira que podíamos 

fazer era o nosso grupo de cantares ir à escola. Isso era ótimo.” – GF3 

Foi claramente evidenciado pelos grupos focais que a maior participação em 

atividades ou festividades é essencialmente de mulheres, até porque estão em maioria 

neste território “há mais mulheres que homens.” – GF1 Não obstante os que existem, 

segundo a amostra, gostam mais de participar em atividades muito próprias e que estão 

muito vinculadas a nível cultural e local, como é exemplo o jogo do xito, o jogo das 

cartas e a atividade cinegética. Foi visível ainda a opinião de que alguns já vão 

participando em algumas ações ou atividades, mas quase sempre acompanhados pelas 

suas esposas, pois sozinhos ainda apresentam alguma resistência.  

Assim sendo, vimos nitidamente que a maior percentagem de participação recai 

sob as mulheres, mas já é percetível uma percentagem de participação masculina, 

comparativamente aos anos anteriores. 
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8.1.7. Comunicação e Informação 

Foi clara a opinião de que estes momentos e os vários projetos em que os idosos 

participam, promovem comunicação entre si, pois existe um forte diálogo entre os 

participantes “claro que sim, muito até. Nós até parece que nos sentimos família.” – 

GF3 Existe uma comunicação muito agradável e saudável que é proporcionada nos 

grupos de trabalho que são criados em cada projeto, mas apontada com uma certa 

resistência inicial em algum caso esporádico “eu digo para virem…deixem-se estar em 

casa, vem agente e pronto.” – GF2  

Foi também visível esta participação e este espírito de entreajuda com pessoas que 

vieram para Mértola após se reformarem e que se envolveram de imediato nestes 

projetos dinâmicos a fim de não sentirem a mudança drástica, quer do contexto 

geográfico como também social. Ou seja, quiseram manter vivos os seus hábitos de vida 

ativa e regular, de forma a prevenirem o isolamento e a solidão (apêndice N). Daí terem 

surgido alguns projetos, como é exemplo o Grupo de Cantares da União de Freguesias 

de São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros, sendo hoje 

em dia impensável deslocar estas pessoas a residir num outro contexto geográfico se 

não o que têm no momento. 

 Deste modo, foi constatado que devido à comunicação entre a população nos 

projetos já existentes, surgiram novos projetos, mas também o fortalecimento das suas 

redes de vizinhança, de amizade e de contacto entre eles “hoje ninguém me arrancava 

daqui para ir viver para outro lado, nem pensar nisso.” – GF3 

Relativamente à divulgação das atividades, tendo em conta a opinião dos idosos, 

verificámos que têm acesso à informação através da afixação de informação que é 

colocada junto das caixas do correio, através de chamada telefónica, passando também a 

informação entre eles, palavra a palavra. Normalmente em cada localidade existe uma 

pessoa responsável por contactar o resto, funciona assim um pouco por todo o 

Concelho, e em todas as localidades que é necessário divulgar a informação. Foi ainda 

percetível que alguns idosos também acompanham a informação através das redes 

sociais, nomeadamente no Facebook. 
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8.1.8. Participação Cidadã 

 Observámos que ao nível da participação cidadã do idoso em momentos de ação 

política, como em Reuniões de Assembleia Municipal, Assembleia de Freguesia ou 

Reunião de Câmara, não existe propriamente uma participação ativa dos mesmos 

“ainda nunca fui, mas por acaso sei que há.” – GF1 

Deste modo, é evidente que de facto o espaço a nível físico existe, contudo, a 

população não se envolve, nem tem poder de decisão ativa nestes momentos de 

participação política a nível local. Frisado ainda por alguns idosos que existe essa 

impossibilidade devido à falta de transporte próprio para a realização dessas 

deslocações. Uma senhora de um grupo focal referiu que está a ponderar ir numa 

próxima reunião, a fim de manifestar a sua opinião sobre algo “eu já pensei em ir, tenho 

uma reclamação para fazer, se calhar na próxima vou.” – GF2 

Neste sentido, existe um desligamento da população perante os momentos de 

decisão, e que, por sua vez, é acompanhada pela dificuldade de deslocação existente no 

local, “mas isso é bom, eu é que não sabia … as pessoas aqui não ligam muito a isso, a 

esses momentos.” – GF4 tal como nos é visível no apêndice O 

 

8.1.9. Saúde 

Passando agora para análise de outra categoria também muito importante para o 

idoso, ou seja, a resposta de saúde que é dada no Concelho de Mértola a esta população, 

sentimos um certo desalento em relação a esta resposta, tendo em conta a opinião dos 

idosos que constituíram a amostra e que está expressa de forma clara no apêndice P. Os 

mesmos afirmaram que têm algumas dificuldades para manter as rotinas de consultas, 

uma vez que, ora são marcadas, ora são desmarcadas. Devido às variáveis analisadas 

neste estudo, percebemos que esta inconstante dificulta ainda mais o acesso do idoso a 

um sistema de saúde signo, pois a maioria desloca-se em transportes públicos, com 

reformas muito baixas e com problemas de saúde agravados. O que acontece por vezes 

é que as pessoas mudam a residência para Mértola, mas mantém os médicos no local de 

onde vieram, pois preferem o serviço de saúde de lá. 

Frisaram ainda que o centro de saúde de Mértola apresenta boas instalações, 

contudo necessita de alguma intervenção de fundo, nomeadamente de novas respostas 

“com um hospital tão bom, com as comodidades todas, temos de trazer outras 

especialidades.” – GF3 
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Sob a opinião destes idosos, houve então a apresentação de um conjunto de 

propostas de melhoria do serviço de Saúde no Concelho de Mértola, nomeadamente na 

reorganização do serviço interno e administrativo do Centro de Saúde, ao nível do 

atendimento e da marcação de consultas, da recuperação do serviço de raio x e da 

realização de “alguns exames básicos, ou uma radiografia.” – GF4 

Tido ainda em conta, que a intenção apresentada pelos idosos não seria a 

disponibilidade de técnicos para a concessão destes serviços diariamente, mas sim 

através de um sistema que os assegurasse um dia por semana específico para a 

realização destas respostas de saúde, e que seria idealmente organizado com o sistema 

de transporte público, a fim de facilitar a organização e o acesso do utente à resposta 

necessária. 

Foi também identificada a necessidade de fixação de mais médicos de família e do 

restabelecimento de um serviço de urgência com o horário um pouco mais alargado, 

comparado com o que acontece com o Concelho vizinho de Castro Verde. Em 

alternativa, foi apresentada a sugestão para a contratação de um médico que percorra as 

várias Freguesias, ou a reposição de algumas extensões de saúde, caso se justifique. 

Tido ainda como observação por parte dos idosos, que as extensões de saúde não iriam 

resolver na plenitude o seu problema de oferta de serviço de saúde, uma vez que, não 

teriam aí a total oportunidade de aceder à realização de alguns exames, ou até mesmo 

para levantar medicação “para ir à aldeia à extensão de saúde, prefiro ir a Mértola, 

trago logo os medicamentos, trago logo tudo da farmácia.” – GF2 

Em relação ao serviço de análises disponibilizado, foi também sugerido que este 

sofresse uma alteração a nível de horário, ou seja, se possível abrir mais cedo devido ao 

facto de os idosos que vão fazer as análises saírem muito cedo das suas casas, e terem 

de ir em jejum para lá. Abrindo às nove horas da manhã torna-se muito demorado, pois 

segundo a opinião dos idosos presentes nos grupos focais, saem muito cedo de casa, e 

por vezes, sentem-se mal por estarem tantas horas sem tomar o pequeno-almoço “eu 

sou diabético, se eu for para lá cedo, estamos sujeitos a cair ali porque não podemos 

comer, acho que é mau.” – GF4  

A nível físico as propostas incidiram essencialmente no melhoramento do acesso 

à entrada do Centro de Saúde de Mértola, através da construção de uma rampa que 

facilite a entrada de utentes em cadeiras de rodas. Apresentado também como 

alternativa, foi a construção de um espaço mais ampliado para viaturas, ao pé do centro 

de saúde, sendo que destes lugares de estacionamento deveria haver um mesmo à 
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entrada do edifício unicamente para pessoas de mobilidade reduzida e deficiência, uma 

vez que, o que acontece maioritariamente dos dias, segundo a opinião dos mesmos, é 

que existe uma fila enorme de carros todos desorganizados à entrada do Centro de 

Saúde, que impossibilitam a circulação de utentes com maior dificuldade de mobilidade. 

Foi percetível a resposta unanime dos vários grupos focais relativamente aos 

serviços sociais no Concelho de Mértola, não sido evidenciado nenhum serviço 

procurado e inexistente “não damos assim por falta de nenhum serviço importante que 

não haja.” – GF4 

 

8.1.10. Serviços Sociais 

Relativamente aos Serviços Sociais disponibilizados no Concelho de Mértola, 

vimos que estes fazem face às necessidades dos idosos, não sendo apresentada nenhuma 

sugestão que reforce a sua procura, segundo o apêndice Q que expressa a opinião dos 

intervenientes da amostra. 

Os Serviços mais procurados, tendo em conta os entrevistados são claramente a 

Segurança Social, para tratar de algum assunto relacionado com o vencimento das suas 

pensões ou reformas, ou então, a procura da Divisão de Educação, Saúde e 

Desenvolvimento Social (DESDS) da Câmara Municipal, a fim de tratar da renovação 

do Cartão Social, ou da entrega de documentação necessária para algum processo 

pendente “às vezes vamos à parte social da Câmara renovar o Cartão Social, mas 

também fazemos isso na junta.” – GF3 

 

8.1.11. Segurança 

Na categoria da segurança dos idosos do Concelho de Mértola, verificámos que 

de um modo geral estes sentem-se seguros nas suas localidades e nas suas casas, 

contudo, verificam-se de forma pontual alguns casos de roubos ou burlas, o que causa 

um certo receio na comunidade (apêndice R). 

Normalmente a população idosa já está alerta para estas situações e vem já se 

precavendo, principalmente quando vêm pessoas estranhas ao pé das suas casas. Algum 

tipo de prevenção realizada é, a colocação de trancas nas janelas e portas, evitar sair à 

rua durante a noite, principalmente de madrugada ou até mesmo perder um pouco o 

hábito de deixar a porta de casa aberta quando veem alguma pessoa estranha, pois 

também é realizado este apelo através de campanhas de sensibilização desenvolvidas 

pela GNR junto dos idosos mais isolados. 
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No entanto, estas são apenas algumas medidas preventivas que a população vai 

tomando, porque genericamente consideram que este território apresenta algum nível de 

segurança “aqui neste monte ainda não aconteceu nenhum problema, nenhum assalto.” 

– GF4 

 

8.1.12. Consumo 

Analisada a categoria que avalia o nível de vida dos idosos tendo em conta os 

seus rendimentos, verificámos segundo a opinião dos mesmos, que para as suas 

reformas fazerem face às despesas mensais, é necessária uma ótima gestão dos seus 

recursos, pois caso contrário seriam insuficientes, tal como nos retratam no apêndice S. 

Consideram que as suas reformas e pensões são muito pequenas para os valores que são 

despendidos com medicação ou no tratamento de algumas doenças “tenho de usar 

sensores para os diabetes…não é com duzentos e tal euros que agente ganha, que dá 

para os sensores e para tudo.” – GF2 

Verificámos ainda que a maioria dos idosos tem casa própria, com uma horta onde 

semeiam algumas coisas, o que ajuda também ao nível da ocupação e na colheita de 

produtos que evitam comprar. 

Para colmatar alguns destes problemas, foi frisada pelos idosos, a ajuda que a Autarquia 

de Mértola disponibiliza a quem tem rendimentos inferiores à média, através da 

atribuição do Cartão Social, que é então uma medida que comparticipa uma parte das 

despesas de saúde que o idoso apresente “é bom o Cartão Social, porque agente vai à 

farmácia, e por exemplo se gastar cinquenta euros daqui a uns meses recebo uma 

parte.” – GF3 

Averiguámos ainda que apesar dos rendimentos serem inferiores àquilo que seria o ideal 

para manter uma estabilidade, os idosos da amostra referiram-nos que ainda assim, 

atualmente vive-se melhor que durante o período de velhice dos seus pais ou avós, pois 

embora os valores hoje em dia serem baixos, outrora nem pensões havia. Atualmente, 

mesmo sem terem efetuado grandes descontos, os idosos são dotados de uma política de 

proteção que é a pensão de sobrevivência, que alguns também não concordam que seja 

atribuída a quem não fez descontos “irrita-me é quem nunca descontou ganhar o 

mesmo que agente.” – GF2   

Segundo esta opinião, assistimos também a uma mudança a nível social, ou seja, 

apesar de outrora não haver meios financeiros de sobrevivência quando se era idoso, os 

mesmos dependiam dos seus filhos e netos, através dos rendimentos dos mesmos, pois 
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não havia outra alternativa. Hoje em dia, mesmo os rendimentos dos idosos serem 

inferiores áquilo que seria espectável, os seus filhos e netos ainda dependem deles em 

alguns casos “eu só conheci uma avó, e essa viveu sempre com a minha mãe até que 

morreu, e agente sempre que juntávamos qualquer coisinha era sempre para a avó. 

Agora já não é assim.” – GF1 

Quando nos referimos a outro tipo de consumo, o de bebidas alcoólicas por parte 

dos idosos, verificámos que a maioria nos informou que atualmente já não existe o 

hábito frequente de altos consumos de bebidas alcoólicas. Segundo a amostra, isto 

acontecia outrora, mas atualmente devido ao elevado consumo de medicação e também 

pelo facto de as reformas serem muito baixas, o normal é os idosos beberem um copo 

ou dois durante as refeições. Referiram-nos então que estes grandes consumos 

aconteciam mais quando as pessoas antigamente regressavam dos seus trabalhos do 

campo e se juntavam nas tabernas. O testemunho de algumas idosas desta amostra 

referiu que outrora já tiveram familiares muito próximos em que estes consumos 

elevados existiam “o meu Esposo não dava para rir, era todos os dias uma. Os meus 

filhos diziam que era sempre a mesma” – GF2 … “na minha casa ninguém bebe agora 

bebidas alcoólicas, mas já tive.” – GF3 

 

8.1.13. Independência  

Quando abordadas as questões relacionadas com medidas promovidas ao nível 

da independência do idoso, foram enunciadas algumas que podemos categorizar do 

geral para o particular (apêndice T).  

Nomeadamente a atribuição das reformas, comparativamente com outrora, afirmando 

que estamos um pouco melhor agora. Considerado também pelos grupos focais que tem 

vindo a ser desenvolvido um bom trabalho ao nível da independência da mulher, e deste 

modo, da sua participação na comunidade. Frisado então que esta antigamente tinha 

unicamente um papel de submissão e de trabalho no campo, hoje em dia é já um pouco 

mais equiparada ao homem “antes as mulheres trabalhavam só no campo, mas não 

tinham o valor que têm hoje, apanham mato, ceifavam e apanhavam azeitonas. O tempo 

mudou isto tudo.” – GF3 Se bem que algumas mulheres desta amostra confessaram que 

nunca estiveram propriamente dependentes dos seus Esposos, contudo, eram casos 

excecionais onde isso acontecia. 

A nível mais particular, e por isso mais local, foi apontada uma satisfação 

perante o trabalho desenvolvido em prol da comunidade Mertolense idosa, 
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nomeadamente através da dinamização de atividades direcionadas a este público e na 

promoção da participação do idoso, com a facilidade de articulação nos transportes, 

possibilitando assim a sua participação e forte adesão, pois caso contrário não seria 

possível estes participarem com frequência. Enaltecidos também alguns passeios, que 

consideraram inovadores e promotores de novos conhecimentos para eles “estes 

passeios fazem-nos conhecer coisas novas, isso é independência, vamos sem os 

Esposos.” – GF2 

Por fim, aquando colocada a questão se o Concelho de Mértola era um local 

amigo da pessoa idosa, tendo em conta a análise realizada às categorias, este território 

foi enaltecido como um lugar onde se vive livremente, marcado pelo sossego, e muito 

desejado por pessoas que vivem nas cidades. Visto como um local promotor de ar puro, 

de convívio e de comunicação entre as redes de vizinhança, um local onde os idosos 

gostam de viver. Quando dialogam com idosos de outros Concelhos, os outros ficam 

surpreendidos com algumas atividades que são dinamizadas no Concelho de Mértola 

“há pessoas que às vezes me dizem que lá nos Concelhos delas não há nada, por isso é 

bom, agente tem aqui mais coisas que em certas cidades.” – GF3 Consideram também 

importante o facto de o acesso a alguns serviços ser gratuito, o que facilita também a 

sua participação. 

Assim sendo, foi então frisado pela maioria dos intervenientes, que gostam de 

viver neste local, gostam da convivência e do espírito de grupo existente nas localidades 

deste Concelho. Foi referido que gostam de participar em atividades inovadoras, e 

através desta participação ativa, tentam combater alguns problemas existentes neste 

território, como é o caso do isolamento das aldeias e montes e a solidão existente em 

alguns casos “apesar destes problemas…aqui vive-se muito melhor que numa 

cidade…há mais ar puro.” – GF4 
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8.2 – Análise dos resultados dos Inquéritos por Entrevista 
 

Podemos iniciar o tratamento dos dados, através da informação recolhida através 

dos inquéritos por entrevista que foram aplicados a um conjunto de atores sociais do 

Concelho de Mértola (apêndice F), relativamente às categorias que nos permitiram 

observar o trabalho desenvolvido neste território a partir da opinião da amostra 

relativamente a treze áreas, e que podemos ver realçada e complementada através de 

uma tabela por categoria, que auxilia a leitura da informação global acerca das áreas 

prioritárias das Cidades Amigas das Pessoas Idosas. 

 

 

8.2.1. Espaços Exteriores e Edifícios 

A primeira área registada diz respeito aos espaços exteriores e aos edifícios, ou 

seja, a avaliação que foi realizada neste território relativamente ao acesso dos idosos a 

espaços livres e de lazer (apêndice U). De um modo geral, foi referenciado pela maioria 

dos técnicos de várias áreas, que tem vindo a ser construído um caminho para a 

promoção de condições de fácil acesso a caminhadas, passeios adequados, espaços, 

parques de lazer e arruamentos nas várias localidades e Freguesias do Concelho de 

Mértola “temos condições ótimas para fazer caminhadas” – E1 

Foram ainda referenciados os melhoramentos ao nível da pavimentação nos 

montes e aldeias deste território “as coisas estão relativamente bem” – E2 através de 

uma lógica de circulação. Contudo, em alguns locais os passeios ainda são pequenos, 

sendo apontada essa como uma característica de melhoria. 

Neste sentido, percebemos ainda que ao nível de circulação e da promoção de 

lazer no público idoso, constatamos que têm vindo a ser promovidos alguns parques de 

lazer, e até mesmo intergeracionais, que permitem o contacto e a interação entre a 

população, mas também a promoção de atividades físicas, “à beira rio aquele percurso 

eu também acho que é acessível” – E7 Sendo ainda notória a satisfação da população 

idosa relativamente à aplicação de máquinas manuais pelas suas Juntas de Freguesia, e 

Câmara Municipal, para a realização de exercício físico nos jardins e parques públicos 

das suas localidades “houve uma preocupação muito grande dos Presidentes de Junta 

em criar um conjunto de instrumentos para que os idosos possam fazer algum tipo de 

exercício físico.” – E8 
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Ao nível do acesso a alguns serviços em Mértola, também já foram realizadas 

melhorias tendo em conta as necessidades de circulação dos idosos, como é exemplo 

“Finanças, Conservatória, GNR e Tribunal.” – E6 

Deste modo verificamos que existe um caminho que deve ser continuado, mas é 

referido como notório atualmente e visivelmente desenvolvido ao nível da remoção de 

algumas barreiras que afetavam os idosos, como é o caso da intervenção que foi feita no 

Eixo Comercial da vila de Mértola “já se teve isso em consideração, os passeios já são 

mais largos, já oferecem uma maior segurança.” – E7 

Contudo, existem alguns serviços que ainda tornam difícil o acesso de 

deslocação do idoso, como é exemplo o Centro de Saúde de Mértola. No entanto, e 

tendo em conta as características geográficas e arquitetónicas da vila de Mértola, o 

espaço interior deste edifício até está adaptado à mobilidade e circulação do idoso “não 

temos dificuldades de circulação aqui dentro, mas o acesso ao centro de saúde em si é 

complicado.” – E4  

As principais obras elencadas pelos participantes deste estudo, dizem respeito 

essencialmente à remoção de algumas barreiras ainda existentes, ou seja, há um 

conjunto de serviços enumerados na Vila de Mértola como difíceis de aceder pelos 

idosos que apresentem um menor grau de mobilidade física, como é o caso do Serviço 

de Correios de Mértola, que tem algumas escadas à entrada, o acesso ao Ginásio do 

Clube Náutico, e também alguns edifícios da Autarquia, localizados no Centro Histórico 

da Vila de Mértola “são edifícios com alguns anos, mas na altura já se devia ter 

pensado nisso.” – E7 

Foi ainda elencada a preocupação em criar ideias e projetos que facilitem a 

mobilidade dos idosos do Centro Histórico até ao centro da Vila, através de uma linha 

de pavimentação mais adequada, tal como já tem vindo a ser desenvolvido “vejo um 

melhoramento dos pavimentos, dos passeios, da capacidade de as pessoas se moverem 

pelo seu próprio pé.” – E2 

De um modo geral, foi possível constatar uma satisfação perante o trabalho 

público desenvolvido até então. Contudo, existe uma preocupação por uma lógica de 

continuidade, assente no melhoramento ao nível de circulação, como é exemplificado 

através da melhoria das acessibilidades principais, estradas públicas, mas também 

através da manutenção das estradas secundárias, uma vez que são propicias à realização 

de caminhadas pela comunidade. 
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8.2.2. Habitação 

Foi importante analisar as condições de habitabilidade dos idosos do Concelho 

de Mértola, a fim de podermos entender quais as suas principais necessidades acerca 

desta matéria (apêndice V). De um modo muito geral, algumas das casas dos idosos 

foram classificadas como construções antigas, feitas em pedra ou taipa, telhados de 

tábua ou cana, com poucas divisões, e sem estrutura arquitetónica, apresentando 

algumas carências que impedem, por sua vez, a mobilidade do idoso. Alguns dos 

problemas inumerados são por exemplo, a existência de pequenas escadas ou poiais 

para entrar nas suas casas, a necessidade de construção de algumas casas de banho 

interiores, obstáculos no meio da passagem, como por exemplo tapetes ou animais de 

estimação. 

Neste seguimento, e tendo em conta as evidências apresentadas pelos 

entrevistados, surgiu o Projeto dos Melhoramentos Habitacionais desenvolvido pela 

Autarquia de Mértola, que têm vindo a ser aplicado, no sentido de melhorar as 

habitações mais antigas e que apresentam alguns problemas ao nível da mobilidade e 

conforto “há uma resposta do município que é os Melhoramentos Habitacionais.” – E3  

Através do diálogo com os entrevistados percebemos que as ações de 

intervenção deste Projeto são, a construção de casas de banho a quem necessite, a 

colocação de puxadores nas zonas mais inclinadas, antiderrapantes nas zonas de 

transição da casa, zonas de apoio nos duches, tapetes antiderrapantes, a substituição de 

banheiras por polibans, entre outros melhoramentos necessários ao seu conforto e que 

resolvem a maioria das barreiras arquitetónicas “há uma preocupação por exemplo da  

Câmara para fazer casas de banho adaptadas.” – E2 

Neste seguimento foi-nos também evidenciada a preocupação pela prevenção de 

alguns problemas relacionados com as quedas, daí ter surgido há algum tempo a 

Campanha de Prevenção de Quedas, desenvolvida entre o Município de Mértola e o 

Centro de Saúde, alertando para a maioria dos obstáculos existentes nas suas casas, bem 

como a adoção de alternativas que prevenissem as quedas “uns por teimosia não 

queriam tirar, por exemplo um tapete, porque aquele tapete estava ali há anos.” – E7 

Tendo em conta as condições de conforto e a nível climático, percebemos que 

apesar de algumas deficiências expostas, as casas mais antigas, embora construídas sem 

planta ou dimensão arquitetónica, foram pensadas tendo como ponto de vista as 

condições de climatização do Concelho de Mértola “casas antigas estão mais 
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preparadas para o calor, têm poucas entradas de luz, poucas entradas de calor, e 

normalmente têm paredes largas.” – E2 

Verificamos ainda que algumas habitações recentes também não apresentam 

características de preocupação referentes à necessidade de mobilidade ou de conforto 

dos futuros idosos “enquanto são jovens a coisa funciona, mas não estão adequadas” – 

E1 

Foi visível perceber, que de um modo geral, as condições climatéricas vão 

mudando ao longo do tempo, e como tal, a população vai adaptando as suas condições 

de conforto aos meios que tem ao seu dispor. Por exemplo, no verão existe o hábito 

frequente de deixar as casas arejar durante o período da noite, usam a ventoinha, ou 

ainda, quem apresenta mais possibilidades tem nas suas casas o aparelho de ar 

condicionado.  

Foi ainda referido que tem vindo a ser desenvolvido um trabalho pelo Município 

de Mértola, no sentido de “nós sabermos avaliar se há ali questões de indignidade 

habitacional, humana para a pessoa, isso acho que não exista no Concelho de 

Mértola.” – E3 E neste sentido, foi-nos demonstrado que têm vindo a ser tomadas 

algumas medidas preventivas a este nível, e muito recentemente “nós na Estratégia 

Local de Habitação, também vamos poder intervir a esse nível, no conforto 

habitacional, da climatização.” – E7 

Assim sendo, percebemos que sob o ponto de vista de climatização existe um 

enorme défice, principalmente devido ao facto de as casas apresentarem uma estrutura 

um pouco mais antiga, mas também pelo facto de este fator estar relacionado com a 

condição económica de aquisição de meios para obter alguns aparelhos que mantenham 

temperaturas confortáveis no interior das suas casas. 

Deste modo, as evidências que nos foram relatadas pelos entrevistados, de um 

modo geral, é que tem vindo a ser trilhado o caminho necessário para a promoção deste 

tipo de políticas públicas no território de Mértola, mas sob um apelo de continuidade 

das mesmas. 
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8.2.3. Transporte 

Quando falamos ao nível dos transportes públicos no Concelho de Mértola, e 

tendo em conta a reflexão dada pelos intervenientes desta amostra, vemos claramente 

que existe um desajuste enorme entre a necessidade e a execução prática do serviço 

(apêndice W).  

Percebemos que existe um desajuste entre a necessidade de deslocação dos 

idosos, não estando o serviço adaptado, uma vez que, existem localidades que não têm 

transportes compatíveis a estas necessidades, estando também algumas estradas 

deficitárias para a execução “as estradas são más, não há recursos humanos de 

motoristas…a rede viária tem pouca conetividade.” – E2 

 Contudo, foram-nos ainda frisadas as características deste território, tendo em 

conta a necessidade existente, ou seja, o que acontece por vezes é que o transporte 

público dirige-se às localidades, mas acaba por não transportar ninguém, em alguns dos 

dias, evidenciando assim que essa deslocação acaba por não se justificar “vai um 

autocarro que percorre duas ou três freguesias, e depois traz uma pessoa ou duas.” – 

E6  

Foi também percetível através da opinião dos entrevistados, que durante os 

períodos escolares são interrompidos alguns percursos dos autocarros, o que dificulta, 

uma vez mais, a sua deslocação até à Sede de Concelho “quando são as férias escolares 

até as pessoas só têm uma vez por semana transporte.” – E4  

A sugestão expressa por estes intervenientes, é a criação de um transporte mais 

adaptado às necessidades de deslocação do idoso, uma vez que, o que acaba por 

acontecer é que as pessoas têm de ficar o dia todo na vila de Mértola, pois a 

oportunidade de transporte público só existe ao final do dia, na retoma do autocarro, 

mas também pelo facto de o transporte privado, ou seja, táxi, ser um serviço muito 

dispendioso. 

Assim sendo, através dos relatos realizados, entendemos que tem vindo a ser 

estudado pela Autarquia de Mértola a execução do Projeto – Transporte a Pedido, que é 

dirigido à população idosa, indo de encontro às suas urgências, uma vez que, se desloca 

à localidade caso seja solicitado e necessário. É deste modo, uma alternativa ao 

desajuste atualmente existente ao nível do transporte público “essa questão do 

transporte a pedido é fundamental para os idosos, nem todos podem vir à mesma hora e 

nem todos se conseguem movimentar e subir para o autocarro.” – E5 
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Existiu uma clara unanimidade nas respostas de que é necessário desenvolver 

um projeto com estas linhas estruturais, em que criando um serviço que sirva a 

população, e que sirva o Concelho. Neste sentido, houve a opinião clara de que o 

transporte a pedido, através do telefonema para a Junta de Freguesia ou para a Câmara 

Municipal, é urgente colocar em prática. Por exemplo através da realização de um auto 

agendamento, ou então, a proposta de se criarem carreiras fixas, que abranjam várias 

rotas do Concelho, articuladas com os serviços centrais para que não se deixe ninguém 

sem resposta “é uma resposta que ficam em igualdade de circunstâncias com as outras 

pessoas do Concelho.” – E8 

Uma coordenação de transportes que poderá também ser colocada em conformidade 

com as deslocações dos utentes das IPSS “podíamos ver com as IPSS, quais os dias que 

elas vêm, quais as necessidades das IPSS.” – E7 

Deste modo, o serviço público seria mantido com a sua função regular, mas sob 

a articulação nas localidades e tendo como principal foco as necessidades de deslocação 

da população sénior deste território. Foi ainda percetível a preocupação por um 

transporte que seja também adaptado às condições de mobilidade, mas também 

ecológicas, tendo como sugestão a adoção do serviço com uma “viatura elétrica.” – E2  

Percebemos ainda que para a execução de um projeto que promova o transporte 

de população a este nível, é necessário haver uma articulação enorme entre a Autarquia, 

Juntas de Freguesia e Autoridades de Transporte, uma vez que, isso terá de apresentar 

moldes muito lineares e que não podem colidir com o “sistema burocrático do nosso 

país.” – E3 

 

8.2.4. Mobilidade 

Quando abordámos as questões relacionadas com a mobilidade do idoso 

relativamente ao acesso dos serviços que mais necessita em Mértola, verificámos que a 

sua maior necessidade é ao nível da saúde, ou seja, deslocam-se com regularidade para 

ir ao Centro de Saúde de Mértola a consultas de rotina e à renovação de medicação “o 

principal é a saúde.” – E1 Sendo o transporte o serviço mais solicitado ao nível do 

apoio domiciliário “o transporte é um dos mais solicitados e que transporta as pessoas 

das suas residências para o centro de saúde.” – E1  

Depois observámos o acesso aos outros serviços quase que como uma sequência, 

ou seja, depois de saírem das suas consultas de rotina dirigem-se às farmácias, a algum 
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comércio que necessitem, e ao banco para levantar a reforma antes de retomarem 

viagem para os seus montes e aldeias (apêndice X). 

Depois, vimos expresso um conjunto de serviços que frequentam também com 

alguma regularidade em Mértola, e que acabam por fazer no mesmo dia em que se 

deslocam à sede de Concelho, como é exemplo a repartição de finanças, os serviços do 

Município “quer de atendimento, quer de serviços sociais” – E3 mas também para os 

“pagamentos das águas” – E4, o serviço de análises, os correios, a conservatória para 

questões principais de renovação de cartões de cidadão, notários, ao mercado nos dias 

em que há, à papelaria para realizar pagamentos, às drogarias e/ou cooperativas para 

levar alimento para os seus animais ou produtos para as suas hortas. 

Desta análise realizada aos principais serviços utilizados pelos idosos do 

Concelho de Mértola e identificados pelos entrevistados, percebemos ainda que o 

sistema de transportes relativamente ao comércio que se desloca às localidades é muito 

bem concedido, ou seja, existe uma grande articulação entre os comerciantes que 

vendem os diferentes produtos. Entre os padeiros, merceeiros, peixeiros e fruteiros. 

Entre todos. Tendo esta análise verificado ainda que a maioria dos idosos que estão 

dispersos pelas localidades do Concelho de Mértola ainda vão tendo um conjunto de 

serviços dos quais dispõe regularmente, e com os quais são evitadas muitas deslocações 

até Mértola “as pessoas que estão nas aldeias têm tudo, chega lá tudo … as pessoas 

vêm aqui buscar aquilo que têm mesmo de vir aqui e não podem ir a outro sítio”. – E2 

De certo modo entendemos que estes serviços de comércio local vão sendo 

articulados tendo em conta as necessidades de compra dos idosos, bem como aquilo que 

é o fluxo de passagem de outros comerciantes, ou seja, funciona muito bem porque 

existe um reajuste automático entre eles e que facilita a não deslocação dos idosos até 

Mértola para adquirir alguns bens necessários do seu dia a dia.  

Relativamente à procura de serviços da Junta de Freguesia por parte da 

população sénior, percebemos que de um modo geral, isso acaba por acontecer com 

regularidade “é o primeiro caminho que a população procura, não tenho dúvidas 

disso.” – E3 

Percebemos ainda que a maioria dos idosos procura os serviços da sua Junta de 

Freguesia como um meio de proximidade e de confiança para resolver os seus serviços, 

que muitas vezes estão condicionados pela deslocação a outros sítios mais difíceis. 

Nomeadamente o pagamento de alguns serviços mensais, estando os entrevistados a 

falar de serviços como o pagamento da luz, da água, carregamentos de telemóveis, 
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pedidos de limpeza de fossas, inscrições para atividades, bem como, resolver outros 

problemas que lhes sejam necessários “para pagar a água, a luz, para tratar dos papeis 

do cartão do idoso, dessas coisas todas.” – E5 

Foi-nos ainda percetível através dos inquéritos por entrevista aplicados aos 

vários atores sociais, que na maior parte das Freguesias alguns serviços deslocam-se até 

à comunidade, facilitando o acesso dos idosos a esses mesmos serviços, permitindo 

conhecer de perto as dificuldades dos idosos “as juntas é quem está mais próximo 

também das pessoas…e as pessoas se tiverem problemas recorrem à Junta.” – E7 

Deste modo, compreendemos a importância de um serviço de proximidade 

perante uma população vulnerável e sem meios de deslocação, o que lhes facilita 

imenso a resolução dos seus problemas e o pagamento dos seus serviços. 

Por outro lado, um entrevistado referiu que não apresenta conhecimento acerca 

desta temática questionada “não tenho bem essa noção” – E1 ou que a população acaba 

mais por resolver os problemas quando se desloca a Mértola “eu acho que acabam mais 

propriamente por resolver em Mértola.” – E4 

 

8.2.5. Respeito, Cultura e Inclusão 

Uma outra área que foi importantíssima avaliar ao nível da promoção do bem-

estar do idoso, foi a sua participação em momentos lúdicos, festividades e pontos 

culturais do Concelho de Mértola. De um modo geral, entendemos, através do diálogo 

com os entrevistados, e sob a informação recolhida no apêndice Y, os idosos deste 

território têm uma forte participação ao nível de festividades e momentos de contacto 

interpessoal, principalmente em momentos culturais e que são recreados para reviver a 

sua tradição local, como é exemplo o seu envolvimento ao nível da preparação da 

consoada de Natal, da Páscoa, as festas da Pinha, a criação dos mastros, o piquenique 

realizado no dia 1 de maio, e as festas dos santos padroeiros das suas aldeias e montes. 

Por outro lado, existe também a sua participação e envolvimento nas festas da aldeia, 

nas feiras e nos típicos bailes tradicionais. E deste modo, existe a forte colaboração de 

um conjunto de entidades e que são parceiros a nível local para a concretização destes 

momentos, como é exemplo o Projeto da Ludoteca Itinerante, a Universidade Sénior, as 

Juntas de Freguesia, e a Câmara Municipal com um conjunto de projetos que facilitam 

esta adesão. 

Foram-nos ainda enaltecidos por praticamente todos os elementos deste estudo, 

um conjunto de ações desenvolvidas pela Autarquia de Mértola, como é exemplo a 
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Comemoração do dia do Idoso, através de um almoço anual que é realizado na vila de 

Mértola, e que reúne todos os idosos do Concelho, bem como o passeio também anual 

que esta entidade realiza, sendo um passeio de Barco pela ria formosa. Dois momentos 

anuais muito importantes para o convívio, a participação e a mobilidade dos seniores 

deste território “o almoço dos reformados, era um dia que para eles funcionava como 

um feriado nacional.” – E8 

Foi ainda percetível verificar a participação destes idosos num conjunto de 

atividades desenvolvidas neste Concelho e que promovem um convívio entre os 

mesmos, como o projeto também proporcionado pela Câmara Municipal de Mértola, 

designado de jogos concelhios e que permitem “ir buscar a sueca, o xito, a malha, 

portanto, eventos tradicionais, e a população mais sénior ainda gosta de jogar, de 

exercitar e que se nota nos seus eventos.” – E3 

Genericamente percebemos que existe uma grande participação dos idosos nas 

dinâmicas que se vão concretizado a nível local, bem como nas atividades criadas no 

âmbito de alguns projetos de entidades presentes neste território “há algumas 

instituições que no fundo têm algumas atividades com os idosos.” – E1 

Estas atividades foram enunciadas pelos entrevistados como promotoras de bem-estar, 

sendo promovido também este trabalho pelas juntas de freguesia “algumas juntas de 

freguesia que fazem convívio.” - E1 

Um trabalho que é realizado com muita coisa positiva, nomeadamente convívio 

entre participantes, prevenção de doenças como a depressão, atividades promotoras de 

“saúde física e depois a saúde mental.” – E2 

A memória é um fator dominante nestas participações, conjugada com a música 

enquanto terapia, e a recordação enquanto saudade “eles é que são os professores.” – 

E2 Estas ações, conjugadas com um conjunto de fatores, promovem o bem-estar no 

idoso, pois este faz uma viagem no tempo, recorda momentos, recorda festas, recorda 

convívios, recorda tradições. É uma viagem no tempo que promove o envolvimento da 

comunidade, e o significado na ação “é fundamental, isso que acontece em Mértola.” – 

E3 

Deste modo, observámos então a necessidade de continuar a incidir e a 

promover um trabalho assente nestas questões, pois elas são promotoras do combate à 

solidão e do isolamento social, promovendo ainda uma satisfação enorme nos idosos, 

uma vez que, hoje em dia “as pessoas são convidadas a participar e algumas delas até 

se excedem naquilo que faziam, tentam fazer hoje mais e melhor.” – E8 
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8.2.6. Participação Social 

Ao nível da promoção de momentos de interação intergeracional, constatámos 

que existe contacto entre os alunos da escola e a comunidade sénior “sempre que 

pudemos levamos os nossos alunos da escola.” – E2 havendo então uma aproximação 

de modelos entre gerações, recordando tradições através da interação dos idosos os 

jovens. 

Por outro lado, foi apontado este contacto intergeracional através das relações 

pessoais, do contacto entre avós e netos no seio familiar “acabam por ter muito 

contacto com os avós, ou com o vizinho que é mais velhote” – E5 promovendo então 

uma maior interação e participação entre gerações (apêndice Z). 

Contudo, foi vinculada a opinião geral de que este trabalho deveria ser maior, e 

deveria estar assente em mais pilares que fortalecessem esta proximidade, apontando a 

população jovem como uma minoria, tendo em conta o número total de habitantes deste 

território “por acaso acho que é um défice” – E3 em que este défice é ainda anotado 

com uma dinâmica que poderia promover uma maior interação “acho que devíamos 

levá-los os nossos idosos ao jardim de infância às vezes” – E7 … “há uma 

intergeracionalidade que é promotora de energias mútuas, que é a das crianças 

pequenas e dos idosos…há um rejuvenescimento natural.” – E2 

A Intergeracionalidade foi anotada como uma área propicia ao desenvolvimento 

local sob uma lógica de inovação. O contacto cada vez mais precoce de crianças e bebes 

com os idosos, bem como a dinamização de atividades nas IPSS locais “uma delas por 

acaso até tem as valências todas, mas não os vemos juntos.” – E2 

Foi também apontada a importância de incutir um trabalho assente nos “saberes 

que essas pessoas têm” – E4 onde também já é desenvolvido algum trabalho nesta área, 

através do “Projeto Cozinha da Avó.” – E6 A criação de projetos que promovam a 

motivação, o envolvimento e o significado na comunidade “perceber que iniciativas 

que se possam fazer que participem os dois.” – E8 

Neste sentido, foi ainda referido que seria importante enquadrar este trabalho 

prático desenvolvido no Concelho de Mértola na avaliação que está a ser executada para 

a concretização do diagnóstico social deste Concelho, sob a forma de vincular, uma vez 

mais, a importância da intergeracionalidade como ponto inovador a aplicar neste 

território “acho que este estudo deveria dar conhecimento da sua existência ao 

diagnóstico social.” – E3 
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Ao nível da participação neste tipo de ações, de atividades e de dinâmicas, vimos 

claramente uma maior presença de mulheres, tendo em conta a opinião dos 

entrevistados “as mulheres são mais participativas” – E1 … “mais mulheres.” – E7 

Contudo, e sob esta análise realizada à opinião dos entrevistados, vimos que 

alguns entrevistados nos referiram que os homens já vão participando um pouco nestas 

ações e já vão diminuindo o estigma de que estas atividades são só para mulheres “o  

meu pai levou tempo a querer participar nas atividades da Câmara, 

preconceito, porque diz que era para mulheres, e agora não.” – E7 

Em alguns projetos muito específicos já observamos uma composição 

significativa na envolvência da ação da Universidade Sénior “25% de homens para 

75% de mulheres, ou 30 para 70.” – E2 

 

8.2.7. Comunicação e Informação 

Sendo estas ações que também promovem uma comunicação entre a 

comunidade e um convívio entre os participantes. Foi uma vez mais, evidenciada a 

importância da aprendizagem, do contacto e da interação entre gerações, e que promove 

a comunicação e em simultâneo a aprendizagem “é necessário promover essa 

capacidade para estarem juntos.” – E2 

Uma comunicação que é, segundo os entrevistados, reforçada quando são 

dinamizadas atividades de grande escala, como é exemplo o almoço do dia dos 

reformados, ou o passeio anual de barco, que são dinamizados pela Câmara Municipal 

de Mértola, ou ainda atividades que reforçam a promoção de memórias conjuntas na 

comunidade “muitos só falam e só se vêm nesse dia, e estão desejando que o ano passe 

para se chegar e se juntarem.” – E6 

Neste seguimento foi-nos ainda facultada a informação de que existe uma 

preocupação por ir ao encontro das pessoas que não participam nestas ações, e que por 

vezes identificam-se idosos em completo estado de isolamento social. Este tipo de ações 

são importantíssimas para a promoção do bem estar e da qualidade de vida humana 

“isto é quase uma intervenção a nível de saúde, é fantástico, e eu acho que é preciso é 

estar atento” – E3 Sendo também frisado como um importante promotor de 

comunicação, as redes de vizinhança, através de uma grande interação, espírito de 

comunidade e de entreajuda (apêndice AA). 

Foi ainda apontado que é necessário desenvolver um trabalho em conjunto com 

os vários parceiros e atores locais, através de uma estratégia conjunta, que reúna a 
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participação coletiva da comunidade com a integração da mesma nas ações 

desenvolvidas “cada um trabalha muito no seu quintal, deviam começar a trabalhar um 

bocadinho em conjunto.” – E5 

Ao nível do acesso da informação por parte dos idosos, identificámos em alguns 

projetos aquilo que estes lhes chamam de “esquema de pontos focais” – E2 sendo este 

um esquema composto por um conjunto de mediadores que transmitem a informação 

dos dias, horas e locais de onde irá decorrer a ação, tendo então como reflexo um papel 

multiplicador, e que funciona muito bem nas localidades mais pequenas, como são 

exemplo os montes e aldeias deste Concelho. Foi-nos ainda referenciado que foram 

então criados os mediadores da comunicação devido aos recursos humanos finitos que 

existem em cada projeto, e que não permitem percorrer todas as localidades.  

Percebemos ainda que a informação também lhes é transmitida através das redes 

sociais, devido à inclusão digital que tem vindo a ser desenvolvida, e devido à  

capacitação dos idosos nesta área. Por outro lado, a informação é ainda 

transmitida através da “informação do folheto” – E4, da divulgação realizada pelas 

Juntas de Freguesia, em locais estilo, ou através de “cartazes que publicamos e 

distribuímos nas coletividades, nos cafés, nas zonas onde as pessoas vão fazer a 

recolha correio.” – E6 

Existem um conjunto de espaços onde a informação é distribuída, tendo em conta as 

características dos grupos de idosos, bem como, os locais que estes frequentam e lhes 

permitem ter acesso “só não sabe quem não quer.” – E8 

 

8.2.8. Participação Cidadã 

Quando abordámos a questão da participação dos idosos relativamente à sua 

participação cidadã em reuniões de Assembleia Municipal, Assembleia de Freguesia ou 

Reuniões de Câmara, observámos que de facto existe o espaço físico para a população 

idosa participar, contudo, não existe a adesão nem afluência dos mesmos para este tipo 

de encontro (apêndice AB) “eles não participam nisso e nem sequer sabem muitas 

vezes que isso existe, que é um espaço para dar vós áquilo que eles pensam e sentem.” 

– E5 

Da opinião dos entrevistados observámos então que é necessário desenvolver 

estas ações de forma descentralizada, mas que inicialmente é urgente desenvolver um 

trabalho de motivação e de conhecimento da participação da população. Por outro lado, 

reparámos que os idosos “preferem falar diretamente” – E7 com o Presidente da Junta 
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ou da Autarquia, sem expor o seu problema em público. Foi percetível que esta falta de 

participação é alargada a todas as faixas etárias, sendo então apelada a uma maior 

divulgação das reuniões, realização de momentos descentralizados, com apoio ao nível 

da mobilidade. Um trabalho que desperte uma maior adesão, mas também interesse em 

perceber as verdadeiras tomadas de decisão que são tidas nestas reuniões, sendo 

necessário despertar-lhes a capacitação necessária para a luta a nível grupal, e não 

apenas “quando existe o interesse pessoal.” – E8 

 Foi-nos ainda possível observar que apesar dos idosos não terem um papel muito 

ativo nestas tomadas de decisão, existe uma grande participação dos mesmos noutros 

momentos, e desse modo exercem os seus direitos enquanto cidadãos, sendo “ao nível 

da sua casa do povo, ou da sua sociedade recreativa, as pessoas também têm esse 

espaço, e têm Assembleias.” – E2 

 

8.2.9. Saúde 

Relativamente à categoria da saúde e tendo em conta a informação que consta no 

apêndice AC, compreendemos que de um modo geral a oferta disponibilizada no 

Concelho de Mértola fica muito aquém das necessidades dos utentes, sendo dado 

também como enfase para esta questão, o facto de o sistema nacional de saúde 

apresentar falhas na execução de alguns serviços a nível local, nomeadamente com a 

falta de especialidades, deficiências nas urgências e no funcionamento nos serviços de 

cuidados primários.  

Em Mértola, é facto a existência de poucos médicos de família para o número de 

utentes existentes neste Concelho “temos muita coisa negativa, nomeadamente o 

horário de funcionamento, nomeadamente a resposta em termos de valências.” – E3 

Ficou também apontado o facto de alguns utentes terem tempos de espera muito 

elevados para obterem as suas consultas “também tem de se ter em atenção a questão 

administrativa” – E8 

Contudo, foi visível a opinião relativamente à melhoria do serviço de 

enfermagem prestado nos últimos anos no Concelho de Mértola, através de um apoio 

mais próximo da população a nível domiciliário, tendo sido este serviço prestado com 

um número suficiente de técnicos, contrariamente ao serviço de medicina, que tem 

vindo a ser cada vez mais exigente devido ao número mínimo de médicos de família 

que o Centro de Saúde de Mértola dispõe atualmente “o sistema de saúde não está a 
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conseguir dar resposta, mas é essencialmente se calhar por falta de recursos humanos” 

– E5 … “700 pessoas que não têm médico de família.” – E7 

Devido a esta dificuldade acrescida, têm vindo a ser desenvolvidos neste 

território alguns projetos que tentam colmatar esta questão. Foi exemplo o Projeto 

conseguido pela Casa do Povo de Santana de Cambas, que conseguiu adquirir um 

serviço que é pago pela Junta de Freguesia, e que através de uma parceria privada com 

uma médica, foi possível disponibilizar um serviço de medicina para a população desta 

freguesia, evitando as deslocações dos idosos até à vila de Mértola “vai duas vezes por 

mês e dá entre quinze a vinte consultas e a passagem de receituário às pessoas.” – E6 

Ao analisarmos esta categoria, percebemos que existe o receio que se extingam 

alguns serviços devido à falta de meios para os concretizar, nomeadamente recursos 

humanos e técnicos, mas também pelo facto de os utentes não saberem da existência de 

alguns destes serviços, como o de psicologia no Centro de Saúde de Mértola. Alguns 

utentes não sabem que existe uma psicóloga neste serviço, fazendo com que esta técnica 

não seja procurada, colocando em questão a existência deste serviço e deste técnico. 

Percebemos então que por vezes recorrem aos serviços sociais da autarquia, em vez de 

procurarem a resposta no Centro de Saúde de Mértola “para as pessoas procurarem 

primeiro têm de saber que existe.” – E7 

Podemos ainda ver evidenciado pelos entrevistados que a adoção das extensões 

não será solução momentaneamente para o reforço do sistema de saúde no Concelho, 

devido ao número mínimo de utentes que atenderiam nas localidades “seria um 

esbanjamento de recursos que são escassos, tem de se arranjar outra solução.” – E1 

A reduzida taxa de população que o território apresenta, bem como a procura 

dos serviços diários de urgência, são os principais motivos evidenciados para que o 

serviço de urgência não tenha um horário mais alargado. 

Foi-nos apresentada também a Unidade Móvel, que percorre as localidades do 

Concelho, como uma solução para alguns destes problemas, através de uma 

reorganização de serviços em campanhas preventivas de apoio à população, mas 

também com uma oferta mais diversificada ao nível da medicina geral “que pudesse  

haver um serviço descentralizado de medicina.” – E2 

Outro fator também realçado pelos entrevistados, foi o facto de o Centro de 

Saúde de Mértola ser apresentado como um espaço com excelentes condições de 

trabalho prático, devido à sua fácil circulação interior, contudo foi apontado como um 
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espaço que necessita de algumas reformulações físicas “precisa de obras, precisa de 

umas salas para as pessoas esperarem como deve de ser, precisa de privacidade.” – E7  

Deste modo, a principal intervenção que vemos retratada é a nível físico, 

algumas obras de adaptação, e depois, ao nível de recursos humanos e serviços que 

constituam as várias especialidades de reforço à saúde pública desta população. 

 

8.2.10. Serviços Sociais 

Relativamente à oferta de serviços sociais na comunidade, verificamos que a 

resposta dada vai de encontro à necessidade da comunidade, onde verificamos que 

quando abordámos o tema dos serviços sociais, os nossos entrevistados observam-no 

como um todo, em que é necessário ter em conta “a Segurança Social, o gabinete disto, 

o gabinete daquilo…” – E2 São um conjunto de áreas e de serviços que se 

complementam entre si, e que bem conjugados dão resposta à necessidade do idoso. Foi 

reforçada a necessidade de complementar o trabalho conjunto, para que se dê um apoio 

cada vez melhor e com mais qualidade a esta população, que por vezes apresenta 

índices de vulnerabilidade (apêndice AD). 

Foi ainda referido que existe a nível nacional um Conservatório das Autarquias 

Familiarmente Responsáveis, que avalia as medidas implementadas por cada município 

às famílias e à comunidade, onde no “município de Mértola é o 11º ano consecutivo que 

é atribuída uma bandeira.” – E3  

Como reforço de resposta aos serviços sociais, vimos também a necessidade de 

apoio que é prestado pelo serviço de Apoio Domiciliário (SAD), sendo sugerida uma 

pequena reformulação deste serviço e oferta, para que possamos ter aqui incluídas 

outras respostas e outros apoios que complementem esta oferta, através da criação de 

serviços que permitam ao idoso viver bem na sua casa e com uma maior qualidade de 

vida. Atualmente e segundo os entrevistados, o serviço mais utilizado ao nível de SAD 

é o transporte para o Centro de Saúde de Mértola, e também outras consultas fora do 

Concelho. 

Foi ainda sugerida a criação da “Comissão Social da Freguesia ou a Comissão 

Municipal do Idoso” – E5 sendo por isso a criação de dois espaços onde este fosse visto 

como o protagonista da ação, e todo o trabalho destes técnicos dirigido à criação de 

projetos para este público, como se fosse um espaço específico e criado unicamente para 

este fim. Seria a proposta da criação de mecanismos de ação que promovam um 

trabalho eficaz e que acompanhe os níveis de evolução do idoso, tal como a adaptação 
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dos espaços às suas necessidades. Foi-nos percetível que “uns vão ter com as 

instituições, outros vão ter com particulares que os encaminham” – E8 existe uma 

identificação maioritária da população com necessidades de ajuda dos serviços, o que 

facilita a intervenção e antecipa a resolução do problema. 

Foi também evidenciada a preocupação do Núcleo de Voluntariado de Mértola, 

enquanto associação que ajuda a comunidade através do seu banco de ajudas técnicas e 

outros serviços, dando-lhes uma resposta de serviços que seriam impensáveis obter caso 

esta associação não existisse. 

Sendo ainda frisado que alguma da procura existente às vezes não advém 

diretamente da iniciativa do próprio beneficiário, mas sim de alguém da sua referência 

que acaba por encaminhá-lo “as pessoas ainda não têm o à-vontade, raramente há um 

que tem motivação própria.” – E8 

 

8.2.11. Segurança 

Outra categoria analisada com os entrevistados foi os aspetos relacionados com a 

segurança dos idosos, e neste ponto podemos observá-la em dois prismas. Por um lado, 

a segurança ao nível de quedas, foi-nos retratado um caso de uma senhora que caiu na 

sua casa, numa localidade isolada, sem uma rede de vizinhança que a pudesse auxiliar. 

Neste aspeto de segurança, temos evidenciado algum receio no que diz respeito à 

necessidade de auxílio, e na resposta a um idoso que não tenha a quem se socorrer caso 

necessite de ajuda para qualquer coisa. 

Por outro lado, a segurança relacionada com situações de assaltos, furtos ou 

enganos “os montes são sítios isolados e ficam um bocadinho à merce e os idosos estão 

sozinhos e carentes” – E2 Estes episódios são evidenciados pelos entrevistados como 

pontuais, e sem qualquer tipo de regularidade. Ouve-se falar de um caso ou outro que 

acontece de vez em quando, mas a nível geral os entrevistados desta amostra classificam 

o Concelho de Mértola e as suas localidades com algum nível de segurança, até porque 

a nível económico esta população está um pouco à margem da sociedade, e os 

assaltantes sabem que nestas localidades não há muito para furtar, onde existe também 

um patrulhamento que é realizado pela GNR ao longo do Concelho (apêndice AE). 
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8.2.12. Consumo 

Relativamente aos níveis de vida e aos rendimentos disponibilizados aos nossos 

idosos, verificámos que as suas reformas são muito baixas tendo em conta o nível de 

vida atual da nossa sociedade, tal como nos relataram e foi registado no apêndice AF. 

Contudo foi-nos ainda referenciado que os idosos da atualidade são ótimos gestores dos 

seus recursos, e por isso, a maioria apesar de ter reformas ou pensões muito baixas, 

ainda consegue economizar alguns dos seus recursos “eu ainda guardo dinheiro para 

dar aos meus netos quando eles cá vêm.” – E1 

Deste modo, verificamos que houve uma evolução na atual sociedade, em que 

apesar de algumas pessoas não terem realizado descontos ao longo da sua vida, têm 

reformas de sobrevivência, onde as suas gerações passadas nem pensões de 

sobrevivência tinham. Foi-nos possível evidenciar através dos testemunhos da nossa 

amostra que a maioria dos nossos idosos tem casa própria, o que facilita imenso 

relativamente ao seu orçamento familiar, apresentando também outros meios que o 

ajudam atualmente a subsistir, como é o caso de uma horta ou da produção de alguns 

animais.  

Contudo, para fazer face àquilo que é o limiar da dignidade humana os seus 

recursos ficam muito aquém, por exemplo no “acesso livre à saúde onde bem 

entendessem, de acesso livre à cultura” – E3 mas principalmente na aquisição de 

medicação, alguns até optam entre a medicação mais barata para fazer face às suas 

necessidades de sobrevivência ao nível da saúde.  

Tendo em conta esta necessidade, vimos realçada uma medida implementada 

pela Autarquia de Mértola, que é o Cartão Social. Este apresenta um benefício em várias 

despesas que o idoso exponha, nomeadamente ao nível da compra de medicação. 

De um modo muito geral, analisamos que os rendimentos dos idosos são 

inferiores às suas necessidades, mas esta é uma característica a nível nacional, e não 

particular do Concelho de Mértola. No entanto, com a ótima gestão que os mesmos 

fazem no nosso território, através de uma gestão dos seus recursos, faz com que se vão 

adaptando às necessidades e ao nível de vida do momento, mas também ajudados pela  

criação de alguns projetos que lhes dão alguns benefícios, como é exemplo o 

Cartão Social. 

Quando lhes falámos ao nível de consumo, podemos também falar de um outro 

tipo de consumo que está relacionado com a dependência de bebidas alcoólicas. De um 

modo geral, tendo em conta o ponto de vista dos nossos entrevistados, a maioria referiu 
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que a população mais nova apresenta um maior consumo de bebidas alcoólicas, e por 

isso, é um caso mais preocupante na atualidade. Os mais idosos consomem um copinho 

de vez em quando, ou até mesmo nas refeições.  

Foi possível verificar que hoje em dia já não é tanto uma questão cultural, já não 

acontecem as grandes reuniões que existiam antigamente nas tabernas e que 

proporcionavam níveis de consumo muito elevados “consomem de uma maneira 

moderada, não há grandes exageros acho eu, até por questões de saúde” – E5 … “eu 

acho que já há um certo cuidado.” – E7 Sendo ainda referenciado que existe um menor 

consumo, pois existem mais mulheres que homens, e quem apresenta maiores consumos 

é o sexo masculino “a população sénior é maioritariamente feminina.” – E3 

 

8.2.13. Independência 

Relativamente à perceção do trabalho desenvolvido neste território no que diz 

respeito à independência do idoso, verificámos que têm vindo a ser executados projetos 

nesse sentido, contudo, o caminho necessita ser continuado, na opinião dos mesmos 

(apêndice AG). 

Foi apresentada como sugestão para este trabalho, a criação de um ponto focal em cada 

aldeia, no sentido de existir uma figura de referência e de suporte em cada localidade 

“Mértola está cheia de aldeias, aldeias cheias de valor, e é preciso lá alguém, pronto, 

até podia ser uma pessoa até para mais de uma aldeia.” – E2 Este elemento seria um 

elo de ligação entre a comunidade, uma pessoa de referência em quem a população 

pudesse confiar e servisse como um suporte de ajuda, cuidando das pessoas da sua 

localidade, e evitando a institucionalização de alguns.  

Neste seguimento, foi apontado por outro ator social a importância de continuar 

a desenvolver uma independência do idoso nas suas casas, através de estratégias que 

promovam a sua autonomia e o apoio aos seus cuidadores. A criação de uma resposta 

que retarde o seu internamento em estruturais residenciais para idosos (ERPI), sendo 

realçada a importância deste estudo para complementar o diagnóstico social que está a 

ser desenvolvido pela Autarquia de Mértola, e que está na base da intervenção dos 

vários atores socias, na tentativa de “fortalecermos aquilo que fazemos bem feito que é 

a maior parte das coisas, e corrigir uma ou outra carência que possamos ter.” – E3 

Há outro aspeto que foi frisado, e que diz respeito à cultura do idoso, ou seja, as 

medidas que devem ser implementadas ou adaptadas, tendo em conta o modelo de 

evolução do idoso, onde a Universidade Sénior é dada como exemplo desse tipo de 
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ações, frisado ainda a intergeracionalidade como uma estratégia fundamental para 

promover estes objetivos enunciados.  

Assim sendo, foi ainda enaltecida a forma coletiva entre atores sociais do 

território de Mértola e que permite a conjugação desse trabalho conjunto “eu acho que 

sim, acho que toda agente trabalha para isso, para o bem-estar, para a qualidade de 

vida, para a autonomia da população.” – E7  

Por fim, a última questão colocada a todos estes entrevistados foi então perceber, 

se na sua opinião o Concelho de Mértola é um local amigo da pessoa idosa, tendo em 

conta as várias características e categorias analisadas, sendo claramente percetível que 

estes atores sociais apresentaram-nos uma resposta favorável à questão. Foi então 

frisado o potencial deste território, bem como a necessidade de continuar a aperfeiçoar a 

relação e o trabalho direcionado para a pessoa idosa, através de “alguma criatividade, 

com algumas ideias, inovação consegue-se sem dúvida fazer isso.” – E1 

Sob outro ponto de vista verificámos uma clara opinião de que “o Concelho de 

Mértola é amigo da pessoa idosa, porque é a pessoa idosa que faz o Concelho de 

Mértola amigo da pessoa idosa” – E3 e através da opinião do entrevistado, 

averiguámos que existe um trabalho urgente que promove o desenvolvimento e o apoio 

necessário à pessoa idosa, estando profundamente relacionado com a sua identidade, a 

sua cultura, a sua história e o respeito pelas suas raízes e origens. Por isso, tendo em 

conta estas opiniões é necessário facilitar também o acesso dos idosos a um conjunto de 

serviços que lhes permitam uma maior qualidade de vida, e que deste modo 

correspondam às suas necessidades e preocupações. 

Segundo outro entrevistado e agente social é visível o regresso de muitos idosos 

ao Concelho de Mértola no pós reforma, e que segundo o mesmo, está relacionado com 

o trabalho que é feito a nível local, correspondendo às intervenções relacionadas com 

“saneamentos básicos nas localidades, arruamentos, os novos parques de lazer, 

infraestruturas e equipamentos públicos…” – E6 Ou seja, verifica-se um melhoramento 

a nível físico, que é conjugado com um trabalho pessoal que é feito com algumas 

pessoas que se reformam e regressam, restaurando as suas habitações.  

Todas estas características são evidenciadas com outros projetos, que segundo os 

entrevistados complementam a oportunidade, autonomia e bem-estar do idoso, como é 

exemplo a criação do Cartão Social, ou a Bandeira da Autarquia Familiarmente 

Responsável, que é atribuída por um observatório independente ao trabalho 

desenvolvido pela Câmara Municipal de Mértola. 
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8.3 – Discussão de Resultados 
 

Relativamente ao trabalho público desenvolvido no território de Mértola ao nível 

dos espaços exteriores e edifícios, vimos através da amostra representada neste estudo, 

uma satisfação pelo trabalho desenvolvido nesta matéria. Contudo, existe a preocupação 

por continuar a ser desenvolvida uma intervenção que reaja às necessidades da 

população, nomeadamente ao nível da remoção de algumas barreiras ainda existente em 

edifícios e espaços públicos, que estão identificadas e que impossibilitam a mobilidade 

do idoso. Assim, “a promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na 

qualidade de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível para o exercício dos 

direitos que são conferidos a qualquer membro de uma sociedade democrática” 

(Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 2006, p. 5670). 

Deste modo, observamos então que cabe também ao Estado a adoção de um 

conjunto de mecanismos públicos que garantam a execução de um trabalho propício ao 

acesso a todos os espaços e na promoção de bem-estar e de qualidade de vida do idoso, 

assente numa lógica de promoção de oportunidade a quem apresente mobilidade 

reduzida. 

Ao abordarmos as questões relacionadas com a habitação dos idosos, devemos 

ter em consideração a promoção de oportunidades para que a vida condigna na 

habitação, e com qualidade no auxílio; estando também esta condição interligada ao 

conjunto de serviços que o idoso possa ter acesso na sua casa, evitando riscos e 

problemas. Por exemplo, através da oferta por parte do serviço de apoio domiciliário, 

através da execução de melhoramentos habitacionais e de conforto, com ajuda 

económica sempre que necessário, garantido e protegendo aqueles que têm meios de 

subsistência inferiores áquilo que é necessário para viverem condignamente nas suas 

casas. 

Relativamente à oferta de transporte no Concelho de Mértola, verificámos que 

este se torna um desafio para quem o executa, mas também para quem usufrui do 

mesmo. Existe um sistema de transportes públicos que percorre as várias localidades do 

Concelho, existindo dias em que o fluxo de movimentação e de deslocação é quase 

nulo. Foi apresentado pela maioria dos intervenientes da amostra, a sugestão de que 

seria necessária a concretização de um transporte mais adaptado, e que fosse de 

encontro às necessidades de deslocação da população deste Concelho, através também 
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de um reajuste ao horário, pois muitas localidades distam 20 ou 30 quilómetros de 

distância até à Sede de Concelho e o atual não é muito exequível.  

Então, “a ideia é que o transporte possa ser acessível a todos os indivíduos e 

comunidades, evitando assim que ocorra exclusão social por falta de recursos de 

mobilidade” (Oliveira, 2017, p. 7). É esta a lógica do transporte e da oferta pública de 

transporte para todos os que necessitem. É o modelo que Fonseca (2021) evidencia 

como Transporte Público Flexível (TPF) e é uma das propostas que podemos encontrar 

também no Documento das Grandes Opções do Plano (GOP) para 2022 do Município 

de Mértola. 

Após a análise à categoria da mobilidade, verificámos que existe uma grande 

procura por parte dos idosos a alguns serviços de proximidade, principalmente para 

resolver problemas que lhes evitem a deslocação até à Sede de Concelho. Um dos 

serviços mais procurado é Junta de Freguesia da sua área de residência, mas também 

outras redes de apoio que prestem respostas e apoios sociais de proximidade. 

 Segundo Parente (2014) isto acontece devido aos fenómenos que têm vindo a 

transformar as características e necessidades da população idosa, em que o 

envelhecimento da população portuguesa e os altos níveis de isolamento social que são 

evidenciados neste território promovem a procura de serviços públicos que cruzem as 

necessidades do êxodo rural. Exemplo de Projeto evidenciado por Fonseca (2021) de 

entre um conjunto de trabalhos que são desenvolvidos a nível nacional, e que promove 

este serviço é a Ludoteca Itinerante de Mértola, sendo esta uma carrinha que percorre a 

maioria do Concelho de Mértola para levar até aos idosos atividades. 

Na categoria do Respeito, Cultura e Inclusão, tentámos entender de que forma é 

que a participação do idoso promovia o seu bem-estar. E a partir desta análise e da 

fundamentação defendida a partir do ageing in place, entendemos que este bem-estar 

está relacionado com a forma como idoso contraria as suas limitações e também 

relacionado com as dinâmicas e interações que lhes fazem mais sentido participar. Deste 

modo as “políticas, programas, serviços e soluções que promovam o ageing in place 

devem ter uma visão integrada que responda às necessidades das pessoas à medida que 

envelhecem, valorizando uma visão holística e não tanto clínica” (Fonseca, 2021, p. 

148). 

Esta é também uma lógica que vai de encontro à Psicologia do Florescimento 

Humano de Seligman (2011), através da teoria do bem-estar subjetivo, que realça a 

importância de três fatores importantes para o processo de envolvimento na 
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comunidade, e para se atingir o bem-estar na sua plenitude, ou seja, é então a promoção 

de emoções positivas, o envolvimento e o significado que aquela ação apresenta para a 

pessoa que está envolvida naquele processo de construção. 

No que concerne à comunicação e à informação, verificámos através dos 

instrumentos aplicados à amostra, que os vários projetos identificados promovem uma 

enorme interação, comunicação e participação entre os idosos. Segundo Almeida (2016) 

é possível percecionar que os níveis de satisfação do idoso estão relacionados com o 

envolvimento que este apresente na comunidade, sentindo-se parte integrante dessa 

construção. As Universidades Seniores são dadas como exemplo por Cachioni et al. 

(2017) como estratégia promotora de envolvimento, comunicação e qualidade de vida, 

sendo a Universidade Sénior de Mértola um projeto que conta com 228 alunos seniores 

repartidos por 11 polos neste Concelho. 

Relativamente às medidas tomadas em Portugal ao nível da saúde, e segundo 

Delboni, Areosa e Oliveira (2016) podemos destacar o Despacho Conjunto n.º 407, 

criado em 1998 e que apoia os programas de cuidados integrados. O Programa de Apoio 

Integrado ao Idoso (PAII) criado em 2003, a Rede de Cuidados Continuados Integrados 

(RCCI) em 2006 e a criação do Plano Nacional de Saúde criado em 2012. 

Quando trabalhamos as questões relacionadas com a saúde sob a visão do ageing in 

place, é necessário que consideremos que a comunidade idosa ao estar envolvida em 

várias atividades que lhe façam sentido, e por isso esteja ativa. É percetível que a 

qualidade de vida daquela pessoa seja maior, e o incentivo para a realização de 

dinâmicas saudáveis também será maior, por exemplo a motivação para a prática de 

exercício físico ou a abertura para participar noutras ações.  

Segundo Oliveira e Giões (2022) é ainda fundamental apostar em projetos que 

promovam a prevenção de doenças, aplicando estratégias ao nível da prevenção 

primária, secundária e terciária.  

 Em relação à participação do idoso, podemos considerar a sua participação ao 

nível de cidadania ativa, e por isso, através de uma lógica de contribuição política, ou 

através de uma participação mais social. Relativamente à Participação Política por parte 

dos idosos, verificamos que existe uma maior resistência e por isso a uma fraca adesão a 

estes momentos de contacto. 

Segundo Coelho (2014)  
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o processo participativo não é harmonioso nem linear; é antes complexo 

e conflituoso, dependendo de características individuais, da condição 

social, da consciência crítica, de estímulos e obstáculos sociais, onde se 

combinam diferentes graus de cultura, envolvimento político, satisfação, 

confiança e atuação prática (p. 46). 

 

Fonseca (2021) evidencia-nos que a participação social está toda ela relacionada 

com o trabalho que é necessário aplicar ao nível da criação de uma atividade continua, 

mais do que ocupação. Criar ambientes que promovam a saúde, a participação e o 

conhecimento ao longo da sua vida. Um trabalho assente na prevenção da doença, no 

contacto entre a população, e no reforço de espírito de comunidade ativa. Um dos 

projetos evidenciados pelo autor é o Projeto – “Há Festa no Monte”, que é desenvolvido 

pela Universidade Sénior de Mértola e “pretende valorizar as ligações dos seus alunos 

aos locais onde moram, fortalecendo essas mesmas ligações do ponto de vista físico, 

social, emocional, cultural e psicológico ao espaço da aldeia/monte/vila onde moram.” 

(Fonseca, 2021, p. 128).  

Aqui vimos relacionada a categoria da intergeracionalidade, através de um 

processo de conhecimento mútuo entre a comunidade idosa e o público mais jovem, 

através de um contacto que promova envolvência construtiva, aprendizagem e a 

interação. Seguindo por exemplo a lógica de Guo, Chen & Luo (2022) através da 

promoção de alfabetização informacional, é possível desenvolver este contacto e esta 

aproximação entre gerações, que fomos percecionando ao longo desta investigação, 

como um trabalho urgente a aplicar neste território. 

 Em relação à segurança, vemo-la também como uma das prioridades no modelo 

desenvolvido no ageing in place, relacionando-o com estratégias interventivas de 

segurança para o idoso, através da aplicação de meios tecnológicos que auxiliem o idoso 

caso seja necessário. Exemplo para esta aplicação, é o projeto que já existe no território 

de Mértola, aplicado pelo Município de Mértola, enquanto política preventiva de 

segurança para o idoso, o aparelho de teleassistência – Mértola Voz Amiga. 

No que corresponde à categoria dos serviços sociais, verificamos que os 

existentes no território, vão de encontro as necessidades de procura dos mais idosos, 

onde a maioria dos entrevistados referiu que apresenta maior procura nos serviços de 

Segurança Social Local e os Serviços Sociais da Autarquia de Mértola, conjugados com 

um conjunto de respostas sociais que são disponibilizadas neste território. A maioria 
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destas respostas são então prestadas pela Santa Casa da Misericórdia de Mértola, pelo 

Centro Social de Montes Altos e pelo Centro de Apoio ao Idoso de Moreanes. 

Verificamos então que o auxílio prestado por estas entidades no Concelho de Mértola é 

possível devido à evolução das medidas apresentadas por Daniel, Monteiro e Ferreira 

(2016), que tiveram como marco principal a aprovação da Lei de Bases da Segurança 

Social, referida por Rosa (2012). Contudo, apesar dos vários apoios prestados 

atualmente através das reformas e pensões, verificámos que se torna um desafio os 

idosos acederem a alguns serviços, com os valores que recebem mensalmente. 

Em relação à categoria dos consumos podemos ver evidenciado a partir das 

entrevistas aplicadas aos idosos, que os apoios que alguns idosos recebem por parte do 

Estado tornam-se limitados para fazer face aos seus consumos diários. Contudo, 

podemos percecionar através de Carvalho e Almeida (2014) que existem um conjunto 

de políticas públicas implementadas, maioritariamente pela Segurança Social para fazer 

face a algumas destas situações, sendo que a depressão demográfica se tem vindo a 

alterar, e por isso, o acréscimo de apoio prestado pelo Estado Social também é maior. 

Em suma, a última categoria analisada foi a independência dos idosos, e que nos 

permite verificar algum do trabalho evolutivo que tem vindo a ser aplicado a nível 

nacional, mas também a nível local. É fundamental que conjuguemos e analisemos as 

várias áreas abordadas como um todo, para percecionarmos esta independência, mas 

também a forma como tem vindo a ser promovida autonomia no idoso.  

Seguindo esta lógica, devemos ainda considerar a família como um fator 

importante de auxílio ao idoso, e que deve ser reforçado através de um conjunto de 

apoios e serviços que permitam ao idoso viver cada vez mais tempo na sua casa, com 

qualidade de vida, mas também com autonomia suficiente, como é evidenciado por 

Bento (2020), através da remoção de barreiras que impedem uma devida circulação.  

Seguindo esta lógica, é também fundamental desenvolver as competências dos 

indivíduos a outros níveis, como por exemplo ao nível das competências interpessoais, e 

que nos é relatado Carneiro e Falcone (2013), como um fator imprescindível para lidar 

com acontecimentos de vida diários. Seligman (2012) refere-nos que este é o confronto 

com as emoções negativas e que nos capacita para lidar com os elevados níveis de 

ansiedade e tristeza que as situações negativas e sociais causam ao indivíduo, através da 

Psicologia do Florescimento Humano. 
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 Devemos ainda ter como fator importante as várias políticas públicas de apoio 

ao idoso, que sofreram um caminho até chegarmos às medidas de apoio que temos 

atualmente, evidenciadas a partir da Direção Geral Da Segurança Social (2020). 

Embora estes apoios sejam prestados, vimos ainda algumas dificuldades evidenciadas 

pelos idosos no acesso e no vencimento de algumas áreas de prestação de cuidados que 

estes nos apresentaram, e por isso, a Autarquia enumera alguns projetos referentes à 

concretização de apoios a nível interventivo, participativo e também de 

assistencialismo.  

Assim sendo, Costa (2016) enumera-nos um conjunto de quatro linhas 

orientadoras que nos permitem verificar a intervenção realizada pelas políticas públicas 

na sua globalidade, ou seja, na saúde, na participação, na segurança e na medição, 

monitorização e investigação. Para que isso se verifique, e tendo como base várias 

necessidades identificadas, é ainda fundamental que tenhamos em conta as indicações 

que nos são efetuadas a nível externo, e que através das mesmas é possível desenhar o 

melhor trabalho localmente. Exemplo para a execução desta ação é por exemplo o 

cumprimento dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável para 2030, 

evidenciado por Centro Regional de Informação para a Europa Ocidental (2022). 

que permitem o acima evidenciado, mas também as indicações disponibilizadas pelo 

Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações (2013). 

Em suma, é percetível que só através da conjugação entre a teoria e a prática, e através 

da conjugação de serviços e de políticas públicas renovadas, inovadoras e necessárias 

para o bem-estar da comunidade sénior, é que podemos avaliar um dado território como 

amigo da pessoa idosa. 
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Parte III - Projeto de Intervenção 
 

Projeto de Voluntariado Jovem 
 

 
 

O Projeto de Voluntariado Jovem Avós Felizes, surge da necessidade de criar 

um Projeto de Voluntariado Jovem no Concelho de Mértola a fim de proporcionar apoio 

à população sénior do Concelho de Mértola, seguindo uma lógica de envelhecimento 

ativo e de apoio necessário à comunidade idosa. Vai de acordo com as treze áreas 

analisadas pelos critérios das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, colmatando assim 

alguns dos problemas identificados nas áreas analisadas, através do reforço, do contacto 

e da intervenção intergeracional. 

 
Âmbito do Projeto 

O âmbito deste projeto é contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

população sénior, da sua independência e autonomia, através de um conjunto de 

estratégias que permitam a sua participação. O trabalho prático delineado, pretende 

procurar um conjunto de respostas capazes de satisfazer algumas das necessidades dos 

idosos, através de visitas pontuais, e marcadas com antecedência, junto dos mesmos 

bem como das suas famílias mais próximas. É ainda objetivo deste projeto, executar um 

conjunto de atividades que abranjam e proporcionem o contacto dos idosos com várias 

áreas importantes para o seu desenvolvimento, tanto a nível social e cultural como 

afetivo, emocional e educacional. 

 

Objetivos do Projeto 

O Projeto de Voluntariado Jovem pretende essencialmente dinamizar um 

conjunto de atividades que aproximem os jovens do Concelho de Mértola aos idosos 

que estejam em condições de isolamento social neste Concelho. Este trabalho será 

realizado através da criação de uma rede de jovens voluntários e solidários do Concelho 
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de Mértola, no sentido de proporcionar um conjunto de benefícios aos idosos, 

valorizando sempre as suas capacidades, competências, saberes e cultura. 

 

Objetivos Gerais: 

a) Combater o isolamento; 

b) Promover o diálogo; 

c) Promover a intergeracionalidade. 

Objetivos Específicos: 

d) Promover a literacia; 

e) Valorizar as potencialidades do indivíduo idoso; 

f) Proporcionar o empoderamento social; 

g) Estimular a memória; 

h) Promover a partilha; 

i) Promover o conhecimento. 

 

Participantes e Critérios de Seleção 

Pretende-se que os voluntários interessados cumpram um conjunto de requisitos, 

que são considerados fundamentais para a execução deste projeto. A seleção do jovem 

candidato a voluntário será realizada pela Direção do Núcleo de Voluntariado de 

Mértola, e pelo Coordenador do Projeto de Voluntariado Jovem, com base nas seguintes 

alíneas: 

a) Ser Jovem, com idade compreendida entre os 16 e os 30 anos de idade; 

b) Ser natural, residente, ou estudante no Concelho de Mértola; 

c) Proximidade da residência do jovem, relativamente ao local de desenvolvimento 

do projeto; 

d) Apresentar um conjunto de características, tais como: Sentido de 

responsabilidade, ser ativo, dinâmico, disposto a ajudar, disposto a partilhar, 

solidário, dedicado e participativo; 

e) Gosto e sensibilidade para trabalhar/auxiliar a população sénior do Concelho de 

Mértola, em contexto de isolamento social; 

f) Inovação e Criatividade (O candidato a voluntário deverá apresentar espírito 

crítico e inovador, através de propostas de auxílio à população idosa do 

Concelho de Mértola); 
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g) Potencial de diferenciação (Apresentar as suas motivações para participar no 

projeto Avós Felizes). 

 

Inscrição do Jovem Voluntário 

a) A inscrição, como voluntário, neste Projeto, deverá ser feita através do email 

avosfelizes.voluntariado@gmail.com - anexando a ficha de candidatura 

devidamente preenchida, e acompanhada dos documentos de identificação 

solicitados; 

b) As fichas de candidatura e os documentos de identificação deverão ser 

entregues, de forma presencial, a um dos responsáveis da Direção do Núcleo de 

Voluntariado de Mértola, ou ao Coordenador do Projeto. 

 

Direitos do Jovem Voluntário 

O Jovem voluntário admitido terá direito a: 

a) Seguro de acidentes pessoais durante a execução das atividades realizadas no 

âmbito do projeto; 

b) Certificado de participação, após 4 meses de execução das suas funções de 

voluntário; 

c) Participar em Formações de Capacitação, proporcionadas pelo Núcleo de 

Voluntariado de Mértola; 

d) Flexibilizar e ajustar as visitas aos idosos, sujeito, no entanto, à 

disponibilidade e preferência de horário do idoso, utente do projeto. 

 

Deveres do Jovem Voluntário Admitido 

a) O cumprimento do estipulado no Regulamento do Projeto; 

b) Assegurar uma regularidade nas ações a que se propõe de apoio à População 

Sénior, sendo possível flexibilizar o período de execução; 

c) Acatar as orientações definidas pela Entidade Coordenadora do Projeto, no 

âmbito das atividades previstas; 

d) Assegurar o registo diário do trabalho desenvolvido, por cada ação. 

 

 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

132 
 

Incumprimento do Regulamento 

a) O incumprimento do Regulamento por parte do Jovem Voluntário e a 

ausência, injustificada, do mesmo, por quatro vezes consecutivas, conduz à 

sua exclusão do Projeto. 

 

Deveres da Entidade Promotora do Projeto e da Coordenação 

a) Garantir a boa execução do Projeto; 

b) Garantir o cumprimento do estipulado no Regulamento; 

c) Assegurar o acompanhamento e a supervisão dos jovens voluntários, durante 

o desempenho das atividades, garantindo a orientação necessária para a 

execução das tarefas; 

d) Contribuir para a formação do Jovem Voluntário; 

e) Garantir a prática de atividades compatíveis com o grau de conhecimento e 

de execução, mediante o perfil do jovem voluntário; 

f) Assegurar a avaliação do processo de evolução das atividades práticas do 

projeto; 

g) Assegurar o controlo e registo de assiduidade e pontualidade dos jovens 

voluntários; 

h) Assegurar a execução de um Relatório, de quatro em quatro meses, acerca do 

trabalho desenvolvido no âmbito do projeto; 

i) Garantir o direito ao seguro do Jovem Voluntário, durante a execução das 

suas funções; 

j) Assegurar a autorização do encarregado de educação para a participação dos 

jovens que não tenham completado os 18 anos de idade; 

k) Dar conhecimento ao Jovem Voluntário das alterações efetuadas ao 

Regulamento do Projeto e à execução das atividades; 

l) Cumprir a Declaração de Proteção de dados do Jovens Voluntários, dos 

Encarregados de Educação e dos Beneficiários do projeto; 
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Atividades Propostas 

As atividades e dinâmicas abaixo indicadas e propostas para execução deste 

projeto poderão ser objeto de ajustamento, consoante o desenvolvimento do projeto, 

sendo sempre tido em conta o nível de preferência e de satisfação de cada idoso: 

a) Promover o diálogo; 

b) Ler o jornal e/ou um livro; 

c) Ver um filme; 

d) Falar com familiares que estejam distantes, através da internet; 

e) Realizar pequenas caminhadas entre o jovem voluntario e o idoso, ao redor da 

localidade: “Caminhadas com história”. 

f) Trabalhar as Histórias de Vida dos idosos de forma dinâmica: “A Poesia 

enquanto terapia”: 

g) Recolher e retratar as profissões de antigamente; 

h) Proporcionar o contacto e o conhecimento com várias culturas; 

i) Aproximar os idosos isolados aos restantes idosos do Concelho, através de 

dinâmicas de proximidade. 
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Considerações Finais 
 

De acordo com a revisão bibliográfica efetuada, alguns autores, como Seligman 

(2011), OMS (2008), Trentini (2004), Costa (2016), Fonseca (2021) e Bárrios (2017) 

evidenciam a relevância da investigação e intervenção gerontológica nos domínios do 

bem estar subjetivo do geronte, através da criação de momentos de bem estar, emoções 

positivas, envolvimento e significado na ação, construção e participação da população 

sénior na edificação de Cidades Amigas das Pessoas Idosas, na concretização de alguns 

indicadores que promovem o bem estar do geronte, na construção de uma liderança que 

promove a participação e a integração do geronte nos momentos de decisão e de 

criação, bem como a conceção de políticas públicas integrativas que vão de encontro às 

dimensões verificadas. 

Sendo Mértola um Concelho do Baixo Alentejo, numa região territorial 

vulnerável com elevado índice de envelhecimento, mas, também, com sinais de 

dinamismo dos agentes locais na construção de comunidades pró-envelhecimento, 

tornou-se fundamental perceber quais os efeitos das políticas públicas na promoção da 

qualidade de vida das pessoas idosas e perspetivas das suas potencialidades tendo por 

referência o CAPI. 

Deste modo, ao longo do trabalho verificámos uma consonância entre a principal 

teoria que sustenta os resultados analisados neste estudo, nomeadamente o impacto que 

as políticas públicas apresentam atualmente para o envelhecimento bem-sucedido da 

população sénior residente em Mértola, desde a sua estruturação mais macro aos seus 

efeitos no plano local, tal como descrito pelas indicações da ONU através dos ODS a 

atingir até 2030, como também as áreas de análise que estão presentes no modelo das 

Cidades Amigas das Pessoas Idosas.  

Neste âmbito, o estudo revelou que, atualmente, existem 19 projetos em Mértola 

que cumprem os critérios apresentados nos objetivos para o desenvolvimento 

sustentável. Por outro lado, ao analisar as treze áreas do modelo das CAPI verificamos 

que algumas destas áreas apresentam um défice que deve ser elegível nos objetivos que 

são indicados através da concretização das medidas públicas, designadamente no que 

concerne às grandes necessidades de mobilidade dos idosos, da reformulação do sistema 
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de saúde local, da adoção de estratégias que permitam a participação dos idosos em 

algumas atividades e ações, tanto nos momentos de decisão política, como na 

concretização de apoios que permitam colmatar algumas necessidades a nível 

económico. Posto isto, é fundamental procurar resposta para o défice das áreas 

apresentadas, proporcionar a qualidade de vida do geronte e, também, garantir o 

exercício do seu direito enquanto cidadão, interventivo e participativo na sua 

comunidade. Algumas dessas estratégias de melhoria são descritas a partir da 

intervenção realizada com os idosos, que permitiu verificar os seus pontos de vista, 

identificar as fragilidades que sentiram no momento, devido à necessidade de melhoria 

de algumas áreas, como a mobilidade, transportes e a saúde.  

Para esta análise foi também considerado importante verificar a opinião de 

decisores políticos a nível local, bem como coordenadores e responsáveis por projetos, 

os quais evidenciaram as suas apreensões e preocupações acerca de necessidades que 

sentem no seu dia a dia de trabalho prático, passando essencialmente pela necessidade 

de recursos técnicos para a implementação de estratégias interventivas a curto e médio 

prazo. 

O estudo empírico demonstrou que é necessário continuar a trabalhar na criação 

de projetos que promovam o bem estar do geronte, através da sua participação e 

envolvimento. Por sua vez, existem momentos interventivos onde não é visível a 

participação dos mesmos, e por isso, é necessário a adoção de estratégias que assim o 

possibilitem. Através do contacto com os grupos focais, foi visível a participação dos 

mesmos em projetos que lhes são direcionados, onde é dado como principal exemplo a 

Universidade Sénior ou a Ludoteca Itinerante. 

Um dos principais problemas evidenciados, e tal como já havia sido referido é 

ao nível da mobilidade e dos transportes, através da sugestão dos mesmos para a criação 

de um transporte a pedido, e por isso, adaptado às suas necessidades. Indo de encontro 

aos resultados expressos a partir de entrevistas aplicadas a alguns destes agentes e 

decisores políticos a nível local, foi possível verificar que para alguns destes problemas 

enunciados pelos participantes do estudo, já existem estratégias que estão a ser 

delineadas e algumas também já aplicadas a curto prazo. 
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O que fundamentou a escolha do projeto de intervenção apresentado neste 

trabalho foi essencialmente procurar o encontro para algumas necessidades expressas 

através das treze áreas que correspondem ao modelo de análise as cidades amigas das 

pessoas idosas, e que vão de encontro a alguns problemas que estão inerentes à 

qualidade de vida e bem estar do geronte. Apresentar um trabalho interventivo que 

proporcione uma lógica de envelhecimento ativo, e que em simultâneo preste um apoio 

necessário à comunidade idosa, oferecendo uma melhoria na qualidade de vida da 

população sénior do Concelho de Mértola, da sua independência e autonomia, 

proporcionando em simultâneo a sua participação. 

Apresentamos então como principais necessidades a mobilidade, a rede de 

transportes, deslocação para aceder a alguns serviços e também ao nível de participação 

deste público que analisámos em alguns momentos de decisão política a nível local. 

Através do projeto interventivo apresentado podemos evidenciar uma estratégia que 

permite colmatar alguns destes problemas dos idosos do Concelho de Mértola, através 

do contacto intergeracional deste projeto que possibilita aos idosos serem auxiliados 

pelos mais jovens, através da prestação e auxílio a alguns serviços, evitando, por sua 

vez, alguns problemas ao nível da mobilidade. 

Em síntese, ao objetivo principal do estudo, tal como inicialmente definido, foi 

averiguar o impacto das políticas públicas para o envelhecimento bem-sucedido da 

população sénior de Mértola, tendo em conta o referencial “Cidades Amigas das 

Pessoas Idosas”, em que os resultados indicam que existem algumas áreas, das treze 

analisadas, em que os objetivos vão de encontro ao desejável, através da conceção de 

políticas públicas e de projetos inovadores implementados no território de Mértola, 

permitindo colmatar algumas necessidades ao nível da participação, integração, e até 

mesmo de cuidados com idoso. Exemplo disso são as várias ajudas prestadas pelo 

Núcleo de Voluntariado de Mértola, projetos implementados pelo Município, e também 

a colaboração das várias IPSS deste território para a concretização do trabalho. Por 

outro lado, ainda é necessário investir em algumas áreas prioritárias para o idoso e que 

são inerentes à sua qualidade de vida, como é o caso da saúde, da mobilidade, da 

climatização, habitação ou apoio aos seus consumos diários. É necessário, segundo 

algumas sugestões de melhoria expressas pelos séniores, continuar a promover um 

trabalho que reforce estas principais áreas, em que um dos principais problemas está 
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relacionado com a necessidade de reforço de recursos humanos, que por sua vez, 

influencia a excelência dos serviços a nível local. 

Foi importante entender que este é um caminho que se vai construindo através 

dos contributos de todos, e através da restruturação de algumas linhas interventivas. É 

fundamental avaliar o que é desenvolvido no momento, mas também perceber as 

respostas dos intervenientes políticos, pois a informação recolhida através dos mesmos 

foi importantíssima para compreendermos a justificação do modelo desenhado até 

então. É também necessário verificar os seus níveis de satisfação perante as dinâmicas e 

projetos implementados, perceber as razões pelas quais se sentem sozinhos, e também 

isolados. É necessário ouvir o idoso, perceber o que de facto é verdadeiramente 

importante para si, e para o seu bem-estar. Este será um caminho fundamental para 

poderemos contribuir para a promoção da saúde, e para a prevenção da doença. 

É essencial para o Gerontólogo obter esta visão abrangente e tão diversificada da 

realidade de um dado território, mas essencialmente para que o profissional possa 

perceber quais as dificuldades existentes e as formas para melhor planear a resolução 

das mesmas. Mas é ainda mais urgente o Gerontólogo ser parte integrante da 

comunidade e perceber qual a melhor forma de intervir junto das suas gentes, das suas 

raízes. E isso foi percetível com a realização deste trabalho, com a proximidade enorme 

junto dos intervenientes da amostra, e que se refletiu na aprendizagem realizada ao 

domínio analisado. 

Futuramente o objetivo é continuar a procurar resposta e solução para alguns 

destes problemas, através da realização de um doutoramento na área das políticas 

públicas, ou seja, uma área de investigação que permita analisar e aprofundar ao 

pormenor as principais áreas que analisamos ao longo deste trabalho. Contribuir para a 

investigação nesta área, mas principalmente descobrir mecanismos inovadores que 

permitam contribuir para a criação de melhores políticas públicas que auxiliem os 

idosos do nosso país, e concretamente os idosos do interior, como é o caso de Mértola. 

Continuar a trabalhar para que Mértola se apresente no caminho construtivo para um 

local completamente amigo da pessoa idosa, e que deste modo se colmatem alguns 

problemas existentes atualmente, como por exemplo a diminuição demográfica neste 

território, bem como a diminuição de população que possa usufruir das suas pensões e 
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do seu merecido descanso num local que tem todas as potencialidades para que a 

plenitude de bem estar se realize. 

Em suma, tal como nos foi evidenciado num dos inquéritos por entrevista, 

“Mértola está cheia de aldeias, aldeias cheias de valor.” – E2 
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Apêndice A – Políticas Municipais de Apoio ao Idoso 
 

Conceito Dimensões Categorias Sistematização de Projetos e Ações 
públicas em Mértola 

 
Representação 
das Áreas de 

Avaliação 
para as 
Cidades 

Amigas das 
Pessoas Idosas 

 
 
 

Espaços 

 

Espaços Exteriores e 
Edifícios 

- Eletrificação Rural e Luminária Pública; 

- Reparação e Requalificação de Espaços Públicos. 
 

 
 

Habitação 

- Unidade Móvel de Pequenas Reparações Domiciliarias; 

Programa de Melhoramentos Habitacionais a Famílias Carenciadas 

e Habitação Social; 

- Projeto Não Precisas, Preciso Eu; 

 
Deslocação 

Transporte - Transporte a Pedido 
Mobilidade - Melhoria das Acessibilidades Viárias; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vida 
Participativa em 

Comunidade 

 
 
 
 
 
 

Respeito, Cultura e 
Inclusão Social 

- Projeto Mértola Solidária x 12 (12 meses, 12 temáticas, 12 

iniciativas); 

- Programa FIT Sénior;  

- Programa Turismo e Cultura Sénior; 

- Jardins Terapêuticos: quem planta seus males espanta; 

- Projeto da Universidade Sénior; 

- Ludoteca Itinerante; 

- Projeto Cozinha da Avó; 

- Percursos Acompanhados; 

- CLDS 4G – Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª 

Geração – Projeto PRÓXIMOS. 

 
 
 
 
 
 
 

Participação Social 

- Projeto Mértola Solidária x 12 (12 meses, 12 temáticas, 12 

iniciativas); 

- Programa FIT Sénior;  

- Programa Turismo e Cultura Sénior; 

- Jardins Terapêuticos: quem planta seus males espanta; 

- Projeto da Universidade Sénior; 

- Ludoteca Itinerante; 

- Projeto Cozinha da Avó; 

- Percursos Acompanhados; 

- CLDS 4G – Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª 

Geração – Projeto PRÓXIMOS. 

 
Comunicação e 

Informação 
- Conectividade Digital; 

Participação Cidadã - Descentralização das Reuniões de Câmara Municipal e 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Saúde 

- Programa FIT Sénior;  

- Cartão Social; 

- Implementação do Cartão ABEM; 

- Unidade Móvel de Saúde; 

- Projeto Não saia de Casa, nós vamos até si. 

- Núcleo de Voluntariado de Mértola 
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Acesso a Bens e 
Serviços 

 
 

Serviços Sociais 

- Construção de um Lar na Margem Direita do Concelho de 

Mértola; 

- Implementação da Rede de Cuidadores Informais; 

- Núcleo de Voluntariado de Mértola 
- Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

 
 

Segurança 

- Unidade Móvel de Saúde; 

- Teleassistência (Mértola Voz Amiga); 

Programa de Melhoramentos Habitacionais a Famílias Carenciadas 

e Habitação Social; 

- Projeto Não saia de Casa, nós vamos até si. 
 

Consumo 
- Cartão Social; 

- Implementação do Cartão ABEM; 

- Projeto Não Precisas, Preciso Eu; 

 
 

Independência 

Programa de Melhoramentos Habitacionais a Famílias Carenciadas 

e Habitação Social; 

- Transporte a Pedido 
- Implementação da Rede de Cuidadores Informais; 
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Apêndice B – Modelo do Inquérito por Entrevista do Tipo 

Semiestruturada 
 

Parte I – Caracterização Pessoal 

 

1.1. Idade: ______ 

 

1.2. Sexo:  Homem ____      Mulher ___    Outros _____________ 

 

1.3. Estado civil: 

Solteiro ___ 

Casado/União de facto ___ 

Divorciado/Separado ___ 

Viúvo ___ 

 

1.4. Grau de escolaridade: 

Não sabe ler nem escrever ___ 

Sabe ler e escrever ___ 

Ensino primário ___ 

Ensino secundário ___ 

Ensino Superior ___ 

 

1.5. Reformado?  Sim ___      Não ___ 
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1.6. Com quem vive habitualmente:  
 
Esposo (a) ___     Companheiro(a)  ___    Filho(a) ___    Irmão(a) ___    Sozinho(a) ___ 

 

1.7. Quantos filhos/as tem? ______________________ 

 

1.8. A sua família costuma visitá-lo?  
 

Diariamente ___    Semanalmente ___    Mensalmente ___      Semestralmente ___  

Anualmente ___ Nunca ___ 

 

1.9. Recebe telefonemas de familiares, amigos, pessoas próximas? 

  Sim ___       Não ___ 

 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

154 
 

Parte II – Categorias de Avaliação: Cidades Amigas das Pessoas Idosas 

 

1 – Espaços Exteriores e Edifícios 

1.1 - Na sua opinião existem espaços livres e de lazer de fácil acesso para os idosos (ruas, 
jardins, parques)? 

1.2 - Considera que existem obras que tenham prioridade no Concelho de Mértola ao nível do 
acesso a espaços? Por exemplo a remoção de algumas barreiras que impedem a circulação? 

 

2 – Habitação 

2.1 - Quais são os maiores problemas no que diz respeito ao acesso às habitações dos idosos e 
que dificultam a sua movimentação? 

2.2 – Considera, a nível geral, que as casas dos idosos do Concelho de Mértola apresentam 
condições de conforto? 

 

3 – Transporte 

3.1 - Tendo em conta as características do Concelho de Mértola, é importante que os idosos 
tenham transporte público? E este está adaptado às suas necessidades de deslocação? 

3.2 - Que estratégias são necessárias adotar a curto/médio prazo na sua opinião? 

 

4 – Mobilidade 

4.1 – Quais são os principais serviços da Vila de Mértola a que os idosos se deslocam? 

4.2 – Com que frequência costuma deslocar-se à sua Junta de Freguesia? 

 

5 – Respeito, Cultura e Inclusão 

5.1 – Quais as principais festividades que incluem o idoso do Concelho de Mértola? 

5.2 – Na sua opinião, essas ações promovem o seu bem-estar pessoal? 

 

6 – Participação Social 

6.1 - São promovidas atividades entre pessoas de várias gerações no Concelho de Mértola? Se 
sim, acha que existe muita participação? 

6.2 - Que projetos considera urgente realizar no Concelho de Mértola para promover uma maior 
participação dos idosos? 

6.3 – Existe uma maior participação de homens ou de mulheres? 
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7 – Comunicação e Informação 

7.1 – Na sua opinião, acha que existem projetos que envolvam os idosos, e que promovam a 
comunicação entre si? 

7.2 – Como é que as pessoas mais velhas têm acesso às divulgações que são feitas para 
participarem nas atividade? 

 

8 – Participação Cidadã 

8.1 – Sente que os idosos deste Concelho têm voz ativa no momentos de Participação Política? 
Por exemplo em Reuniões de Câmara, Assembleias Municipais ou de Freguesia? 

 

9 – Saúde 

9.1 – Como classifica o sistema de saúde no Concelho de Mértola? 

9.2 – Na sua opinião seria necessária a criação ou reformulação de algum espaço destinado ao 
utentes? 

 

10 – Serviços Sociais 

10.1 – Na sua opinião seria necessária a criação de algum serviço Social em Mértola que ainda não 
exista? 

10.2 – Quais são os serviços sociais que utiliza com mais frequência? 

 

11 – Segurança 

11.1 – Existem razões para alguns receios ao nível da segurança do idoso? 

11.2 – Já teve ou conhece alguma experiência negativa? 

 

12 - Consumo 

12.1 – Tendo em conta os rendimentos dos idosos, considera que são suficientes para os seus consumos 
diários? 

12.2 – Existe muito consumo de bebidas alcoólicas pelos idosos deste Concelho? 

 

13 – Independência  

13.1 - Que medidas existem neste território para promover uma maior autonomia do idoso? 
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Análise dos Resultados 
Parte I 

 Participantes – Número de idosos/as 
Sexo  
Idade  

Estado Civil:  
Grau de Escolaridade:  

Com quem vive habitualmente:  
Tem filhos?  

A sua família costuma visitá-lo?  
Recebe telefonemas de familiares, amigos, 

pessoas idosas? 
 

 

 

 

Parte II 
 

 
Categorias dos Inquérito por 

Entrevista  
 
1 – Espaços Exteriores e Edifícios 
2 – Habitação 
3 – Transporte 
4 – Mobilidade 
5 – Respeito, Cultura e Inclusão 
6 – Participação Social 
7 – Comunicação e Informação 
8 – Participação Cidadã 
9 – Saúde 
10 – Serviços Sociais 
11 – Segurança 
12 – Consumo 
13 – Independência 
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Apêndice C – Caracterização dos Participantes dos Grupos Focais  

 

 

Grupo Focal 1 
 
 

Idade 
 
 

Sexo 

 
 

Estado 
Civil 

 

Grau 
de 

Escolaridade 

 
 

Reformado? 
Com 
quem 
vive? 

Número 
de 

filhos/as? 

 
A família 
visita-o? 

Recebe 
telefonemas de 
familiares e/ou 

amigos? 
73 F Casada 4ª Classe Sim Esposo 0 Anualmente Sim 
84 F Viúva 4ª Classe Sim Sozinha 2 Mensalmente Sim 
89 F Casada Analfabeta Sim Esposo 3 Semanalmente Sim 
74 F Casada 3ª Classe Sim Esposo 2 Mensalmente Sim 
75 F Viúva 4ª Classe Sim Sozinha 2 Mensalmente Sim 
74 F Viúva 4ª Classe Sim Sozinha 1 Mensalmente Sim 
78 F Viúva 6º ano Sim Sozinha 2 Mensalmente Sim 
76 F Casada 4ª Classe Sim Esposo 2 Mensalmente Sim 

 

Grupo Focal 2  
84 F Casada 4ª Classe Sim Esposo 2 Mensalmente Sim 
78 F Casada 6º Ano Sim Esposo 3 Mensalmente Sim 
75 F Viúva  3ª Classe Sim Sozinha 2 Mensalmente Sim 
68 F Casada 4ª Classe Sim Esposo 2 Mensalmente Sim 
70 F Casada 4ª Classe Sim Esposo 2 Semanalmente Sim 
71 F Casada 6º Ano Sim Esposo 2 Mensalmente Sim 
84 F Casada 6º Ano Sim Esposo 2 Mensalmente Sim 
86 F Viúva 3ª Classe Sim Sozinha 1 Mensalmente Sim 
82 F Viúva 3ª Classe Sim Sozinha 3 Mensalmente Sim 

 

Grupo Focal 3 
77 F Casada 4ª classe Sim Esposo 2 Mensalmente Sim 
75 F Viúva 9º Ano Sim Sozinha 3 Semanalmente Sim 
69 F Casada 6º Ano Sim Esposo 1 Semanalmente Sim 
65 F Casada 4ª Classe Sim Esposo 2 Diariamente Sim 
70 F Casada 4ª Classe Sim Esposo 3 Semanalmente Sim 
88 F Viúva 9º Ano Sim Sozinha 1 Mensalmente Sim 
73 F Casada 4ª Classe Sim Esposo 1 Mensalmente Sim 
72 F Casada 4ª Classe Sim Esposo 3 Mensalmente Sim 
71 F Casada 9º Ano Sim Esposo 2 Mensalmente Sim 
69 F Viúva 6º Ano Sim Sozinha 1 Mensalmente Sim 
71 F Viúva 9º Ano Sim Filho 1 Anualmente Sim 

 
Grupo Focal 4 

64 M Casado 4ª Classe Sim Esposa 2 Anualmente Sim 
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66 M Casado 4ª Classe Sim Esposa 1 Mensalmente Sim 
77 F Casada 9º Ano Sim Esposo 1 Mensalmente Sim 
60 F Casada 6º Ano Não Esposo 1 Mensalmente Sim 
81 F Viúva 3ª Classe Sim Sozinha 2 Mensalmente Sim 
73 F Casada 6ª Classe Sim Esposo 2 Anualmente Sim 
65 F Divorc

iada 
6ª Classe Sim Sozinha 1 Anualmente Sim 

69 F Casada 4ª Classe Sim Esposo  3 Semanalmente Sim 
86 M Viúvo Analfabeto Sim Sozinho 1 Mensalmente Sim 
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Apêndice D – Transcrição dos Grupos Focais 
 

Grupo Focal 1 
 

1.1 
Nas ruas e nas estradas não existem muitos obstáculos, não há escadas. 
Por enquanto conseguimos ir com a bengala. 
Há o parque das crianças que é muito bonito. 
Os espaços que temos até têm bom acesso.  
 
 
 
1.2 
Vou propor uma coisa, além a escola, a nossa escola servia para agente ir para além, um 
centro de dia, porque a escola está caindo e se ninguém lhe joga a mão, acaba de cair. 
Podia ser uma boa obra para restaurar, essa é a primeira, essa digo eu. 
Era um bom espaço que ficava além. 
Foi a minha escola. 
Quando foi os votos é que agente foi além. 
O Salazar meteu escolas em toda a parte e agora está tudo em galinheiros por aí a fora. 
O Salazar criou agente com fome. 
A Alsud tem além uma parte, mas agente não vê além nada, tem de se fazer além uma 
coisa que seja útil, não é para se estar fechado. Podiam por além uma pessoa ou duas 
para se fazerem coisas além, um centro de dia ficava além tampouco bonito. 
Raparigas novas para virem para aqui trabalhar 
Agente não é para trabalhar (risos) agente já trabalhamos, agora é para os mais novos 
Para fazermos coisas de vez em quando faz-nos falta, para contarmos histórias. 
 
2.1 
Eu tenho piais, às vezes custa-me ir de uma casa para outra por causa disso. 
Tapetes não temos muito, porque agente encalha e podemos cair. 
Aqui as casas das pessoas de idade é quase tudo rés do chão, essas que estão a fazer 
agora é que são altas, não pensam no dia de amanhã, mas deixa lá que eles logo se 
lembram. 
É assim, é. 
Agente agora ainda consegue. 
A minha está toda no rés do chão 
Temos de ir com o nosso passo, não podemos ir mais longe. 
 
2.2 
É conforme é o clima, porque as casas das pessoas de idade não estão como as de agora. 
De verão estão quentes, e de verão estão frias. 
O que é que agente há de fazer? 
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Agora já põe outras coisas que é para…já fazem duas paredes, para as pessoas terem as 
casas quentes e frescas.  
Assim dá resguardo. 
Antigamente faziam paredes mais grossas, com taipa são as mais frescas e as mais 
quentes, para proteger tanto no verão como de inverno. 
Os antigos eram muito mais inteligentes que os de agora, os de agora só no dedo, agora 
para trabalhar não são nada inteligentes digo-te já. 
 
3 
3.1 
Olha, os autocarros da rodoviária às vezes não levam ninguém, vai uma pessoa ou duas.  
Às vezes não sabemos o horário, assim fixado lá não está. 
Sim, mas os horários agente sabe. 
Quando há aulas, há sempre autocarro, quando não há aulas, vêm menos e mais tarde. 
O monte que tem mais carreiras é aqui o nosso. Tem mais moços da escola  
Quando há escola, há uma de manhã às vinte para as oito, depois há outra um quarto 
para as nove para a vila, depois há uma que parte da vila às onze e trinta e cinco, não é 
todos os dias. Essa não sei, há dias em que não há, mas nos outros dias todos essas da 
manhã estão todas. 
Depois às quatro e meia outra, há outra às cinco e outra às seis e meia para cá, por isso 
não há falta de caminetes.  
Há falta de pessoas, porque eles coitados há dias veem e não trazem ninguém.  
Vem os autocarros, não há é pessoas. 
Há aí algumas camionetes que já são baixinhas, algumas. 
Ontem foi essa que eu subi e custei a subir. 
Quando é assim passeios, eles vem buscar e trazer agente. Até agora tem corrido muito 
bem. 
 
3.2  
Algumas da câmara já têm um banquinho, com esse banquinho já ajuda. Se eles 
continuarem a trazer um banquinho ajuda muito. Os carros da Câmara já têm, os da 
rodoviária é que ainda não. 
Eu raramente vou, mas quando vou, há camionetes, ainda no outro dia fui a uma sexta-
feira na camionete, baixinha, baixinha, baixinha, na porta da frente. 
 
4.1 
Ai ai, vamos ao hospital, à farmácia, é a saúde maior parte das vezes.  
Vamos à papelaria pagar a luz. 
Vamos ao banco. 
Aos correios sim. 
Não te esqueças que há muita gente que aproveita esse dia para ir ao mercado e fazer os 
outros mandados. 
Nesse dia do mês o autocarro podia ir lá acima. É à quinta-feira o mercado. 
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4.2   
Sim, quando temos algum problema vamos à junta de freguesia. 
Eu não vou muita vez à Junta de Freguesia. 
A água pode-se pagar na junta de freguesia, mas também noutros lados, mas na junta 
também se paga. 
Às vezes vou à papelaria, outras vezes vou ao atendimento da Junta. 
A minha água pago-a pelo banco, descontam-na logo diretamente. 
Eu isso também faço pelo banco seja água, seja telefone, seja luz. 
Mas quando temos alguma coisa que faça falta resolver vamos à junta, o atendimento lá 
faz muita falta. 
 
5.1 
Amanhã de manhã tem agente aqui ginástica. 
Fazemos a ginástica, e a Ludoteca vem agora uma vez por mês. 
Há pessoas que vêm levantar livros e outras vêm fazer trabalhos manuais. 
O passeio do barco ainda nunca fui. 
Vou contar porque é que eu não vou, acho que é um passeio que não é uma necessidade, 
e os do Cartão Social não pagam, os que tem cartão pagam poucachinho e as outras 
pessoas pagam tudo, e acho que isso está mal feito. 
Um passeio devia ser para todos igual. 
Especialmente o Dia da Mulher, é tudo mulheres que vão passear. Fica muito mal umas 
pagarem e outras não pagarem, eu sou conta isso. 
Não concordo que umas pagam quinze e outras paguem setembro. 
O almoço é sempre igual, os passeios é que se diferenciam com o Cartão Social, 
pagavam metade, por exemplo se eram doze euros, as do Cartão Social pagavam seis, 
mal feito. 
Eu cheguei a dizer lá na Câmara. 
Achamos que assim era discriminar a mulher, porque esse dia era da mulher. 
O Cartão Social deve ser para saúde, agora para passeios não. 
Vamos sempre ao almoço dos reformados, eles vêm buscar e trazer agente. 
Agora não tem havido por causa do covid. 
Eu fui sempre àquela atividade que a Câmara organiza para recolher o lixo das estradas. 
Acho que é muito importante. 
Eu a essa não vou, porque não faço lixo em lado nenhum e não vou apanhar o dos 
outros. 
Não têm nada que deitar porque em todo o lado há contentores para se por o lixo. 
A mentalidade das pessoas não somos capazes de a mudar. 
O jantar do Dia da Mulher tem de ser feito no Dia da Mulher, assim é que deve ser, em 
vez de se fazer ao sábado. O passeio é que deve ser ao fim de semana, e com transporte 
até lá. 
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5.2 
Claro. 
É um convívio. 
O último passeio que agente foi, foi contigo ao algarve. 
Este ano veio aqui a carrinha móvel, a cortar o cabelo às que tinham o Cartão Social, as 
que não tinham não cortavam. Podiam ter feito só para pessoas que não podiam ir à vila. 
Quando há outras atividades agente vai sempre. O convívio faz muita falta nas nossas 
idades. 
Gostamos de ver outras pessoas do nosso Concelho. 
É nesses convívios que agente vê algumas pessoas. Passa-se tempo e tempo que agente 
não as vê. 
 
6.1  
Olha, é uma coisa boa, porque em certos sítios já têm, por exemplo, centros de dias que 
têm a cresce com as pessoas de idade. Eu acho bom porque as crianças tomam amizade 
às pessoas mais velhas, e as mais velhas sentem-se uteis porque vêm as crianças, e isso 
é muito bom para a saúde, para a mentalidade, para as pessoas. 
Os mais novos coitados, só com o dedo é que eles sabem fazer bem, e é normal. Mas 
agente não sabe, mas agente, por exemplo, as pessoas de idade já podem lhes ensinarem 
a fazer outras coisas, mas eles se calhar não querem. 
Seria muito bom os mais novos ensinarem algumas coisas aos mais velhos, por exemplo 
nos computadores. 
Ainda há pouco tempo que deu uma entrevista na televisão, com pessoas de idade num 
infantário com as crianças e as pessoas velhotas acareavam os mocinhos que não eram 
de família, e depois ensinavam-nos, davam-lhe beijos, e os mocinhos tudo acareando os 
velhotes. Acho que aquilo é uma boa ideia. 
Mas sim, são promovidos alguns encontros desses. Acho que podíamos tentar trazer os 
poucos jovens que há no nosso Concelho para participar nas nossas atividades. 
 
6.2 
Que façam atividades que agente possa conhecer outras coisas. 
Sair e conviver daqui para fora de vez em quando. 
É pena é algumas pessoas não aderirem, mas nesses casos não se pode fazer nada. 
Gostamos muito de passeios. (risos). 
 
6.3 
Normalmente participam mais mulheres, os homens não são tão participativos. 
Aqui também há poucos, coitados. 
Há mais mulheres que homens. 
Eles gostam mais de jogar ao xito ou às cartas. 
Na Sexta-Feira Santa fomos fazer uma caminhada à Nossa Senhora do Amparo, eram só 
mulheres, e depois fizemos um almoço. 
 
 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

163 
 

7.1 
Sim, já tenho visto projetos para fazerem agricultura. Tenho visto na televisão. 
Fizeram muito bem em fazer um projeto para fazerem agricultura.  
Os mais novos depois não querem é trabalhar (risos). 
Sim, comunicam, isto é bom para agente também distrair a cabeça. 
Eu sou amiga de dizer as coisas. Fizeram o parque eu disse muito obrigado, um parque 
muito bonito para as crianças que vêm chegando, para os meus filhos já não é, mas é 
para os meus netos. 
Agente comunica umas com as outras nessas atividades. 
 
7.2 
Agente sabe. 
Telefona-se a uma ou duas, e as outras vão dizendo. 
Colocam às vezes na caixa do correio, e agente fica sabendo assim. 
Os papeis às vezes põe-se na caixa do correio e ao fim de dois dias caem. 
Sabemos das atividades assim, vamos dizendo umas às outras. 
 
8.1 
Eu tenho noção que existem esses espaços. 
Ainda nunca fui, mas por acaso sei que há. 
Às vezes há coisas que agente podia ir. 
Acho que agente ouvindo, aprende mais também. 
Se tiverem o sentido bom, devem ir. 
Era bom ter transporte também para esses sítios, assim se calhar até iam mais pessoas. 
 
 
9.1 
Apanhar uma consulta do dia, falo com a assistente para marcar. 
Não temos assim uma boa resposta de saúde no Concelho. 
Há um ano que tenho a consulta marcada, e marcam e desmarcam, fez um exame que a 
doutora mandou fazer o ano passado, teve de ir de táxi para esse exame, e ainda a 
doutora não viu esse exame, porque tinha a consulta e depois desmarcou, e depois 
marcou, e voltou a desmarcar. Está desmarcada desde o ano passado. 
Não tenho razão de queixa da minha médica. 
Em abril levei a vacina, nunca mais fiquei boa. 
Eu tinha consulta para dezembro, depois desmarcaram para fevereiro. 
Houve um dia mandaram-me para Beja, quando me despachei tive de ligar a um táxi 
para me ir buscar. Tenho estado lá até as quatro da manhã em Beja porque tenho 
problemas de coração. 
Antigamente havia as extensões de saúde. 
Temos aqui um bom centro de saúde, com boas máquinas, boas coisas, deviam por ali 
respostas novas. 
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9.2 
Virem mais médicos. 
O centro de saúde estar aberto como está o de Castro Verde. 
Ter urgências e não ir logo para Castro ou Beja. 
Há muitos sítios em que vão os médicos uma vez por mês em certos sítios. 
Antigamente era só um médico que estava na vila e ia assistir nos montes todos. 
Faziam às vezes certas coisas antigamente que não se deviam, tiravam dentes a sangue-
frio. 
 
10.1 
Eu acho que não faz falta. 
Há tantos serviços, penso que são suficientes. Também há poucas pessoas no Concelho. 
Eu nunca fui à Segurança Social. 
Olha, fui quando o meu sobrinho teve falta de ir lá, por causa de uma assinatura, e agora 
há muitos anos que não vou. 
Como não tenho Cartão Social, nunca fui à Câmara. 
Por enquanto também nunca utilizamos os serviços da santa casa, ainda vamos fazendo 
a nossa vidinha. 
 
10.2 
Era bom. 
Pelo menos para convívio, para fazer, para pôr agente a mexer. 
Agente tem aqui a ginástica, daqui a pouco não vem o moço, somos duas ou três. Em 
princípio somos trinta ou quarenta.  
Quando há também não vão. 
A hidroginástica era uma coisa que nos fazia muita falta. Isso era uma coisa muito 
importante. Já andei quando vinha uma carrinha do lado de Moreanes, depois acabou 
esse transporte, pronto. Quem não tem transportes não pode ir. 
Dizem que a melhor coisa é a hidroginástica. 
Era uma coisa que se podia fazer. 
No ano em que teve aqui um professor, o moço propôs, se tivesse oito pessoas para ir à 
piscina punha uma carrinha e vinha buscar para ir à piscina. Sabes quantas pessoas se 
inscreveram? Duas pessoas. Assim nunca foi. 
Houve médicos que me disseram para nunca deixar a hidroginástica.  
A ginástica cansa-me muito, mas agente faz só até aquilo que pudemos. 
Eu gosto muito da ginástica. Não vim dois dias por causa da máscara. 
Um dia veio o moço e só estava uma pessoa. Fez duas turmas, já as teve de juntar. 
Os serviços sociais que agente procura assim mais há de ser a parte social da Câmara, 
quando se vai lá renovar o cartão de cidadão. 
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11.1 
Eu não tenho medo, porque graças a deus não tem havido nada. 
Não tem aparecido nada felizmente. 
Às vezes ouvimos dizer, mas não sabemos se é verdade ou não. 
Ouve-se às vezes noutras zonas. 
Aqui tem sido muito sossegado. 
 
12.1 
Ora, têm de se fazer esticar. 
Umas vezes gasta-se mais numa coisa, noutras vezes gasta-se menos. 
A medicação não pode faltar, é onde gastamos mais. 
A pessoa que tem de tomar muito medicamento e muita coisa, e ganhando duzentos e 
tal euros ou trezentos, não é normal. Isso até eram para ter vergonha, os grandes, de 
darem uma reforma de trezentos euros a uma pessoa.  
E outros ganham cinco, e dez e quinze mil, e os pequeninos duzentos euros. 
Agente estamos assim, e assim temos de viver. 
Não é agente que manda. 
Antigamente não havia ajudas de ninguém, qualquer pessoa que tivesse de fazer um 
telhado numa casa tinha de ir sempre juntando, mesmo poucachinho que fosse, agora 
também há essas ajudas. 
Agora estamos um pouco melhores sim. Eu só conheci uma avó, e essa viveu sempre 
com a minha mãe até que morreu, e agente sempre que juntávamos qualquer coisinha 
era sempre para a avó. Agora já não é assim. Os netos já não são amigos das avós. 
A malta nova não quer saber dos velhos. 
Aqui é muito raro as pessoas comprarem verduras, salsa coentros, há muito poucas aqui 
no nosso monte, porque toda agente tem um quintalinho e semeiam, ajuda nos 
rendimentos. Quando agente tem a faca e vamos buscar ao quintal é tão bom, tudo 
fresquinho. Não têm químicos, não têm nada. 
 
12.2 
Eu acho que não. Eles coitados tem reformas pequenas, e depois se bebem muito vinho 
já não têm para comer (risos). 
Aqui não é assim um grande problema. 
Aqui já não há assim homens que agente diga que estão perdidos de bêbados, esses já 
morreram, já não há aí bêbados. 
Há aqui já pouca gente no nosso monte, agora não se vê ninguém. Acabou os convívios. 
Havia muito convívio, e agora acabou. Acabou o convívio. Corria a vila por pontas. 
Arrecebia a minha reforma, via os médicos, ia ao cemitério, ia aos funerais, acabou 
tudo, mas ainda estou viva. A Ti Rosa Já foi Rosa, mas já não é. 
 
13.1 
Antes não havia reformas, e agora já há. 
Antigamente não havia uma camionete, tínhamos para nos vir buscar.  
Nesse aspeto estamos melhor em relação aos antigos, antes não tinham nada. 
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Mas na saúde eles eram mais saudáveis do que nós somos agora. 
Já nos vêm buscar para algumas atividades, isso é muito bom, se não fosse assim agente 
não ia.  
Antes não havia atividades para agente ir a passear. 
 
 

Na sua opinião considera que o Concelho de Mértola é um local amigo da pessoa 
idosa, tendo em conta todas as categorias que analisámos? 

 
 
 
Sim, vivemos numa zona com muito sossego. A pessoa que está nas cidades gosta de vir 
para aqui. Para o sossego. 
Temos um ar muito puro. 
Podemos ter a porta aberta e as janelas, também não tem havido problemas. 
Convive-se e vive-se bem. Nos prédios das cidades não se conhecem uns aos outros. 
Até se vai vivendo bem. 
Gosto muito de aqui viver, é um sitio que me diz muito. 
 
Grupo Focal 2 
 
1.1 
Estão acessíveis sim senhora. 
Aqui, mas no meu monte ainda não, eu caí e parti um braço por causa de um buraco que 
estava lá. 
Mas aqui estão boas. 
Na aldeia está muito bom. 
Aqui no monte não temos parques, mas à volta do monte podemos caminhar, e quem 
não pode caminhar tem as pedaleiras manuais que a Junta colocou, e para lá tem bom 
acesso. 
 
1.2 
Sim, podia-se fazer um outro espaço ou um parque para as pessoas conviverem, outro 
jardim. 
Um parque para os mais novos e para os mais velhos. 
Dizem que vão fazer aqui um. 
Sim, já disseram. 
Aqui no monte estão acessíveis para caminhar bem. 
Temos falta de uma máquina de lavar pública, para agente lavar os cobertores (risos). 
Isso é uma coisa que você pode fazer. 
 
 
 
 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

167 
 

2.1 
Da minha sala para a cozinha tenho um corrimão. 
Aqui não há muitas escadas. 
Quando não posso ir para a sala, fico na cozinha, há sempre solução. 
Na minha tenho um poial. A minha tem as divisões todas no mesmo andar, não tenho 
barreiras 
 
2.2 
Não estão. 
As mais novas não estão elas adaptadas, de verão continuam a ser quentes e de inverno 
frias. 
Todas as tardes faço fogo em casa, assim está sempre quente no inverno, e no verão 
abro as janelas à noite para entrar o fresco. 
Eu mais tarde, se precisar de uma cadeira de rodas, e estou a falar porque estou doente 
das pernas, será difícil, porque são casas antigas e não têm largura suficiente para passar 
uma cadeira. 
A minha casa de banho também não, é muito antiga e é pequena. 
Antigamente não havia materiais de construção como há hoje em dia. 
Com os telhados de canas entrava muito frio. 
As casas são um gelo, e no verão já ligo o ar condicionado. 
 
3.1 
Devia haver um transporte mais adaptado. 
Agora quando acabar a escola vem a camionete só em alguns dias da semana. 
Não há muita gente nos montes, também não compensa andar um autocarro aí de um 
lado para o outro sem ninguém. 
Agora quase toda agente tem carro. 
Devia haver outro transporte para as pessoas idosas e as jovens, como há por exemplo 
em noutros sítios. 
 
 
3.2 
Quem tem transporte está desenrascado, os outros é que é pior, têm de ficar um dia 
inteiro na vila, até à tarde. 
Eu por exemplo se tenho consulta às dez horas, vou no autocarro e depois venho à tarde. 
Vou às oito e meia, e depois sai de lá às cinco da tarde, um dia inteiro sem fazer nada, é 
aborrecido. 
 
 
4.1 
É o centro de saúde, fazer análises, buscar alimentos, mercearias. 
Aos correios, à Câmara, ao registo, às finanças. 
Ao que faz falta.  
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Alguns serviços têm ladeiras muito grandes, custa muito a subir, por exemplo para 
irmos ao centro de saúde. 
 
4.2 
Ajuda sim senhor, pelo menos até agora tem ajudando (risos). 
Quando é para pagar a água, eles vêm aqui ao monte, mas também podemos ir lá ao 
balcão da junta. 
Temos às vezes também a carrinha da junta que nos leva ao médico, uma semana vai 
para um lado, e outra semana vai para outro, e é assim, todos têm falta. 
Um dia por mês. 
 
5.1 
As caminhadas, a ginástica. 
Esta tarde temos ginástica. 
É o cante, viemos cantar. 
Os jardins terapêuticos, um projeto para fazer chás (risos). 
Vêm também contar contos, agora dia 1 vêm fazer uma caminhada até à azinheira. 
Eu quero ir, nunca lá fui. 
Vamos ao almoço dos reformados. 
Costumo também ir. 
Também ao passeio da Câmara, o do barco, aquilo é muito bom, é um dia diferente. 
Ao Dia da Mulher também vamos. 
Agente vai a eles todos. 
Vamos também a um projeto para reciclar coisas, fiz uma flor de esteva. 
 
 
5.2 
Claro que sim, e muito. 
É uma ocupação. 
Isso é muito bom para agente, temos falta de sair daqui às vezes. 
 
6.1 
Acho que há. 
Mas devia haver mais. 
Agente junta-se todas, umas são mais novas, outras são mais velhas, é uma alegria. 
Mas também há pouca gente nova. 
Há uma ligação sim, lá no meu monte há uma menina com oito anos que ela em me 
vendo lá a tratar das galinhas corre logo para o pé de mim, gosta muito de lidar com as 
pessoas mais velhas. 
Sim, participam, agora na caminhada do 25 de abril haviam pessoas das gerações todas, 
dos mais novos aos mais velhos. 
Havia moços pequenos também. 
Este até é dos montes com mais crianças. 
Quando agente andava na Universidade sénior, os miúdos vinham para o pé da gente. 
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6.2 
Os netos não estão. 
O meu está no computador o dia inteiro. 
Uma ideia poderia agente ensinar os mais novos sobre as comidas de antigamente. 
Já participei numa atividade para ensinar a fazer bolachas e bolinhos com os miúdos 
uma vez. 
 
 
6.3 
Mais mulheres. 
Eles não aparecem tanto. 
Na ginástica só vem o Esposo de uma. 
Ao jogo das cartas e do xito não falha nenhum. 
Ou à caça. 
A minha neta vai à caça, há já muitas mulheres que vão, que gostam. 
 
7.1 
Comunicam sim. 
Vamos fazer ginástica, falamos umas com as outras. 
E nos outros passeios também. 
Conversamos. 
Há muitas que eu digo para virem, mas não querem. Olhem, deixem-se estar em casa, 
vem agente e pronto. 
Umas dizem que não têm carta. 
Comunicamos também num projeto para reciclar coisas, fiz uma flor de esteva. 
 
7.2 
Telefonam e combinam. 
Também vemos no Facebook, já há muitas que têm. 
A Junta e a Câmara também põem os papeis ao pé das caixas dos correios. 
Toda agente vai ao correio e vê. 
Mas também avisamo-nos umas às outras, toda agente fica sabendo. 
 
8.1 
Agente não vai 
Não, nunca lá fui. 
Põe além os papeis também, mas agente não vai. 
Eu já pensei em ir, tenho uma reclamação para fazer, se calhar na próxima vou. 
 
9.1 
Cada vez mais mal. 
Às vezes para marcar uma consulta ao fim de uma data de tempo é que conseguimos. 
No outro dia desmarcaram a minha e custaram a marcar novamente. 
Eu tenho o médico em Beja, não tenho esses problemas. 
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Pessoas que andam em cadeiras de rodas não tem bom acesso ao centro de saúde. 
Conheço um senho que foi operado a um pé, ele vai fazer o penso ao centro de saúde a 
Mértola e não consegue porque não há estacionamento, não tem acesso porque não 
consegue depois ir buscar uma cadeira. Devia de haver uma rampa para isso, a cadeira 
que ele leva no carro é levezinha, mas só se alguém for com ele e tirar a cadeira, a 
cadeira embica.  
 
9.2 
Por exemplo fazer um lugar para os deficientes ao pé do centro de saúde em Mértola, e 
não deixar que as outras pessoas que andam bem, deixem lá o carro ocupando a 
passagem. 
O lugar mesmo à porta devia ser só para os deficientes, para terem mais acesso ao entrar 
no edifício. 
Às vezes vão as ambulâncias e está tudo ocupado. 
Ali há sempre carros atravancados. 
Aqui havia uma extensão de saúde na casa do povo, até podia ser uma coisa boa para as 
pessoas que não têm a hipótese de ir a outro lado. 
Os montes está tudo cheio de gente idosa. 
Mas para ir à aldeia à extensão de saúde, prefiro ir a Mértola, trago logo os 
medicamentos, trago logo tudo da farmácia, se fosse aqui no monte era diferente, eu não 
tenho transporte, não tenho carta, vou agora para a aldeia a pé. Para ir à aldeia vou a 
Mértola, sempre tenho de ir de transporte. 
 
10.1 
Acho que não é necessário nenhum serviço. 
Eu também não. 
Não dou assim por falta de nada. 
Vamos à Segurança Social. 
Ainda ontem lá estive. 
Não sei onde é a Segurança Social em Mértola. 
Às vezes vou à Câmara, mas não é muito. 
 
10.2 
Não, normalmente não há assim falta de nada. 
Até agora não encontramos falta de nada. 
Às vezes vamos à Segurança Social. 
Sim, eu às vezes também lá vou tratar de alguma coisa. 
Ou então à Câmara tratar de algum assunto importante, lá ao atendimento. 
 
 
11.1 
11.2 
Claro, sim. 
Ainda há pouco tempo houve um assalto ali num monte. 
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Esse homem esteve aqui, fechei a porta, e ele vinha vender cintos. Eu disse lhe que não 
tinha esposo, não tenho falta de cintos nem meias. 
Ao fim de um bocado, ouvi dizer que ele tinha ido roubar um fio de ouro a uma senhora 
num monte. 
No dia a dia não há assim medo, lá se ouve falar de um caso ou outro de vez em quando. 
Mas agente desconfia logo. 
Eu deixo sempre a minha porta aberta. 
Ainda temos alguma segurança. 
Ali na minha rua nunca gosto muito de andar sozinha porque vivo quase ao pé da 
estrada, tenho medo, tenho sempre tudo fechado. 
Chego-me a levantar aí à meia-noite para vir com o cão à rua e não tenho medo. 
Trabalhei de noite, andava sempre sozinha, não tinha medo. 
 
 
12.1 
As reformas são baixas. Têm uma reforma baixa. 
Tenho de usar sensores para os diabetes, cada um custa oito euros, este ano no verão 
vinha tudo avariado, quinze joguei eu fora, vezes oito, veja lá o dinheiro que joguei 
fora. Não é com duzentos e tal euros que agente ganha, que dá para os sensores e para 
tudo.  
Irrita-me é quem nunca descontou ganhar o mesmo que agente. 
Gastam muito em medicação. 
Eu tenho uma ajudazinha na medicação com o Cartão Social. 
Há pessoas que têm as casas e não pagam renda, ainda é a sorte. 
As hortinhas também ajudam qualquer coisa. 
Se não tem direito a Cartão Social é porque passa do valor. 
A minha reforma é das mais baixas.  
 
12.2 
Só uma pinguinha. 
Bebem só um copinho. 
Na minha casa ninguém bebe. 
Antigamente é que as pessoas bebiam muito, quando vinham do campo iam para as 
tabernas, ao fim de semana. 
Agora já não, isso era antigamente. 
Só vi o meu Esposo atordoado uma vez, nem era bem bêbado (risos). 
O meu não dava para rir, era todos os dias uma. Os meus filhos diziam que era sempre a 
mesma. 
Antigamente é que havia mais bêbados. Eles trabalhavam a semana inteira e depois ao 
fim de semana metiam-se a beber. 
O meu Esposo não era preciso vir ao fim de semana. 
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13.1 
Acho que aqui as pessoas são independentes. 
Ninguém sabe o que se passa na casa de cada um. 
Já foram uma vez de avião a um passeio, até Lisboa. Gostava muito de ir. 
Estes passeios fazem-nos conhecer coisas novas, isso é independência, vamos sem os 
Esposos. 
 
 

Na sua opinião considera que o Concelho de Mértola é um local amigo da pessoa 
idosa, tendo em conta todas as categorias que analisámos? 

 
 
Eu acho que sim. 
Os presidentes também têm sido boas pessoas. 
Quando falo com pessoas de fora, dizem-me que nos Concelhos deles que não fazem 
isto, e que este é muito acolhedor, quando agente diz que vamos aqui ou ali, ou que a 
Câmara faz, as pessoas dizem que lá nos Concelhos delas não há certas coisas que nós 
temos aqui. 
É um espaço diferente, temos um quintal, temos vizinhos que nos ajudam se 
precisarmos. 
Existe o espírito de família. 
Se agente ver uma ambulância agente corre logo. 
Aqui é tudo diferente. 
 
 
Grupo Focal 3 
 
1.1 
Quanto à minha localidade não há barreiras que impeçam a minha circulação. 
Aqui no nosso monte está tudo bem arranjado. Ótimo. 
A entrada para o centro também tem acessos, para cadeiras de rodas. 
Nós temos falta é do caminho do poço arranjado para darmos lá as nossas caminhadas, 
lá no nosso monte. 
 
1.2 
Aqui no monte não há assim obra nenhuma que se faça, está tudo arranjado. 
Não vejo assim uma obra grande com prioridade. 
No meu monte estamos à espera que façam o saneamento básico, e nessa altura estamos 
à espera que arranjem a estrada, já nos disseram que sim, já está no projeto. 
 
2.1 
Há algumas que sempre têm algumas barreiras, os poiais. 
A minha não têm, é tudo em piso direito. 
Aqui dois poais, uma coisa assim. 
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Uns degraus pequenos, nada de especial 
 
 
2.2 
As casas são muito frias. 
As nossas casas não foram preparadas para o frio. 
Dizem que o Alentejo é frio, e então são frias. 
Geralmente de verão abrimos as janelas à noite, muitas pessoas não têm ar 
condicionados, e ainda por cima paga-se muito de luz. 
Não posso pôr um ar condicionado na minha casa com um telhado de tábuas, se tivesse 
uma placa já conseguia. De inverno tenho a salamandra. 
As minhas são iguais. 
Os países frios preparam bem as casas para o frio, e as casas lá dentro são bem 
quentinhas. As nossas não estão preparadas para essas mudanças de temperatura. Só 
precisam de casacos para irem para a rua, quando chegam a casa andam de mangas 
curtas. 
As paredes grossas sempre protegem um pouco da mudança de temperatura, mas 
mesmo assim. 
As pessoas antigamente não faziam janelas nas casas mesmo por isso. 
A minha filha tem uma casa nova, mas diz sempre que só tem pena que não seja toda 
plana, os quartos são na parte de cima, e então quando for velha tem de subir escadas. 
Ela diz sempre que gosta mais da minha por ser toda plana. 
 
3.1 
Agente acha que devíamos ter transporte todos os dias. Agora nas férias dos miúdos só 
temos à segunda e à quinta, e até falam em só uma vez por semana. Quem não tem 
carros precisa sempre de autocarro. 
Algumas Câmaras também põem transporte, e esta também põe em certos montes.  
Subir as escadas do autocarro é um problema. 
Há autocarros que já têm uma coisa que ajuda a subir as escadas. 
Agente por exemplo vai a Mértola fazer um serviço, temos de ir de táxi, ontem fomos as 
três aqui do monte, é mais fácil. Mas já tenho ido sozinha, quando preciso de ir àquele 
dia e não tenho mais nada tenho de ir de táxi. 
 
3.2 
Eu por mim falo, por enquanto ainda não preciso, mas acho que se criasse um dia ou 
dois por semana para as pessoas se organizarem. Por exemplo uma ida a Mértola que 
não seja obrigatório naquele dia, marca uma consulta para dia tantos, e aí tem de ir. A 
falta de transportes é um absurdo, e isso não deveria de acontecer, eu por acaso tenho 
família num monte em que sei que há sempre transporte naquele dia, as pessoas pagam, 
mas ficam satisfeitas. 
Querem ir fazer um governo ou coisa do género à vila, marcam para esse dia, e por estas 
pessoas é que eu vejo que têm mais dificuldade. 
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Se não pagam um táxi, terão de almoçar lá e ainda sai mais caro, é o que eu penso. 
Leva-se lá um dia inteiro 
 
 
4.1 
Vamos à farmácia, ao centro de saúde, ao registo civil e às finanças, à Câmara, ao 
banco. Isso é o principal para irmos buscar a reforma. 
Vamos fazer análises. São estes os principais serviços que vamos. 
 
4.2 
Há coisas que resolvemos na junta, mas ela vem também até nós, a pagar a água, a luz, e 
outros problemas para resolver. 
Deslocamo-nos pouco à junta porque ela vem até nós. 
Pois é. 
É isso mesmo, as funcionárias e o Presidente vêm aqui. 
 
5.1 
Temos a ginástica, já tivemos hoje. 
Temos o cante com a viola campaniça também. 
Temos o nosso grupo coral, que fomos nós que criámos e ensaiamos todas as semanas. 
A junta dá-nos o transporte, o que é muito bom. 
Temos a construção dos mastros. 
Temos trabalhos manuais com a ludoteca, também é muito importante. 
Agora temos também fotografia, andam a fotografar-nos para um trabalho. 
Vamos ao almoço dos reformados e ao passeio de barco também. Já temos muitas 
saudades disso. (risos) 
É um almoço de reformados em Mértola, é o almoço de reformados em São Miguel e é 
o passeio de barco, todos os anos vou. 
E o dia das mulheres também, todos os anos há o encontro das mulheres da freguesia, 
que faz a junta lá na ribeira. Agente farta-se de dançar lá. 
 
5.2 
Claro que sim, sem dúvida alguma. 
Agente anda bailando, esquecemo-nos das dores. 
Mas vão mais as dos montes, as da aldeia não vão tanto. 
Acho que é muito importante fazer encontros, faz-nos falta, esquecemo-nos dos 
problemas do dia a dia. 
Conheço uma senhora que vai a todas. 
 
6.1 
Eu acho que isso é muito importante e se deveria apostar nisso. 
Fazer mais projetos nesse sentido. 
É importantíssimo o contacto dos mais novos com os mais velhos, é uma coisa 
espetacular que já vamos fazendo. 
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Aprendem os mais velhos com os mais novos e vice-versa. 
Na televisão vemos muito os pequenos com os mais velhos. 
 
6.2 
Aqui há poucas crianças, mas podíamos juntá-las aos nossos projetos. Levar as crianças 
aos idosos mais isolados. 
Uma coisa muito gira que podíamos fazer era o nosso grupo de cantares ir à escola. Isso 
era ótimo. 
 
6.3 
Participam mais mulheres (o grupo em conjunto). 
Não há homens que participem connosco (risos). 
Também vivem aqui mais mulheres do que homens. 
Eles não ligam muito a estas atividades. 
 
 
7.1 
Nós aqui sim. 
Claro que sim, muita até. 
Nós até parece que nos sentimos em família. 
Eu por exemplo quando vim de Lisboa, se não fosse estas coisas assim eu estava ali no 
meu monte sem falar com ninguém, a um cantinho prá li, não conhecia ninguém. 
Esta gente considero como uma família, estar em casa sozinha era uma tristeza, já nem 
estava cá. Fui me integrando, ao início era complicado, mas é o melhor para mim.  
Hoje ninguém me arrancava daqui para ir viver para outro lado, nem pensar nisso. 
O encontro de poetas que fazemos promove o encontro de muita gente e tem sido ótimo. 
Há muita comunicação nesses momentos. 
O convívio promove o nosso bem-estar. Antes de fazermos estas atividades não havia 
nada de nada, a nível cultural é muito bom. 
Eu chegar cá ao Concelho e não ter nada, era muito difícil, foi assim que criámos o 
nosso grupo de cantares, estamos muito satisfeitas. 
Se houvesse mais pessoas a participar connosco não tinham tantas dores (risos). 
Eu tenho o meu exemplo, desde que ando aqui e que seja nisto ou noutra coisa é muito 
bom para mim, porque morreu-me uma filha e o meu Esposo, e eu comecei a andar na 
universidade sénior, ao princípio não tinha assim grande interesse em ir, mas as minhas 
moças e o meu filho começaram a dizer para eu ir, e tem sido muito bom para mim. 
Ainda assim tenho de tomar um comprimido todos os dias para a cabeça funcionar bem. 
Estou sozinha, mas estou sempre ocupada, distraio-me com isto, vou à horta, semeio as 
minhas coisas, estou entretida todos os dias. 
Eu cá tenho sempre atividade. 
Venho todos os dias ao café, tenho máquina em casa, mas gosto de vir aqui para 
conviver mais um bocadinho, é o que eu faço todos os dias. 
Eu vou andar todos os dias com as minhas vizinhas, convivemos muito. 
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7.2 
Temos acesso umas vezes na internet, outras vezes nas caixas dos correios a dizer que 
vai haver este evento ou aquele, e assim agente fica sabendo. 
Vamos passando também a palavra umas às outras, assim de boca em boca sabe-se as 
coisas mais depressa. 
 
8.1 
Agente tem conhecimento que existem, mas nunca lá fui. 
Nós sabemos que podemos participar. 
Eu já fui uma vez com a vizinha a uma reunião dessas. 
Ainda vieram aqui uma vez. 
Eu fui a uma reunião dessas uma vez a Mértola. 
Às vezes faziam aqui no monte, foi muita gente. 
Eu acho que os idosos têm vós, mas não devem participar muito. Agente vê aqui pelas 
pessoas do monte, quase nenhuma vai a esses sítios. 
Mas se tiver falta, vou e falo. 
 
 
9.1 
Ai, aí, péssimo. 
Estou à espera de um exame há cinco meses. 
Com um hospital tão bom, com as comodidades todas, temos de trazer outras 
especialidades. 
Nem que fosse numa semana uma especialidade, noutra semana outra especialidade, já a 
pessoa sabia que naquele dia havia, e ia à vila. 
Antigamente havia o raio x, e quando era uma coisa simples ia a Mértola, agora temos 
de ir para Beja. 
Ontem fui a Beja, mas foi porque o meu irmão fez um grande favor em ir comigo, e 
estava cá, se não tinha de ir às sete e meia num autocarro até Mértola, depois esperava 
por outro para Beja, e depois lá tinha de ir de táxi até ao hospital, porque não consigo 
andar muito a pé. E depois tinha de apanhar estes transportes todos outra vez até casa. 
 
 
9.2 
O centro de saúde foi preparado para termos urgências. 
O posto de Mértola, a nível de espaço é melhor que o de Castro Verde, não tem nada a 
ver. Nós vamos ali a Castro aquilo é um cubículo, mas tem sempre urgências, somos 
logo atendidos. 
Eu já me aconteceu ter uma dor há uns anos, fui de Mértola para Castro, foi 
desconfortável. 
Devia de haver uma reformulação a nível técnico, trazer algumas especialidades, nem 
que fosse só uma vez por semana. 
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Eu tenho a necessidade de pelo menos uma vez por ano, porque eu tenho anemia 
crónica, fazer análises, e há dois anos que não faço porque o médico não passa consulta, 
se eu vou lá pedir ele é que sabe. 
Eu tive o medico doze anos em Beja precisamente por causa disso. Estou aqui há três 
anos, e só fui ao médico de família uma vez, eu tenho de fazer análises a pagar, para ver 
se estou bem. 
Deve haver essa reformulação principalmente. 
Há poucos médicos também no centro de saúde. 
 
 
10.1 
Eu não sei. 
Nunca precisei assim muito desses serviços. 
Nem sei o que há nem o que não há. 
Resolvemos sempre os nossos problemas. 
Não damos assim por falta de nenhum serviço importante e que não haja. 
 
 
10.2 
Os que frequentamos mais é a Segurança Social. 
Eu também vou ao registo civil (risos). 
Às vezes vamos à parte social da Câmara renovar o Cartão Social, mas também fazemos 
isso na junta de freguesia. 
 
 
11.1 
11.2 
Aqui em penso que estamos seguros, pelo menos até agora sim. 
Às vezes já se ouve falar de pessoas que são burladas com certa gente que aparece aí, 
eles são passageiros. 
Já aconteceu um dia que fui com o meu Esposo colocar uma grade numa porta e numa 
janela num monte onde entraram e roubaram umas coisas. Mas é um caso ou outro de 
vez em quando. 
Uma vez ouve uma senhora aqui do monte que não foi bem assaltada, foi buscar as 
coisas para lhe dar, foi enganada. 
Às vezes vendedores que fingem ser boas pessoas. 
 
12.1 
As reformas agora aumentaram uma coisinha (risos). 
Mas as reformas são muito baixinhas. 
Vão chegando, mas a muito custo. 
Agente tem o Cartão Social da Câmara, sempre ajuda uma qualquer coisa. 
Eu não tenho Cartão Social. 
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Mas é bom o Cartão Social, porque agente vai à farmácia, e por exemplo se gastar 
cinquenta euros daqui a uns meses recebo uma parte. 
Eu não tenho reforma, quando fui trabalhar para Lisboa trabalhava em costura na casa 
de uma senhora, trazia raparigas lá a trabalhar e eu fui para essa casa, trabalhei 16 anos 
nessa casa, na altura não se usava caixa, não descontei. O meu Esposo tem seiscentos e 
vinte e cinco euros de reforma e como passa vinte euros do regulamento, não tenho 
Cartão Social.  
Os rendimentos das pessoas reformadas são baixos para aquilo que é o custo de vida 
diário. 
A sorte é que muitas não pagam casa, se não as reformas não chegavam. 
 
12.2 
Alguns sim. 
Na minha casa ninguém bebe agora bebidas alcoólicas, mas já tive. 
Mas já não há muitos idosos que bebam. 
Mas os que bebem já não lhes podemos fazer nada (risos) 
 
13.1 
A mulher hoje é mais independente do que era por exemplo na geração dos meus pais, e 
aqui nota-se bastante. 
Se não ouvem atividades aqui no Concelho, as mulheres não saiam tanto de casa. 
Antes as mulheres trabalhavam só no campo, mas não tinham o valor que têm hoje, 
apanhavam mato, ceifavam, apanhavam azeitonas. O tempo mudou isto tudo. Já vemos 
muitas mulheres a trabalhar aqui em cafés, restaurantes, em todo o lado, até nos 
bombeiros. 
Acho que estamos no bom caminho, mas temos de continuar. 
Eu não me posso queixar, nunca estive dependente de ninguém, só de mim própria. 
 
 

Na sua opinião considera que o Concelho de Mértola é um local amigo da pessoa 
idosa, tendo em conta todas as categorias que analisámos? 

 
Eu acho que sim. 
Não posso falar de outros lados porque não conheço, mas aqui sim. 
As pessoas às vezes é que não conhecem as coisas que agente aqui faz. 
Há pessoas que às vezes me dizem que lá nos Concelhos delas não há nada, por isso é 
bom, agente tem aqui mais coisas que em certas cidades. 
As crianças e os nossos netos têm mais coisas aqui que nas cidades, andam mais à 
vontade, nem tem comparação. 
As Câmaras aqui parece que ajudam mais nesse sentido, quando os querem por nas 
cidades para irem à piscina ou aqui ou ali têm de pagar, no nosso Concelho não, é uma 
coisa boa. 
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Tenho duas netas, uma que está na primária e outra que está na pré, a que está na 
primária, quando é a saída da escola, vem a carrinha buscá-los para eles irem para o 
ATL e nas cidades não têm nada disso. 
 
 
Grupo Focal 4 
 
1.1 
Aqui temos muitos espaços livre. O acesso também é mais ou menos. 
Não temos grandes jardins, mas nesse aspeto podemos circular facilmente. 
Para caminhadas também vamos para a estrada, e para outros caminhos secundários é 
preciso conhecê-los. 
Alguns caminhos agora também estão vedados, impossibilita a acessibilidade. Mas essa 
estrada também foi limpa há pouco tempo, agora tem além uma estrada como nova, em 
condições. 
 
1.2 
Em primeiro lugar arranjar as estradas principais. Essa é a primeira. Às vezes 
tropeçamos. Os camiões também estragam muito as estradas. 
Não deveria de haver redes e portas nas estradas secundárias de terra batida, nós assim 
não conseguimos ir de um lado para outro facilmente. 
Eu gosto muito de me aventurar nesses caminhos de terra e no outro dia voltei para trás 
porque estava lá um grande rebanho de vacas, tive medo, não se eram mansas ou bravas, 
já não segui o meu caminho, tive de ir então pela estrada de alcatrão. Antigamente havia 
muitos caminhos, o caminho que havia para outros montes aqui ao pé já não existe. 
 
2.1 
Algumas casas têm algumas barreiras, outras não. 
Aqui no monte não. 
Há um degrau ou dois em cada casa. 
Aquela casa além é minha, já me espaldeirei além duas vezes por causa dos portais que 
há além. 
Haverá um degrau ou dois. 
Aqui no monte não. 
Da cozinha para o meu quarto tenho cinco escadas. Agora ainda posso ir bem. 
Eu tenho degraus em todas as minhas casas, mas não são assim muito inclinados. 
 
 
2.2 
Não estão muito adaptadas às temperaturas. 
Aqui ainda são como antigamente. 
Os telhados ainda estão em bom estado, mas ou são em tabuas ou em canas. 
Mas aqui quase toda agente tem as suas casinhas arranjadas. 
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Antigamente todos os telhadinhos eram de cana, e faziam foguinho na chaminé, era 
assim que aqueciam as casas, agora é quase tudo também em placas. 
Com um aquecedor agora. 
As minhas são em tábuas, mas tenho lareira, se quiser fazer fogo e aquecer a casa. 
Quando não me apetece fazer fogo ligo o aquecedor. Já há um pouco mais de conforto, 
vamo-nos adaptando. 
 
 
 3.1 
A camionete usam pouco, mas é sempre bom. 
Vêm poucas vezes, mas também não justifica. 
Quando não há escola vem menos vezes ainda. Só uma vez à terça-feira. 
As pessoas vão de manhã e estão lá um dia inteiro, é muito chato.  
Devia de haver outro apoio ao nível do transporte. 
Quem não tem carro é difícil ir à vila. 
Mas já chegamos a ir numa camionete que abalava daqui às sete e meia e depois voltava 
ao meio-dia e meia, assim era mais adaptado. 
Ir ao médico tem de ser logo cedo. Marcaram-me uma consulta às quatro da tarde, eu 
disse logo que não podia lá ir. Ir às quatro da tarde, sair de lá e não sair já o autocarro 
tinha vindo embora. Tive de adiar para outro dia. Adiaram para dez dias depois. 
 
3.2 
Um transporte mais adaptado. 
O problema é que há poucas pessoas que usam o transporte público, quase toda a gente 
tem carro. 
Mas assim por marcação era uma boa ideia para quem não tem transporte particular. 
Eu vivi muitos anos na suíça, lá há um sistema que é assim, vai um autocarro por 
marcação cada vez que uma pessoa se tem de deslocar ao centro.  
Podíamos fazer por marcação ou um sistema que marcasse as consultas naquele dia com 
um transporte em específico, fazíamos tudo no mesmo dia na vila. No Concelho de 
Alcoutim andou um carro com um medico e uma enfermeira de monte em monte, com 
dias marcados, para as pessoas renovarem os medicamentos. 
 
4.1 
O posto médico, centro de saúde, a farmácia, finanças, correios, serviços 
administrativos, à papelaria comprar o jornal, ir ao mercado. Se eu puder ir um dia à 
vila que vá a estes sítios todos se me fizer falta, é o ideal. 
 
4.2 
Há muitos serviços que geralmente vêm até nós, a junta vem fazer as cobranças de 
algumas coisas aqui ao monte, e nós aproveitamos.  
A fatura da MEO é que eu me desloco para ir pagar, mas também posso fazer na Junta 
.... Há muitas coisas que também já pagamos pelo banco, o que nos facilita muito. 
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Por isso, usamos os serviços da junta assim nesse sentido, principalmente quando vêm 
até nós. 
Tenho uma questão. Não haveria possibilidade de ter um multibanco aqui na aldeia? 
Agora vem já quase tudo para pagar pelo Multibanco, ou vou a Martilongo ou à 
Semblana, ainda é um pouco longe. Aqui a nossa localidade está muito longe das vilas. 
 
5.1 
Ginástica, danças, natação, eu gostava de começar. 
Eu gostava de começar a natação, por causa do covid muitas das atividades pararam. 
Temos outras atividades, temos os mastros, as festas populares. 
A ginástica já voltou depois do covid, fazemos ao ar livre. 
O resto vamos lá ver se começam. 
Costumamos ir ao passeio de barco e almoço de reformados da Câmara, quando é o 
comes e bebes agente não falha (risos). 
O dia do barco, é muito bem passado. 
A universidade sénior também é muito bom. 
 
5.2 
Oh se causa. 
Sim, sim, muito. 
Eu acho que sim. 
Há aí muitos velhotes que o único passeio que conhecem é o de autocarro para ir ao 
médico, por isso, esses dias diferentes são muito bons para os idosos. 
Tivemos aqui o baile da pinha, o 25 de abril, os dias que vamos à piscina também é 
bom. Nesses momentos vive-se um bocadinho muito bom, fora do nosso dia a dia. 
 
6.1 
Aqui no nosso caso, a maioria anda na Universidade Sénior, mas assim novos, novos 
não há muitos. Mas é sempre muito. 
Às vezes quando fazemos aqui a atividade da ginástica, e estão aqui miúdos pequenos 
connosco, eles alinham connosco. 
 
6.2 
Era ir buscá-los por um braço e virem (risos no grupo). 
Para isso, tinha de haver malta nova, aqui é quase tudo idoso. 
Aqui no monte até tenho saudades de ouvir um menino a chorar. Há uma aldeia lá no 
Norte, que depois de trinta anos que a população está equilibrada. 
Podiam-se fazer atividades com as várias gerações para ir buscar coisas que se tenham 
perdido no tempo. 
 
6.3 
Participam mais mulheres, porque há mais mulheres. 
Qualquer monte tem mais mulheres que homens, elas são mais resistentes (risos). Há 
muitas viúvas. 
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O meu Esposo em certas atividades não participa. 
Os homens participam mais nos torneios de xito ou de cartas. 
Também há homens, mas eles não são tão participativos.  
 
 
7.1 
Sim, sim, comunicam. 
Talvez com um travãozinho às vezes. Acho que as pessoas deviam ter uma mentalidade 
um bocadinho mais aberta.  
Ma as pessoas gostam muito de comunicar nesses momentos. 
 
 
7.2 
Aqui no monte há uma senhora que recebe a informação e comunica os horários às 
vizinhas. No sábado temos um evento em Mértola, que também mete zumba, e então, 
ligaram à vizinha e ela avisou-nos logo a todos. 
Ela comunica às pessoas que pertencem ao grupo, e depois combinamos. 
Nos outros montes também funciona assim, ligam-nos da Universidade Sénior a dizer 
onde são as atividades, os dias, os locais e como fazer com os transportes. 
 
8.1 
Se calhar nem tampouco têm conhecimento das reuniões. 
Acho que não. 
Que eu me recorde, aqui assim as pessoas não costumam ir a essas reuniões. 
Mas isso é bom, eu é que não sabia. 
As pessoas aqui não ligam muito a isso, a esses momentos. 
 
 
9.1 
É mau. 
A nível de exames então é que é pior. Por exemplo, com as análises, eles deviam de 
abrir às sete horas da manhã, e chegam lá às nove e tal para fazer as análises. Eu sou 
diabético, se eu for para lá cedo, estamos sujeitos a cair ali porque não podemos comer, 
acho que é mau. Deveria abrir muito mais cedo, assim não funciona bem. 
Isso assim não está muito bem. 
Uma analista abrir às nove horas, nunca vi. A nível de análises está um pouco mau. 
Se alguém quiser ir a uma urgência também é difícil, não há muitos médicos. 
Encaminham logo para Castro. 
Tenho aqui uma médica que até funciona melhor que lá em Lisboa, eu sou diabético, e 
se for ali a uma consulta, ela no próprio dia marca-me logo a próxima e a nível de 
triagem, acho que está melhor aqui. De três em três meses não falha aqui. Lá a espera é 
maior. 
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9.2 
Acho que podíamos aqui fazer alguns exames básicos, ou uma radiografia, temos de nos 
deslocar a Beja, pois ainda fica muito longe para nós. 
Haver mais ofertas e serviços para os idosos, por exemplo de quinze em quinze dias vir 
cá. Era uma coisa muito importante. 
Quem não tem carro, ainda mais difícil é. 
Mas em Beja também não está melhor, a marcação é por ordem de chegada, tiram a 
senha lá, vai para marcar a consulta, e dizem-nos para vir no outro dia porque já não há 
consulta. Já me aconteceu no centro de saúde de Beja. 
Em Mértola também podíamos ter um servicinho de urgências, como tem Castro Verde. 
Estamos também a oitenta quilómetros de Beja. 
Dizem que aqui o nosso centro de saúde está equipado de tudo, era de aproveitar. Já 
fizeram ali radiografias. 
Já tivemos um médico que veio de Espanha para Mértola, mas depois foi-se embora 
porque não se entendia cá, mas dizia que tínhamos bons equipamentos. 
O nosso centro de saúde já foi hospital. 
 
10.1 
Não tenho assim nenhum espaço que procurasse e não tivesse obtido resposta. 
Nunca tive essa necessidade, nunca aconteceu. 
Eu também acho que não. 
 
10.2 
A Segurança Social é assim a principal que procuro nessa área. 
Quem paga assim mensalidades ou recebe desses serviços é que poderá ter uma maior 
procura deles. 
Estou reformado, pouco vou lá à procura. 
Às vezes vou ao gabinete da área social da Câmara quando é assim para tratar de 
alguma coisa, por exemplo o Cartão Social. 
 
11.1 
11.2 
Aqui neste monte ainda não aconteceu nenhum problema, nenhum assalto. 
Eu ainda me sinto muito segura aqui no monte, há pouco tempo que estou aqui. 
Às vezes até deixo a porta aberta. 
Não é como antigamente, mas até agora ainda não houve nenhum problema. 
As pessoas também estão avisadas, às vezes passa aí a GNR e avisa-nos. 
A população está avisada. 
 
12.1 
As reformas são sempre pequenas. 
Devia de ser mais um bocadinho. 
As reformas são muito pequenas e agente gasta muito dinheiro em medicamentos, eu e 
o meu Esposo temos uma grande despesa a esse nível.  
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Conheço pessoas que acontece a mesma coisa. 
Quando se compram os medicamentos há uma ajudazinha com o Cartão Social da 
Câmara, mas é preciso esperar um bocadinho para o dinheiro vir. 
Eu quando fui por a placa dos dentes também recebi qualquer coisa. 
Quando levanto as três receitas despacham-nas logo juntas e eu entro a fatura na Junta. 
 
12.2 
Eu acho que não. 
É mais um copinho de vinho ao almoço, isso é sempre. 
Como tomam medicamentos não devem beber muito. 
 
13.1 
Tem havido uma certa preocupação com os mais idosos que antes não havia, sim, isso é 
verdade. 
As pessoas que têm cargos grandes até acabam por vir aqui ao monte de vez em quando, 
preocupam-se. 
Mas existe muito trabalhinho que têm de continuar a fazer, isso também é verdade.  
Faz falta que continuem a olhar por nós e que tentem resolver alguns problemas que 
existem, por exemplo ao nível da saúde e dos transportes. 
 
 

Na sua opinião considera que o Concelho de Mértola é um local amigo da pessoa 
idosa, tendo em conta todas as categorias que analisámos? 

 
 
Aqui há muita qualidade de vida, apesar destes problemas todos enumerados, aqui vive-
se muito melhor que numa cidade. 
Há mais ar puro. 
Nas cidades estão ali todos em cima uns dos outros nem conhecem o que mora em 
frente da porta. E eles não conhecem agente, vêm agente sair e encostam a porta até que 
agente deixa as escadas. Aqui agente sai à rua, perguntamos uns pelos outros, há 
preocupação, existe espírito de família. Na cidade morrem sozinhos, estão rodeados de 
pessoas, mas sozinhos. Nós aqui somos poucos, mas bons. 
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Apêndice E – Dados sobre os Grupos Focais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 

Focais de 

Idosos 

 Duração da 

Entrevista 
 

GF1  

8 idosos da Localidade do Monte 

Fernandes 

 
 

51 minutos e 21 

segundos 

 
 

GF 2 

 9 idosos da Localidade Algodor 

 

42 minutos e 20 

segundos 

 
 

GF3  

11 idosos do Grupo Coral da 

União de freguesias 

 
 

45 minutos e 18 

segundos 

 

 

GF4 

9 idosos do Monte Gato 

 

41 minutos e 49 

segundos 

 
 

Total 

 

4 grupos focais com uma amostra 

total de 37 idosos. 

 

Aproximadamente  

3 horas 
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Apêndice F - Inquéritos por Entrevista 
 
1 – Espaços Exteriores e Edifícios  
1.1  
E1 – Eu acho que existem poucos, mas os que existem eles são de fácil acesso, dos que 
estou a ver dá me ideia que não é difícil o acesso. Estou em crer que existem poucos. 
Não vejo que os nossos idosos tenham características para procurarem esses espaços. 
Nós temos condições ótimas para fazer caminhadas. Apesar de tudo, temos zonas livres 
sem grandes obstáculos, por isso, adequa-se o percurso às nossas capacidades físicas. Já 
tenho uma idade em que me aproximo da 3ª idade (risos) e faço as minhas caminhadas e 
não tenho dificuldade nenhuma em fazer…nomeadamente as mulheres são mais dadas a 
isso que os homens, infelizmente, mas não temos dificuldades nisso. Há espaços fáceis 
de utilizar. 
 
E2 – Depende dos sítios que nós estamos a falar, aaa, (pausa),  há sítios que (pausa), por 
exemplo, estou a pensar nas aldeias e nos sítios das pessoas que vivem nas aldeias, de 
uma maneira geral, as aldeias já estão com uma pavimentação melhor, e as pessoas já se 
mexem melhor dentro da sua própria aldeia. No entanto, em termos de movimentação e 
Intra movimentação, pensando nos pisos, acho que as coisas estão relativamente bem. 
Pensando noutras questões como por exemplo quando tem de vir a Mértola ao Centro 
de Saúde, ou quando têm que ir a outros sítios aí vejo algumas dificuldades. Por 
exemplo, estou a pensar na Farmácia, que é um sítio onde eles vão, muitas vezes… 
agora a farmácia nova até tem uma rampa e até tem um acesso melhor, muitas vezes as 
pessoas movimentam-se, vem para a vila, mas depois movimentam-se a pé. Há sítios 
onde os passeios são pequenos, pronto, e se as pessoas vierem numa cadeira de rodas 
terão dificuldade, e depois isto depende também da mobilidade da pessoa, depende 
disso tudo. Portanto, de uma maneira geral eu acho que há um problema ou outro, mas 
de uma maneira geral  não será o fator que eu vejo como mais complicado. Já dentro da 
casa das pessoas é outra conversa. 
 
E3 – Eu acho que sim, aliás não tenho dúvidas disso, ainda que tenha de dizer uma 
coisa que pode confundir a resposta, mas nós temos de olhar para o Concelho de 
Mértola para aquilo que ele é, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista físico, e 
portanto, aquilo que é as características naturais, barra aquilo que é as características 
sociológicas dos nossos idosos, eu não sei se eles tem tanto que ter esses espaços físicos 
ou se sentem confortáveis a viver no Monte Gato, ou na Murteira, sítios que lhes são 
familiares, e a ter uma imensidão e um infinito de espaços físicos onde podem disfrutar 
da vida, e das hortas, não sei quê, e isso ninguém lhes pode tirar, porque se lhes 
fizermos muitos parques de lazer, muitos jardins, podemos estar a estorvar aquilo que é 
uma ação natural, e que eventualmente sinónimo de qualidade de vida. Esse é um ponto, 
depois de infraestruturação, aquilo que diz respeito, eu considero que sim, pelo menos 
na maior parte das localidades, e é visível, facilmente constatável com aquilo que é o 
dia a dia e a rotina. Depois existe, nomeadamente na sede de Concelho um espaço físico 
de referência, e que está subaproveitado, e que é o espaço de lazer, o parque de lazer 
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municipal junto ao campo de futebol, é uma zona fantástica, com acessibilidades, 
precisamente direcionado para todas as pessoas, ou seja, com mais e menos mobilidade, 
e para eles dará também. Depois existe nas localidades, e as Juntas de Freguesia 
localmente trabalham muito isso, um conjunto de pequenos jardins, pequenos parques, 
pequenas zonas com bancos, com zonas de estar perfeitamente à realidade. Não acho 
que seja um entrave ao Envelhecimento ativo e saudável, e que não me parece de todo 
que devemos descorar o facto daquilo que é, o património natural de Mértola adaptado 
aquilo que é, a componente sociológica das pessoas, que é assim.  
 
E4 – Aqui no Centro de Saúde especificamente, é um edifício que foi construído no 
sítio onde está, e que por si só já é de difícil acesso. Isto já foi construído há muito 
tempo, este centro tem quarenta anos, na altura se calhar ainda não tínhamos uma visão 
tão abrangente sobre este assunto, mas o próprio centro de saúde…portanto as pessoas 
queixam-se muito do sítio do Centro de Saúde e dos acessos. Dentro do Centro de 
Saúde não, porque é um edifício plano, e não temos dificuldades de circulação aqui 
dentro, mas o acesso ao centro de saúde em si é complicado. Fora daqui, de Mértola, 
agente sabe que é uma vila que em termos urbanísticos, e onde está construída, portanto, 
não é de muito fácil acesso aos idosos, e não é fácil também criar-se condições para que 
eles tenham acesso a todos os sítios, embora as coisas tenham melhorado alguma coisa, 
mas a própria estrutura da vila, a própria arquitetura não é de fácil acesso, e não é fácil 
criar esses acessos. Fora da vila, no Concelho, eu penso que as coisas estão um 
bocadinho mais facilitadas porque pronto, se calhar as aldeias foram construídas numa 
outra altura sobre outros princípios, o que facilita, e a Autarquia também de alguma 
forma tem criado alguns espaços de lazer, e alguns sítios que as pessoas possam 
frequentar, possam estar umas com as outras, e mesmo o que é criado em termos de 
(pausa) não só de infraestruturas, mas como de sítios de acesso em que as pessoas 
possam ter, por exemplo as Juntas de Freguesia, e isso também tem acessos mais 
facilitados. 
 
E5 – Sinceramente eu acho que Mértola não é assim tão difícil ter acesso a espaços 
exteriores, e as aldeias são prova disso. Agora, considero que não estão adaptados para 
as dificuldades de mobilidade para muitos deles, é o que eu considero. Acho que têm de 
ser reajustados, readaptados, as rampas de acesso, a ausência de barreiras arquitetónicas, 
essas coisas são importantes ter. Espaços livres para lazer, para estarem a conversar uns 
com os outros, praticamente existem em todos os pontos. 
 
E6 – Sim, na minha opinião existe, dou como exemplo a minha Freguesia, Santana de 
Cambas, alguns parques que temos são todos de fácil acesso, são concebidos a pensar 
nisso, aqui em Mértola, o próprio parque de lazer que é acessível a todas as pessoas, os 
edifícios municipais, os edifícios públicos que eu conheço, nomeadamente Finanças, 
Conservatória, a GNR, o Tribunal foram construídos já para conceber todas essas 
facilidades para as pessoas idosas, com deficiência. 
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E7 – De um modo geral, estou a ver aqui Mértola, Mértola tem um parque de lazer que 
eu acho que é acessível, é novo, foi todo construído, acho que é acessível. Em Mértola 
também fizemos ali à beira rio aquele percurso, que eu também acho que é acessível, 
sempre a direito, eu parece-me que sim. Mesmo nos montes foram feitas coisas, eu acho 
que ouve um esforço nesse sentido, não direi que é perfeito, mas houve essa 
preocupação, e uma melhoria, e que se tem vindo a notar. Se calhar nuns sítios mais que 
outros mas penso que é uma preocupação mesmo das Juntas e da Câmara e que vai-se 
andando nesse sentido. Mas em alguns sítios, ou algumas localidades, mais que outras, 
também não se pode chegar a todo o lado ao mesmo tempo, e isso tem muitos custos. 
Mas acho que sim, que não é tanto como desejávamos, mas tem havido essa 
preocupação. Mesmo ali no Além Rio também tem havido trabalho nesse sentido. 
 
E8 – Obviamente que tem havido um crescimento e uma preocupação nessa área, se nós 
voltarmos um bocadinho atrás, quinze ou vinte anos, verificamos que essa preocupação 
foi de tal maneira que foi estendida em todas as freguesias e a quase todas as 
populações. Houve uma preocupação muito grande dos Presidentes de Junta em criar 
um conjunto de instrumentos para que os idosos possam fazer algum exercício físico, do 
estímulo que se criou em incentivar as caminhadas, que era uma coisa que uma mulher 
nunca fazia, era mal visto duas mulheres irem caminhar. A partir da altura em que se 
começou a incentivar a questão das caminhadas, obviamente que isto reflete-se também 
na qualidade de vida. Veio também depois ser complementada obviamente, noutra área 
onde aparece a Universidade Sénior que é alargada praticamente a todo o Concelho 
onde as pessoas ainda ativas conseguem ter algumas iniciativas e até atividades que 
podem praticar mas que nunca faziam se houvesse este tipo de espaços e não só, de 
incentivos de criar condições que elas possam vir à ginástica, possam vir à piscina, 
possam caminhar, tudo isto são preocupações muito grandes relativamente ao trabalho 
desenvolvido nos últimos anos. 
 
 
1.2  
E1 – Aí nas Freguesias provavelmente, talvez pontualmente possa haver situações que 
de facto faça sentido um espaço mais adequado para os idosos. Nas nossas aldeias as 
pessoas costumam colocar-se naqueles sítios, de inverno ao sol, à sombra no verão, ah 
na maior parte das vezes podem não haver bancos de jardim. Mas as coisas vão 
melhorando, se compararmos o Concelho de Mértola nesse tipo de características com 
uns anos a esta parte…quer dizer, as coisas têm evoluído de uma forma significativa 
sem dúvida alguma. 
 
E2 – Sim, por exemplo, um caso crasso, a vila velha. A vila velha tem um conjunto de 
pessoas de idade que não, não…por tanto, nas aldeias é uma conta, aqui em Mértola, 
curiosamente, que até é o centro, naquilo que é o Centro Histórico, aaaa (pausa), não só 
para pessoas idosas, como para outras pessoas que tenham algum problema de 
mobilidade o piso é péssimo, e aí está prevista uma obra de criação de, de uma espécie 
de um … (pausa), que já existem em alguns sítios, uma parte do pavimento que é mais 
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lisinha, onde as pessoas se podem deslocar melhor, pronto. E portanto, vejo um 
melhoramento dos pavimentos, dos passeios, da capacidade das pessoas se moverem 
pelo seu próprio pé, ou de uma cadeira de rodas, ou algum mecanismo de apoio. 
 
E3 – Eu acho que podemos continuar a dar resposta naquilo que são estas respostas. 
Assim uma obra estruturante de monte grande, de relevo grande não considero, acho 
que deveremos continuar a estruturar o Concelho dentro que tem sido feito, nos parques 
de merendas, parques de lazer, zonas de ordenamento. Temos o projeto dos jardins 
terapêuticos, temos os projetos da Universidade Sénior, temos os projetos que é outro 
tipo de equipamento móveis, mas que são feitos também, e temos a continuação das 
infraestruturas que tenho referido. Sempre referenciadas pelas Juntas ou pelo Município, 
ou por outra entidade, têm sido construídas, portanto acho que essa linha deve ser 
seguida. Uma estrutura física de uma imensidão grande não dá, até porque temos de 
olhar, repito, para a dimensão geográfica do Concelho, é o quinto maior Concelho do 
país, com uma área geográfica 1240km2 e portanto, é impossível fazer-se uma estrutura 
central, iria sempre ficar longe de alguém, e se ficar na sede do Concelho irá ficar longe 
de muitos, e portanto, o que está feito a esse nível, está muito bem feito, e por isso não é 
inibidor de envelhecimento saudável das pessoas mais idosas. 
 
E4 – É assim, quando nós falamos de idosos, falamos também, e às vezes da própria 
população em termos físicos, pessoas com mobilidade reduzida, nós às vezes vamos aos 
sítios e não temos…como não temos esse problema, mas sei lá…por exemplo quando 
nós falamos dos correios, é um sítio que alguma pessoa com uma mobilidade mais 
reduzida, em uma cadeira de rodas, ou assim não consegue entrar. Da própria Câmara lá 
em baixo também não é fácil, aqui o Centro de Saúde, também o acesso pode ser 
facilitado, muitas das vezes podia ser feito aqui à entrada, por exemplo o acesso 
normalmente está sempre cheio de carros, uma pessoa que chegue…ainda há dias 
tivemos um utente que até pediu transferência para Beja porque dizia que chegava aqui 
muitas vezes e não tinha onde estacionar. Pronto, se calhar ter um bocado cuidado ali 
com o estacionamento à frente. 
 
E5 – Eu acho que até Mértola é dos Concelhos que está bem equipado a nível da rede de 
equipamentos e de projetos. Não há assim… a nível de convívio acho sinceramente que 
não. 
 
E6 – Tendo em conta as características, todas as Freguesias devem ter, se for distribuído 
por todas as freguesias esses parques de lazer para as pessoas já idosas, mas manterem-
se já ativas, os tais parques geracionais em que dá para o avô ir com o neto, o neto está a 
brincar no parque, e o avô está a fazer exercício físico, está a tomar conta do neto e está 
nos parques intergeracionais, acho que em todas as freguesias deve haver, e acho que 
em todas as freguesias haverá. 
 
E7 – Aqui, uma coisa que foi feita, os passeios eram muito estreitos para os idosos, 
depois com a intervenção no eixo comercial já se teve isso em consideração. Os 
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passeios já são mais largos, já oferecem uma maior segurança, mas por exemplo, para 
os deficientes, para quem anda de cadeira de rodas, acho que há muitas barreiras 
arquitetónicas, a entrada para os correios, o clube náutico, a ADPM, alguns Serviços da 
Câmara que se encontram no Centro Histórico, são edifícios com alguns anos, mas na 
altura já se devia ter pensado nisso. O Clube Náutico é relativamente recente e não tem 
um acesso muito fácil, tem lá um ginásio, por exemplo um idoso que quisesse ir lá, há 
algumas barreiras arquitetónicas sim. Falando em saúde o corrimão que está lá foi a 
Câmara que pôs, o centro de saúde estava para tratar havia anos, e um técnico ligou-me 
a dizer que estava uma senhora a subir as escadas de gatas, e foi a Câmara que resolveu. 
Por exemplo o acesso ao Centro de Saúde, que a grande população que vai lá são os 
idosos, aí acho que há muita dificuldade, a subir, tem escadas, o sítio onde o edifício foi 
feito, as pessoas chegam lá  sem folgo quase. 
 
E8 – Neste caminho evolutivo, há sempre formas de aperfeiçoar, muitas das vezes é já 
muito difícil haver criatividade, pode é ser melhorado aquilo que existe. Hoje temos um 
aparelho que faz pedalar, é muito natural que se calhar se comece a inventar que numas 
cadeiras de rodas se possa fazer um determinado tipo de atividades, de desporto. 
Portanto, mas isto é uma criatividade que nós próprios, indivíduos que trabalham nesta 
área vêm a desenvolver e criando iniciativas de forma renovar este tipo. Há outra 
situação, que cada vez mais, as acessibilidades, nomeadamente para as pessoas com 
deficiência. As pessoas para terem alguma autonomia para irem às finanças ou a 
qualquer organismo do estado nem sempre estão criadas as condições para as pessoas de 
uma forma autónoma poderem ter esse acesso, até porque os próprios edifícios muitas 
das vezes também não tinham essas condições, embora se consiga através dos 
elevadores resolver algumas dessas questões, mas tudo o que é construído em edifícios 
novos já têm quase todos alternativas para as pessoas com deficiência se puderem 
movimentar. 
 
 
 
2 – Habitação  
2.1 
E1- Aí sim, de facto existem problemas, as casas dos nossos idosos normalmente são 
casas velhas, com poucas divisões, com degraus entre elas, o que de facto torna difícil, 
aliás, com o apoio domiciliário isso é frequente encontrarmos situações dessas, em que 
depois pedimos a intervenção da Autarquia no sentido de fazer rampas. Por exemplo, a 
maior parte delas também não têm casas de banho, às vezes não estão dentro da 
habitação, estão fora, e isso cria-lhes alguma dificuldade. E aí sim, há algumas casas 
que não têm condições, há algumas claramente salubres, são casas térreas, com 
péssimas condições, com falta de arejamento, e isso de facto é verdade. Aí o parque 
habitacional deixa muito a desejar. 
 
E2 – Pois, há aí vários problemas. Eu acho que se tem feito um caminho, e se está num 
caminho mais ou menos certo, e há uma preocupação por exemplo da Câmara para fazer 
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casas de banho adaptadas, dos familiares também, quando tem essas situações para as 
pessoas não terem que levantar a perna para a banheira, pronto, a preocupação é 
crescente nesse aspeto. No entanto ainda há tanta coisa para fazer e há coisas que são 
um bocadinho mais difíceis, que tem haver com a estrutura das próprias casas, tem 
haver com escadas, tem haver com móveis que estão altos, tem haver com coisas 
simples como (pausa) aceder a um sítio mais alto da casa, porque já não, já não, já não 
sobem às escadas, não sobem escadotes, tem mais dificuldade. Portanto, acho que de 
uma maneira geral, nós não estamos preparados para sermos idosos, nós de uma 
maneira geral, não é… nós achamos que vamos sempre ser jovens, e depois as coisas 
vão-se resolvendo à medida que vão aparecendo. Há uma coisa que aqui eu me lembro 
de um projeto em particular, há outras questões que é, as questões mais preventivas, por 
exemplo os tapetes, os gatos, há questões da vida do dia a dia que nós não temos 
consciência que podem ser autênticas armadilhas e que são. Se as pessoas caem, um 
idoso que cai é um idoso que é internado, e a recuperação pode ser muito lenta, e pode 
ser o princípio da decadência daquela pessoa, porque pede a mobilidade, e quando perde 
a mobilidade a vida fica dependente e a dependência acelera o fim das pessoas não é. E, 
portanto, acho que há coisas que são as escadas, que acho que são essas coisas mais 
estruturais, mais difíceis de resolver. Há as casas de banho que se vão resolvendo, e 
depois há aquelas características das casas, que a sociedade não está pensada que vamos 
sendo idosos.  
 
E3 – Isto é arrojado, mas eu acho que nenhuns, eu acho que muito circunstancialmente 
um ou outro idoso pode ter deficiências na casa, mas há uma resposta do município que 
é os melhoramentos habitacionais e com apoio a esse nível, precisamente para melhorar 
essa condição térmica ou acústica, ou até muitas vezes de segurança da casa. Portanto, 
isso está assegurado, quer dizer, estamos a falar de um Concelho de vasta dimensão com 
muita gente, pode haver algum processo que possa ser desconhecido, mas será 
absolutamente isolado e muito raro que exista alguém que não viva com condições de 
habitabilidade dignas e humanas. Outra questão muito importante, e essa sim, se todas 
as habitações vão sendo adaptadas, e isto é muito importante neste estudo, e que seja 
referenciado, pois já houve um caminho, e, entretanto, parou-se, que é as condições 
relativamente à mobilidade mais reduzida, e que são…. e ir adaptando as habitações, e 
falo de pequenas coisas, pequenos puxadores nas pequenas escadas que estão na casa, 
zonas de apoio nos duches para que quando estão a dar duche se agarrem, tapetes 
antiderrapantes nas zonas de transição das casas, entre outras. Isso sim é muito 
importante que se continue a fazer, há um projeto que foi feito, que é a prevenção das 
quedas na população idosa, é mesmo assim que se chamou, entre o Município e a saúde, 
e que foi interrompido porque a enfermeira que o dinamizava saiu, mas é um projeto 
fantástico a esse nível. Portanto, há duas escalas aqui em síntese, a escala macro, maior 
de condições de habitabilidade térmicas, acústicas, de higiene, poderá haver uma 
situação ou outra isolada, não é um problema, até porque os idosos, fruto da sua 
experiência de vida, sabem se proteger quer do calor, quer do frio, muito melhor do que 
nós e da sociedade atual. Depois isso sim, adaptar as habitações áquilo que vai sendo a 
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menor capacidade física, sobretudo a nível de destreza dos nossos idosos, e isso sim 
podemos fazer um trabalho de fundo e dotarmos as habitações desses equipamentos. 
 
E4 – Há sempre, e nós, um dos problemas graves que temos aqui e também um pouco 
transversal a todos os Concelhos, e normalmente em todos os sítios, é a questão das 
quedas nos idosos, é uma causa de muitos acidentes evitáveis, e que muitos deles 
contribuem para uma morte mais precoce dos idosos, e nós temos as questões dos 
degraus em casa, são as questões dos tapetes que estão mal postos, onde as cadeiras que 
estão mal posicionadas, são os cabos da luz e os pisos muitas das vezes também não são 
os melhores. São coisas pequenas que às vezes nós podíamos ter no melhoramento 
deles, e o tratar disso tem muito impacto na saúde dos idosos 
 
E5 – A existência de barreiras arquitetónicas essencialmente. Muitos têm degraus, a 
existência de pequenas elevações, que é fácil eles tropeçarem e caírem, ao longo dos 
anos vão perdendo essas faculdades. Acho que a nível muito muito importante, a 
eficiência energética, que realmente tem-se falado disso e é difícil aquecer as casas, e 
daí podem advir outros problemas de saúde, mas a questão das barreiras arquitetónicas, 
a existência das banheiras e podermos passar a polibans, mas isso o Concelho de 
Mértola também tem estado a fazer um trabalho fantástico ao nível dos melhoramentos 
habitacionais dos idosos. 
 
E6 – São estruturas antigas, são casas antigas. A maior parte delas, não são todas, mas a 
maior parte delas são antigas, logo não foram pensadas para isso, se bem que em 
Espanha é muito pior. Eu conheço as habitações além em Espanha e quase todas, as 
pessoas não sei se não pensam em chegar a velhotes, mas quase todas quando se entram 
têm uma escadaria para se chegar à sala, aos quartos, e a essas coisas todas. Nós aqui 
não, não é assim, mas as casas antigas têm poiais, escadas, e é essa a dificuldade para as 
pessoas com mais idade. 
 
E7 – O que eu tenho visto, e uma vez fizemos uma campanha com o centro de saúde 
sobre a prevenção das quedas e fomos à casa de muitos idosos, era uma coisa muito 
engraçada, era um enfermeiro do centro de saúde que estava à frente disso. Haviam 
coisas, que uns por teimosia não queriam tiram, por exemplo um tapete, porque aquele 
tapete estava ali há muitos anos e não podia sair dali, e nós a convencermos os idosos 
que aquele tapete podia potenciar uma queda, a banheira por exemplo, trocar a banheira 
por polibans, nas banheiras há muitas quedas e isto é uma ajuda que a Câmara dá, quem 
reunir as condições, agente faz essa intervenção, mas há muitos idosos que têm 
banheiras em vez de polibans, têm aquelas banheiras antigas e que já não têm 
mobilidade para levantarem a perna. Os melhoramentos habitacionais é uma prioridade, 
para quem não tem casas de banho, adaptar, mesmo aqueles apoios que se colocam no 
duche, os suportes sim. 
 
E8 – A nível de circulação deles próprios vamos lá ver, a concessão que havia da 
construção, hoje é impensável, até sob o ponto de vista legal, não é possível fazer um 
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conjunto de construções que não obedeçam já a estas preocupações. Agora, alterar 
habitações para as tornar de alguma forma mais habitáveis para este tipo de pessoas 
pode-se, e também se incentivou e fez-se um incentivo, e estava no Cartão Social 
também a ajuda à construção de casas de banho dentro das próprias habitações para que 
as pessoas pudessem também de alguma forma usufruir deste benefício que não era 
possível. Por tanto, quem quisesse tomar um banho tinha de ir numa cadeira de rodas 
num balneário. Eu um dia disse quando quiseram fazer nos Besteiros um Balneário eu 
fiz uma proposta para que não se fizesse um balneário nos Besteiros e que se fizesse um 
levantamento de quantas necessidades havia, e havia três. Portanto aquilo que se ia 
gastar nos balneários fizeram-se as três casas de banho para as pessoas, ficam muito 
melhores, até sob o ponto de vista de proteção da sua saúde, porque através dos 
balneários se levam herpes, um conjunto de doenças que em condições normais na 
nossa casa não acontecem com tanta facilidade. 
 
 
2.2 
E1 – Repara por exemplo, aqui em Mértola foram feitos bairros recentes de 
cooperativas, algumas delas são pessoas de certo modo idosas, e a maior parte dessas 
casas têm escadas, vários lances de escadas que enquanto são jovens a coisa funciona, 
mas não estão adequadas. Estão neste momento no lar utentes que tiveram de sair de 
casa muito mais cedo por as casas não estavam adequadas a isso. A esse nível tem-se 
cometido erros sérios a nível nomeadamente da construção social, e isso deveria ser 
considerado. Com tanto terreno que há aí, às vezes poderiam ser utilizadas determinadas 
zonas para habitações e é inevitável pelo aspeto e declive que existe existam 
construções com muitos pisos, com muitas escadas, e isso é muito complicado. Quando 
se projeta um bairro deveria ter-se em consideração que a nossa população é idosa, é 
evidente que a compra normalmente é feita por jovens, mas agente sabe que vão chegar 
a idosos. 
 
E2 – Sim, sim, sim. Depende uma vez mais do tipo das casas e há aqui uns dependes. 
Considero que de uma maneira geral as casas antigas estão mais preparadas para o 
calor, têm poucas entradas de luz, poucas entradas de calor, e normalmente têm umas 
paredes mais largas. As casas modernas não estão preparadas para o frio nem para o 
calor, considero que a construção em Portugal é de uma maneira geral, para todas as 
faixas etárias má. A nova construção não tem esses, claro que há pessoas que têm 
capacidade de ter um ar condicionado ou de pagar uma conta de luz elevada e 
compensam a construção com eletricidade, mas isso é um problema acrescido. Acontece 
que a maior parte dos idosos não tem muitos recursos financeiros para poder ter 
aquecedores ligados o dia inteiro. Portanto, considero que sim, que o calor e o frio são 
dois fatores que tiram muito conforto às casas e de uma maneira geral acho que as 
pessoas passam muito frio, e o frio é uma coisa que depois leva a que bebam pouca 
água, e aquelas coisas todas não é…e no calor dá-me a ideia que as pessoas mais antigas 
se sabem defender até melhor do calor do que do frio, dá-me a ideia. 
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E3 – Apresentam claro, não tenho dúvidas disso, e sobretudo se nós pensarmos que os 
níveis de conforto têm de ir de encontro áquilo que é o bem-estar da pessoa 
mentalmente, a pessoa sente-se bem na sua casa, e aí, é a zona de conforto, porque 
podem colocar a pessoa numa grande mansão, numa grande habitação, vivenda com 
piscina, e não sei quê, mas a pessoa pode não estar com conforto. O conforto trata-se 
também de nós sabermos avaliar se há ali questões de indignidade habitacional, humana 
para a pessoa, e isso acho que não exista no Concelho de Mértola 
 
E4 – Temos algumas, mas a maioria não considero que tenha não é, até as nossas que 
são novas às vezes não têm, mas é uma das coisas que sim, que considero que a maioria 
delas não têm em termos de climatização. Em termos por exemplo das casas de banho 
vão sendo criadas, e sei que a Câmara também tem muitas ajudas nesse aspeto, mas 
muitas das vezes a própria cultura das pessoas ainda não está suficientemente adaptada, 
e eles não sentem isto tanto como necessidade, mesmo a questão da temperatura, 
ambiente e conforto sim, as pessoas sempre estiveram habituadas ao calor, e o calor 
pronto, e no inverno o frio também com a lareira, que é uma das coisas que às vezes 
também contribui para muitos acidentes, mas pronto é difícil às vezes mudar a 
mentalidade. 
 
E5 – Não, não têm. Têm daquilo que existia há uns anos atrás, agora de acordo com o 
clima que vai sendo alterado, e nós vamos necessitando de outras coisas, 
melhoramentos e essas questões, não estão adaptadas. A questão da climatização é super 
evidente, as portas, as janelas não transmitem conforto, nem grande parte das habitações 
dos idosos de Mértola. 
 
E6 – A maioria não tem devido à arquitetura. É isso essencialmente, é essa a principal 
razão. Quando foram construídas não se pensou nisso, não estão propriamente 
adaptadas. 
 
E7 – Isso é que eu acho que não, não são confortáveis. São frias no inverno e quentes 
no verão, as casas não foram adaptadas a este clima. Acho que só há pouco tempo é que 
se começou a ter em consideração esse fator, sinceramente, mesmo em casas de amigas 
minhas recentes, que ninguém pensou nisso, um gelo e são um forno no verão. Mas isto 
é um défice, isso é uma coisa que se podia também melhorar. Mas nós vamos ter na 
Estratégia Local de Habitação, também vamos poder interferir a esse nível, o conforto 
habitacional, da climatização. Pode ainda estar inserida uma situação, se a verba não 
chegar na Estratégia Local de Habitação, podemos ir depois pelos melhoramentos 
habitacionais, e há outra coisa que é, por exemplo, há uma pessoa que agente fez-lhe a 
casa de banho a um idoso que não tinha, mas que começou a chover em casa, e o 
regulamento diz que só ao fim de dois anos é que uma pessoa pode voltar a ser 
beneficiária e aqui pode, e através da estratégia local de habitação e do primeiro direito, 
pode-se fazer o telhado, por exemplo. 
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E8 – Vamos lá ver, isto agora já nos reporta para outro tipo de alternativa que tem haver 
também com a questão económica. Antigamente como é que se aquecia a casa de 
alguém? Era através de ao meio da tarde fazia-se o fogo, estava-se ali à volta do fogo, e 
as próprias casas também tinham paredes, mas grossas, que protegiam do frio e 
protegiam do calor, mas essencialmente a pessoa não tinha as novas tecnologias que 
hoje se resolve. Hoje o cidadão comum tendo um idoso num determinado quarto se tiver 
alguns cuidados com ele, rapidamente compra um aquecedor e aquece minimamente a 
casa. No verão tem uma ventoinha que também lhe resolve, porque adaptar, embora 
hoje, a construção das casas já obedece a um determinado tipo de exigências de 
construção que, com plantas especificas de eficiência energética. 
 
3 
3.1  
E1 – Claramente não está adaptado e se verificarmos, inclusivamente até por falta de 
transportes. Agora enquanto há escolas, ainda há de certo modo algum transporte, mas 
no período de férias é muito complicado. O que acontece é que acaba a Autarquia a 
fazer alguns circuitos uma vez por semana, o que é manifestamente insuficiente. 
Depois, as nossas estradas, tirando algumas exceções, estão miseráveis e são estradas 
perigosas. Houve aí a preocupação quando se construiu as estradas de só fazer uma via, 
o que é altamente complicado. A sorte é que não temos muito transito, mas mesmo 
assim… 
 
E2 – Pois não, eventualmente é um fator mais crítico de Mértola por várias razões, 
porque a ser um transporte público tem de ser…. (pausa) é caro, as estradas são más, 
não há recursos humanos de motoristas já com o que temos fará com mais, a rede viária 
tem pouca conetividade, portanto, agente para ir do Pomarão até São Pedro de Sólis tem 
de vir a Mértola, não é … portanto, tem de passar a ponte, não nenhuma outra ponte que 
pudesse passa-la lá mais em baixo e apanhar o caminho para o Algarve não é, pronto 
aaaa, portanto considero que esses problemas todos das estradas que nos criam um 
problema sobre a rede. E depois são poucas pessoas em cada local, portanto, a 
rentabilidade dos transportes públicos não existe, portanto teria de ser uma questão não 
privatizada. Porque se formos pela questão do privado, ninguém pega não mé, porque 
aquilo não dá lucro nenhum, é tudo longe, caro, difícil… se fosse assegurado por um 
sistema público teria também de ter uma grande comparticipação, digamos do coletivo e 
é um problema. Se esses transportes estão adaptados ou não, não, não estão. Não têm 
plataformas elevatórias, não tem horários compatíveis com aquilo que as pessoas 
precisam, pronto, é um setor muitíssimo problemático.  
 
E3 – É absolutamente fundamental o transporte público, e o transporte público está 
absolutamente desajustado daquilo que são as necessidades da população sénior do 
Concelho de Mértola, e no qual deve ser feito um trabalho profundo, estamos a tentar 
fazê-lo, e que seja adaptado. Agora mais uma vez, a dimensão geográfica do Concelho, 
conciliar aquilo que é a necessidade de transporte para a população jovem em idade 
escolar, os circuitos de transporte escolar precisam de vir para a sede de Concelho, e 
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isso é muito importante e difícil, pela dimensão do Concelho, face às despesas que isso 
acarreta e que depois são inibidoras de (pausa) investimento em áreas prioritárias, e 
daquilo que são as necessidades dos idosos e da população mais sénior, mas em 
concreto, para a população sénior, estão desajustados das necessidades e deve ser feito 
um trabalho a fundo a esse nível. 
 
E4 – Os transportes, as camionetes da rodoviária não têm um acesso propriamente fácil, 
pior do que isso é o facto de as pessoas nem terem, em alguns sítios vai lá uma 
vez…quando são as férias escolares até as pessoas só têm uma vez por semana 
transporte. É complicado, nós aqui mesmo ao nível de reorganização de serviço às vezes 
não é fácil porque as pessoas…agora por exemplo a vacinação, nós estamos a fazer a 
vacinação uma vez, de quase quinze em quinze dias ou assim, temos um dia específico 
para vacinar, e muitas das pessoas dizem que não podem vir naquele dia porque não têm 
transporte, porque estar a pagar um carro para vir e para ir, não é ... é complicado.  
 
E5 – Não, mas acho que há um projeto desse transporte, desse transporte a pedido que 
já está a ser implementado noutros Concelhos do Alentejo, e acho que poderá ser uma 
boa aposta, o transporte a pedido e sendo adaptado….e é assim, não existe e está-se a 
verificar isso, que já há juntas de freguesia que estão a adaptar o transporte dos idosos à 
Sede de Concelho, agora eu acho que essa questão do transporte a pedido é fundamental 
para os idosos, nem todos podem vir à mesma hora e nem todos se conseguem 
movimentar e subir para um autocarro.  
 
E6 – Eu acho que os transportes públicos são importantes, devem existir, mas 
conhecendo também a realidade das nossas freguesias e do nosso Concelho muitas 
vezes vai um autocarro que percorre duas ou três freguesias, e depois traz uma pessoa 
ou duas. Portanto, sendo adaptado o transporte a pedido por exemplo, em que o idoso 
contacta, como nós fazemos já no Pomarão, na Freguesia de Santana, o Pomarão é 
assim, o autocarro da Câmara só lá vai mediante… só lá vai à terça-feira, até à segunda-
feira à tarde as pessoas telefonam para a junta de freguesia, e a junta de freguesia 
contacta a camara, e diz-se se temos uma pessoa, duas, três, quatro, cinco ou seis, e não 
havendo ninguém não vai lá. 
 
E7 – Eu acho que o importante é eles terem transporte, acho que o importante é terem 
um transporte, mas eu acho também que o transporte a pedido acho que é o indicado, 
quer ao nível da necessidade da pessoa, porque é no dia que a pessoa precisa, por 
exemplo, agora segundo a rodoviária, a Mesquita é à terça e à quinta, não responde à 
necessidade da pessoa, se a pessoa tiver uma consulta à quarta, e aqui não, no transporte 
a pedido se a pessoa tiver consulta à quarta marco quarta. E aí sim, vai de encontro à 
necessidade da pessoa, do que a pessoa vir de táxi, ou vir de manhã e ter de esperar até à 
tarde que volte a ter camionete. 
 
E8 – Temos de ter em conta o nosso território, e o nosso território não nos permite se 
calhar ter um meio de transportes adequado ao problema das pessoas, ou melhor, à 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

197 
 

autonomia das pessoas sempre que elas queiram deslocar-se de um lado para o outro. 
Nomeadamente dever-se-ia para além das carreiras normais, quase que obrigatórias 
impostas pelo estado, deveria haver especialmente a nível local alternativas às carreiras, 
por exemplo como se fazia por exemplo às quintas-feiras, ia-se à Mesquita, passando 
pelo Espírito Santo, vinha-se aos Roncões, e as pessoas já sabiam que às dez horas da 
quinta-feira até às três ou quatro da tarde podiam vir tratar das suas coisinhas e 
orientavam a sua vida para virem à vila tratar dos seus assuntos. Obviamente que agente 
sabe que não é viável nem justificável que haja uma carreira diária na Mesquita e 
percorrer esse território. Obviamente que depois, havendo situações de emergência, hoje 
os carros particulares vieram de alguma forma, até pôr em causa os transportes públicos. 
Eu acho que daqui a algum tempo não vai haver táxis, porque não há necessidade. 
 
 
3.2 
E1 – Não é fácil, as características do nosso Concelho são muito complicadas pela 
extensão e depois também pela desertificação que existe. E um autocarro passar por 
essas localidades e não trazer ninguém, ou trazer uma pessoa de quando em vez é 
evidente que não é fácil e terá de ser a Autarquia a criar um circuito com uma 
organização um bocadinho diferente daquela que tem, com um agendamento, uma coisa 
do género, para que de facto as pessoas possam deslocar-se. Não é por acaso que temos 
uma série de táxis aqui que funcionam bem. 
 
E2 – Olhe, desde logo uma coisa em que até temos um bom exemplo, que é uma viatura 
elétrica. Isso poderia de alguma forma minimizar alguns custos, e depois ter circuitos 
que fizessem todos os dias, ou dia sim dia não partes do Concelho, e que não 
precisavam de ter muita gente, não precisavam de ter muitos lugares. Quero eu dizer 
que fosse um serviço público que fosse para os idosos e para as outras pessoas também 
não é. Mediante um telefonema, uma coisa que fosse simples. Não pode ser uma 
plataforma na internet, e até que pudesse ter duas versões, que é a versão da carreira 
normal e às vezes um pedido excecional, e que fosse um carro disponível para isso, para 
esse tipo de apoio, de logística. Eventualmente até podia dispensar muitos transportes 
públicos privados que andam por aí, e que prestam até um mau serviço porque são 
caríssimos, ficam imensamente caros às pessoas e não as servem bem não é, há sítios aí 
que não tem nada sequer.  
 
E3 – Há um projeto fantástico que é o transporte a pedido, e que não é mais do que isto, 
um pedido ajustado ao timing e ao dia da pessoa que necessita do transporte, que está a 
colidir com o quê, ou pode colidir com aquilo que são as autoridades de transporte e 
nem toda agente pode fazer transporte. Há autoridades de transporte, há uma concessão 
numa entidade, que tem depois a concessão de transportes no Concelho, e isso é muito 
importante aprofundar. Isto colide com o sistema burocrático do nosso país, que impede 
que qualquer pessoa possa fazer transporte público, nomeadamente as Autarquias.  
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E4 – Essa parte não sei (risos) sei que pronto, é complicado…aqui não é fácil, porque 
nós antes tínhamos as extensões de saúde em que pronto, estava aberto uma vez, 
algumas delas até estavam abertas mais do que uma vez por semana e os médicos iam lá 
fazer consultas. É claro que é complicado agente ir lá…vai o médico e faz a consulta, 
mas depois uma pessoa tem de ir fazer análises, tem de ir comprar os medicamentos e 
tem de ir não sei o quê, portanto, o acesso acaba por ser mau também. E depois com o 
número de médicos que agente tem e de utentes, estar a tirar uma pessoa daqui para ir se 
calhar fazer quatro ou cinco consultas, quando este vai fazer quatro ou cinco consultas 
com o tempo de transporte, e com o ir e vir e toda a logística que implica, ficam aqui 
não sei quantas consultas para fazer também. Portanto, não é fácil, com a população que 
agente tem, aliás as extensões de saúde estão a fechar, na maior parte dos outros centros 
de saúde estão a fechar também, vão fechando por isso. Aqui mantinha-se aberta a da 
mina porque é a única população, ali entre a Mina e Corte Pinto, que agente conseguia 
ter um número que se justificava ter aberta, agora pronto, com esta questão, também 
está fechado. Agora, não é fácil, talvez a Unidade Móvel, pudéssemos ter alguém que 
fizesse a consulta, mas que fosse a mais do que uma localidade por dia não é…porque 
ter extensões de saúde abertas…e depois temos outra dificuldade, que as pessoas não 
vêm isso. Nós às vezes se tivéssemos uma extensão de saúde em São Pedro de Sólis, 
muitas das vezes é mais fácil as pessoas até virem a Mértola, do que de Penedos a São 
Pedro de Sólis, porque aí não há mesmo transporte, a não ser transporte próprio ou táxi, 
é complicado. Tinha de haver mais coisas a fazer, talvez a questão da Unidade Móvel se 
tiver médico, enfermeiro, ter alguns serviços que pudessem ser prestados em termos 
mesmo das análises, porque às vezes há quites de análises que se podem levar e fazer. 
Podia partir de uma coisa assim desse género, de resto não estou a ver que se consiga. 
 
E5 – (risos) Já disse. Acho que é mesmo isso, haver uma boa coordenação entre o 
Município e as Juntas, mas também haver essa questão do transporte a pedido, acho que 
é importantíssimo para os nossos idosos. 
 
E6 – Exatamente, o transporte a pedido é para mim fundamental, porque pensamos nos 
gastos, nas poupanças que devemos fazer e as pessoas também sentiam-se confortáveis 
sabendo que é: - eu no dia tal tenho a consulta em Mértola, preciso de ir a Mértola tratar 
de qualquer coisa e irem à consulta. Nós na Junta de Freguesia de Santana e na Corte do 
Pinto temos aquele projeto dos Percursos Acompanhados, com a Casa do Povo de 
Santana em que à quinta-feira uma carrinha da Junta de Freguesia é disponibilizada para 
esse projeto, vem de manhã a Mértola, às nove horas e regressam ao meio-dia e meia, as 
pessoas marcam aquilo que têm de marcar, as consultas análises, para virem tratar de 
diversos serviços, são recolhidas nos seus montes, nas suas localidades, e depois são 
transportadas. 
 
E7 – Acho que podíamos complementar com novos projetos, acho que devia ser uma 
coisa alargada, podíamos ver com as IPSS, quais os dias que elas vêm, quais as 
necessidades das IPSS. Acho que podia ser uma coisa alargada, acho que também a 
rodoviária, ou a CIMBAL também não deve de perder a sua função, que é a rodoviária, 
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servir a população, e acho que também devia ser vista a importância disso, acho que 
eles também não devem perder essa função. No outro dia houve uma pessoa que não 
pode vir trabalhar porque não tinha autocarro, e isso é que não pode acontecer. Se 
agente quer pessoas, se a hotelaria tem falta, porque esta pessoa trabalha na hotelaria, as 
pessoas não podem deixar de trabalhar porque não têm transporte público. Isso é uma 
coisa impensável. Há uma coisa que é serviço público e agente presta um serviço 
público não devia ser uma coisa a pensar no rentável, às vezes num monte está uma 
pessoa, mas essa pessoa precisa do ordenado para sustentar a família, mas também não 
pode deixar de ser feito esse serviço público porque só existe uma pessoa. 
 
E8 – Agora existe o chamado transporte a pedido, não sei se é funcional, se é 
justificável que cada um que se lembre de vir à vila numa determinada hora tenha de 
telefonar para a Câmara para lhe resolver esse assunto. Se houver as tais carreiras que 
cubram o Concelho que esta modalidade, Corte Pinto e Mina praticamente há carreiras 
diárias, houve uma altura que até não havia, mas são de tal maneira zonas que já 
abrangem tanta gente que minimamente uma vez por semana, duas vezes por semana, 
ou três vezes por semana, justificava que um serviço da Câmara, ou outro, fizesse esse 
circuito que fosse aqui direito aos Fernandes, ao Tamejoso, aos Alves , aos Bens e aos 
Picoitos, a Santana, e viesse à Moreanes e caminhasse até à Mina e fizesse sentido 
contrário não sei quantas fezes. Mas vamos admitir, quantas pessoas usavam este 
serviço? Muito poucas porque hoje a maioria já tem autonomia própria, porque quer vir 
às dez horas e ao meio-dia quer estar em casa. Mas eu estou mais preocupado é com 
aqueles que não têm transporte, que felizmente são menos, e também que não 
necessitam de vir à vila com tanta regularidade, mas que ao menos se lhe dê essa 
oportunidade de vir, o apoio da Autarquia, ou o apoio do Estado, uma ou duas vezes à 
Sede do Concelho, mas é assim, se quiser vir mais vezes terá de ter paciência, mas é 
uma resposta que ficavam em igualdade de circunstâncias com as outras pessoas do 
Concelho, nomeadamente São Pedro de Sólis, a maior parte das pessoas de São Pedro 
de Sólis deixaram de vir a Mértola, vão mais para Almodôvar do que vêm a Mértola, o 
mesmo aqui as zonas do Vale de Açor, a mesma coisa, para Beja, ou do Vale do Poço a 
Serpa. O Vale do Poço a Serpa, já Vale do Poço não sei se se justificava três vezes, mas 
pelo menos uma, até à Corte do Pinto sim, havia um dia que ia até Vale do Poço e tinha 
de regressar a Vale do Poço, ninguém ficava sem ser protegido, porque o ideal seria 
termos carreiras em todo o local e a toda a hora, mas não se justiça. Mas para além disso 
criam-se custos, é como andarem os carros da rodoviária com quarenta a cinquenta 
lugares quando a média das pessoas que levam são vinte a trinta, e é porque leva os 
moços da escola, têm de adequar as viaturas ao número de utentes, porque um carro 
daqueles gasta cinquenta, e um mais pequeno gasta vinte ou trinta, e pneus e tudo isso. 
Agora, é uma área que carece de alguma discussão, face às nossas características, 
porque se tivéssemos um Concelho, mesmo que não fosse todo concentrado, mas que 
fosse tudo de caminho, por exemplo Alcoutim. Lá vai por exemplo a Giões, a 
Martilongo, volta para o outro lado está tudo. Por exemplo Barrancos, Alvito, Ferreira e 
Cuba não têm as mesmas dificuldades. A nível geográfico somos nós, Almodôvar e 
Odemira especialmente. 
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4 
4.1 
E1 – O principal é a saúde. O centro de saúde está concentrado em Mértola, só funciona 
em Mértola e numa extensão da Mina de São Domingos que ainda por cima com uma 
frequência irregular. Fundamentalmente é a questão da saúde, não é por acaso que a 
Santa Casa da Misericórdia tem o serviço de apoio domiciliário, e que o transporte é um 
dos mais solicitados e que transporta as pessoas das suas residências para o centro de 
saúde. Depois há também a questão das outras instituições, dos serviços, nomeadamente 
da repartição de finanças, os notários. Quando é necessário por vezes as pessoas 
deslocarem-se a esse tipo de serviços, mas acho que fundamentalmente o comércio 
também, mas enfim…tudo vai às localidades. 
 
E2 – Em primeiro lugar ao centro de saúde, depois à farmácia, porque às vezes vêm 
aviar os medicamentos, depois à feira nos dias em que há mercado (pausa) pronto, 
mercado e adquirir coisas, vir à drogaria, a um comércio mais…portanto, suponho que 
as pessoas não vêm a Mértola para comprar fruta nem carne, nem peixe, porque isso 
têm nas localidade. Por exemplo, eu acho que há uma coisa que funciona muito bem, 
que é os transportes do comércio, funciona lindamente. As pessoas que estão nas aldeias 
têm tudo, chega lá tudo. Até que ponto é que essa rede de transportes também não podia 
ser analisada para ver se tem alguma potencialidade, para algum aproveitamento entre 
aspas, assim como outros serviços descentralizados um cabeleireiro, um barbeiro, como 
há de algumas coisas. No fundo descentralizar algumas coisas, e os comerciantes não 
perdem dinheiro de certeza, eles vendem a fruta, e vendem… eles não devem perder 
dinheiro, porque eles continuam os circuitos não é. Portanto, acho que em relação a vir a 
Mértola, eles não vêm comprar essas coisas, porque essas coisas funcionam muito bem 
lá, portanto acho que é isso, as pessoas vêm aqui buscar aquilo que têm mesmo de vir 
aqui e não podem ir a outro sítio. É a saúde, e que é uma compra mais especifica, de 
alguma coisa mais específica, sei lá (pausa) uma saca de farinha na cooperativa, na 
drogaria, também vêm ao cabeleireiro e tratar de coisas que… vêm às finanças, ao 
tribunal se tiver de ser, vem levantar a reforma aos correios, e vêm ao banco, coisas 
importantes, pronto acho que é isso. 
 
 
E3 – Sem qualquer ordem, não a tenho pensada, mas aos serviços do município, quer de 
atendimento, quer de serviços sociais, não tenho a menor dúvida, e portanto, esses estão 
adaptados, Alias, com um cuidado recente, há cerca de quatro anos alteramos dos 
serviços locais do município com uma zona mais central, e com acessibilidade para a 
mobilidade assegurada. Depois, aquilo que são serviços públicos de finanças, da área da 
conservatória, de outros, parece que do ponto de vista da mobilidade está assegurada. 
Mas pode haver, repito, uma ou outra questão isolada que não está acautelada, mas na 
sua maioridade está, e com a dificuldade acrescida, nomeadamente a um acesso muito 
importante que é a saúde, e tendo a mobilidade assegurada no ponto de vista daquilo 
que é a entrada e saída do espaço físico, é verdade que tem, depois outro problema, que 
é a zona em que está localizado, mas isso não se pode fazer nada, não se pode mudar, e 
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não se pode também mudar aquilo que é a morfologia de Mértola, porque surge num 
sitio com estas características, e por tanto não se podem mudar os cerros que existem 
em Mértola, e o Centro de Saúde está num sitio alto e que obriga a uma subida de difícil 
acesso aos nossos idosos, e é um problema.  
 
E4 – (risos) Um dos principais é o Mercado, vêm muito à primeira quinta feira do mês 
para ir ao mercado também, à farmácia, ao banco, muitas das vezes quando é alturas de 
reforma, penso que é sobretudo isso, à Câmara também, aos pagamentos das águas, da 
luz, aos correios também vêm algumas. 
 
E5 – Serviços gerais, farmácia, os supermercados, claro depois o centro de saúde vem 
logo a seguir, se não for dos primeiros, mas mais às farmácias e questões de saúde, é 
isso que eles procuram mais, é as questões de saúde, tudo o que sejam serviços 
relacionados com a área da saúde. 
 
E6 – A maioria Câmara Municipal, conservatória, finanças, supermercados e bancos. 
São essas as maiores procuras dos idosos quando se deslocam à vila de Mértola 
 
E7 – Centro de saúde, Câmara, mas principalmente o centro de saúde, acho que a saúde 
está em primeiro lugar e eles vêm muito. Podem vir também às compras, mas acho que 
a saúde é a principal sim, e depois talvez as compras sim. 
 
E8 – Normalmente as pessoas que vêm a Mértola nesta classe que estamos a falar nos 
idosos, a primeira coisa é a consulta no centro de saúde, a seguir a farmácia, e depois 
vão a uma loja comercial aos Chineses que já lá vão buscar alguma coisa que a loja 
tradicional não oferece, e basicamente anda por aqui. Amanhã se houver aqui um centro 
comercial de média dimensão vai atrair até muito mais gente desta população a vir a 
Mértola, nomeadamente até para visitar e fazer algumas compras, mas vêm porque é o 
chamado atrativo, e quando estiver aberto aos domingos a Mértola, vêm mais pessoas à 
vila nomeadamente porque se trata de um atrativo que existe nos outros lados e nós 
ainda não temos. E pronto, é os serviços da Câmara, ainda há um conjunto de pessoas 
que vêm aos correios, ou vêm pagar a água, ou vêm pagar outros serviços que não 
conseguem ainda resolver na sua casa. Algumas freguesias já têm essas alternativas, 
mas ainda há muita gente que não recorre à junta de freguesia. 
 
 
4.2 
E1 – Não tenho bem essa noção, mas dá-me a ideia que não, pelas características que as 
pessoas normalmente têm. Sei que algumas juntas de freguesia já tem transporte próprio 
para fazer esse tipo de transporte. Umas têm outras não têm, mas é um pouco uma 
solução também. As que têm, eu acho que quando existe as pessoas procuram. Agora, 
dá-me ideia, que devido às pessoas que incentivem a junta a criar, acho que não 
acontece muito isso infelizmente claro. 
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E2 – Eu? (pausa) no meu caso nãos sei quantas vezes me desloquei à junta de freguesia, 
provavelmente quando vim para cá para me resenciar que nessa altura era na junta, 
agora deve ser na internet. E na verdade, eu não me desloco muito à minha Junta de 
Freguesia. O que é que eu tratei de coisas minhas pessoais? (pausa para refletir) não me 
estou a lembrar de nada, portanto, eu vou muito raramente à junta de freguesia. Os 
idosos sim, porque eu acho que ao contrário de Mértola, noutros sítio a juntas recebem o 
correio. Acho que nas aldeias a junta tem uma presença mais (pausa) é diferente, 
Mértola e as aldeias, porque recebem o correio, recebem informação, gerem muitas 
vezes muitas coisas, inscrições disto, inscrições daquilo. Acho que nas aldeias e nas 
Sedes de Freguesia … às vezes até estão descentralizadas, a junta às vezes até tem mais 
do que um sítio na mesma freguesia, pronto, acho que há uma diferença aí entre a Sede 
do Concelho e as juntas de Freguesia que não são da Sede. 
 
 
E3 – Sim, não tenho dúvidas, e muito importante, com a particularidade que as juntas 
de freguesia têm uma capacidade extrema na gestão de territórios como o nosso, e as 
nossas em particular que conheço melhor, que vão às pessoas, muitas vezes as pessoas 
não vão às juntas, não é porque não lhes desperte interesse, vão pela capacidade de 
proatividade, pelo cariz de proativo que muitos dos autarcas das juntas de freguesia têm 
tido, de ir junto das pessoas, de encontro às suas necessidades, elas não vão tanto às 
juntas, mas considero que vão e é o primeiro caminho que a população procura, não 
tenho dúvidas disso. 
 
E4 – Eu acho que acabam mais propriamente por resolver em Mértola que nas juntas de 
freguesia, tenho essa ideia, mas pode ser uma ideia completamente errada, não é uma 
coisa que agente fale muito, mas não os ouço assim em conversas falar muito da 
questão das juntas de freguesia. 
 
E5 – Sim, em tudo. Para pagar a água, a luz, para tratar dos papeis do cartão do idoso, 
dessas coisas todas. Eles consideram que é um serviço de proximidade deles, e 
efetivamente nesta dimensão geográfica que o Concelho tem, é perfeitamente normal 
que seja assim não é. 
 
E6 – Sim, muito, todos os dias e a toda a hora. Por exemplo para pagarem os serviços 
no payshop que funciona na junta de freguesia, para tratar, por exemplo pessoas que 
fazem uma limpeza em casa e têm um equipamento que já não necessitam, para pedir 
invés de porem na rua, contactam a junta, por sua vez a junta contacta os serviços da 
Câmara e em articulação são recolhidos esses monstros domésticos, ou outros. Para 
pagamento de água, de serviços, para ter acesso a livros, por exemplo. 
 
E7 – Eu tenho a ideia de que sim, até na Unidade Móvel, quando a Unidade Móvel vai 
aos montes, eles vão lá pedir tudo à nossa Unidade, por isso acredito que quem possa 
vai às juntas sim. E acho que as juntas é quem está mais próximo também das pessoas, a 
junta é quem conhece as pessoas todas, sabe os problemas das pessoas, e as pessoas se 
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tiverem problemas recorrem à junta, eu acho que sim, que há uma grande proximidade, 
e é um meio de ajuda mais próximo. 
 
E8 – Alguns não recorrem até porque se forem à Freguesia não vêm à sede do 
Concelho, têm uma desculpa para virem também à vila, é como virem por exemplo à 
consulta ao centro de saúde, alguns não é porque estão doentes, pode eventualmente 
estar doente, mas em cem consultas aqui no centro de saúde, noventa são de rotina, 
vêm-se medir a tenção, vem se renovar a medicação, ouvir o médico, e já está, o 
problema fica resolvido. Agora o médico disse-lhe que está tudo bem, o colesterol está 
bom, a tensão está boa, beba muita água, e volta para casa, nem que vá de táxi se tiver 
condições para isso. Até é uma forma social de a pessoa chegar a casa de táxi, se calhar 
alguns até são capazes de vir na camionete, mas depois no regresso vão de táxi, às vezes 
isso acaba por ser um prazer, a vida é feita de prazeres.  
 
 
5 
5.1 
E1 – Há algumas instituições que no fundo têm algumas atividades com os idosos, aaaa 
, a Misericórdia faz isso, tem feito isso. Normalmente faz nas épocas mais festivas, 
como no Natal, na Páscoa, às vezes traz os idosos, faz uns bailaricos e transporte de 
alguns. Aaaa, já temos feito alguns passeios, com a pandemia isso deixou de acontecer, 
mas era frequente fazermos passeios à praia. Sei que a Universidade Sénior no fundo 
faz também um pouco isso, nós temos um serviço importante que é a Ludoteca e vai 
junto às pessoas, e também dinamiza convívios com essas pessoas, portanto, nas 
localidades e fora delas. A esse nível as instituições vão funcionando e as coisas vão 
realmente funcionando. É evidente que pode sempre tudo ser melhor, claro que sim. 
 
E2 – O que eu me parece é que as pessoas participam mais, as pessoas participam mais 
em dois tipos de atividades, naquelas do ponto de vista da sua cultura lhes fazem 
sentido, aaaa, algumas dessas festas são públicas, que são as que nós organizamos e 
outras são privadas. E, portanto, as pessoas mobilizam-se para essas festividades no seu 
espaço casa ou no espaço público, aquelas que elas digamos herdaram da sua cultura 
como sejam, o Natal que é uma festa de casa, como sejam no nosso caso, quando 
organizamos os bailes da pinha ou outra entidade é uma festa que diz alguma coisa às 
pessoas, mas também por exemplo o maio e o piquenique do maio não é. No caso de 
algumas localidades, depois há coisas específicas da sua localidade, a festa do padroeiro 
da aldeia, pode ser a Santa Ana, pode ser o São João, pode ser o São Pedro, pode ser o 
da aldeia não é, o São Sebastião, etc. E, portanto, estas são as festividades que nós 
algumas organizamos, os mastros, as festas da pinha e o projeto, não tivesse vindo a 
pandemia, era realmente replicar estas atividades que apesar de dizerem muito às 
pessoas e nas quais as pessoas sabem muito mais do que as novas gerações, as novas 
gerações não sabem nada sobre estas festas. Dizem muito às pessoas, as pessoas sabem 
muito sobre elas e é um conhecimento que interessa guardar e interessa incentivar na 
perspetiva daquilo que se puder guardar para as futuras gerações e passar às futuras 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

204 
 

gerações quando se faz a festa. E, portanto, essas são as festas, digamos da cultura de 
base das pessoas. 
 
E3 – A Universidade Sénior é o maior projeto, é um projeto chapéu, depois é preciso 
estar muito atento áquilo que são um conjunto significativo de ações que as Juntas de 
Freguesia desenvolvem também direcionadas para esse público mais sénior. Também 
do ponto de vista cultural, muitas vezes as juntas, aliadas áquilo que são os eventos, já 
com alguma dinâmica económica, naquilo que são as chamadas feiras ou chamados 
festivais que vamos desenvolvendo quer de escala macro do município, quer de escala 
micro das juntas, que têm associadas muitas vezes eventos de cariz cultural, muito 
direcionado para a nossa realidade, repito, sociológica,  aquilo que as pessoas querem, 
aquilo que chamamos o clássico baile, o clássico entretenimento com o acordeão ou 
com o rancho, ou com tudo isso, acho que é isso que acontece sobretudo. Dar destaque 
também a um evento que o município está a desenvolver recentemente, e que vai de 
encontro ao cariz físico, mas também ao recrear de tradições no Concelho, e que são os 
jogos concelhios, que é ir buscar a sueca, o xito, a malha, portanto, eventos tradicionais, 
e a população mais sénior ainda gosta de jogar, de exercitar, e que se nota nos seus 
eventos.   
 
E4 – Festividades, acabam por ser algumas se calhar, algumas atividades que a Câmra 
promove, nomeadamente aqueles passeios que fazem, que é a Câmara e as Juntas de 
Freguesia em conjunto, se calhar mais isso (pausa). Às vezes aquelas festas que são 
feitas, que as próprias localidades fazem também, estou a falar, sei lá…de Picoitos, dos 
Corvos, por aí… depois Vale de Açor com aquela feirinha que também faz, São João 
dos Caldeireiros também já vai fazendo, portanto, penso que são algumas das 
atividades.  
 
E5 – Passeios da câmara, mas essencialmente o dia do idoso, a comemoração do 
almoço do dia do idoso é o ponto alto em que eles todos se encontram no Concelho. 
Todos os outros passeios, o passeio de barco, todas as outras viagens culturais que vão 
sendo proporcionadas pela Câmara ou pela Universidade Sénior, o que acontece é que 
eles nem sempre estão todos no mesmo espaço, ou dividem-nos por freguesias, ou 
dividimos só pelas pessoas que frequentam a Universidade Sénior e acaba por, nesse 
dito almoço sim estão todas as freguesias representadas, estão pessoas de todas as 
freguesias, e é esse momento de convívio que eles têm uns com os outros. Esse é o 
ponto alto do encontro dos idosos todos do Concelho, até inclusivamente aqueles que 
estão institucionalizados também vêm a este almoço, e faz com que revejam familiares, 
e que vejam amigos que já não encontram há bastante tempo. 
 
E6 – Então, aqui em Mértola é bandeira, por exemplo o almoço dos reformados, que 
costuma ser em outubro, em que todos os idosos se juntam, e a câmara direciona um 
conjunto de atividades para esse dia, para as pessoas confraternizarem, há pessoas que 
só se vêm nessa altura, no mesmo Concelho, há pessoas que só se vêm nessa altura, e 
também por exemplo as viagens que a Câmara faz no verão, ou em junho, os passeios à 
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ria formosa, passeio de barco. Portanto, acho que esse é o ponto fundamental, há mais, 
mas esse assim mais emblemático em que consegue juntar todas as pessoas do 
Concelho. E depois cada freguesia também tem as suas atividades, mas no Concelho 
onde as pessoas se juntam às centenas é aí, no almoço que a Câmara Municipal 
promove anualmente. 
 
E7 – O almoço dos reformados, o passeio de barco, que agora vamos tentar fazer 
novamente para juntar as pessoas. Eu acho que é isso, eu acho que é o almoço dos 
reformados sem dúvida, os passeios principalmente, o passeio de barco, a feira também, 
as pessoas gostam muito de vir à Feira de São Mateus, a feira de setembro, as pessoas 
gostavam muito, e têm histórias à volta da feira sim, mas sem dúvida o almoço dos 
reformados. 
 
E8 – Sim, eu acho que se criaram esses momentos. A Câmara ao criar o Almoço dos 
Reformados, era um dia que para eles funcionava como um feriado nacional, para além 
de sair do monte quase todos, os vizinhos saiam, só não saiam os que estavam doentes, 
vinham encontrar outros de outros locais que só se viam praticamente de ano a ano. E 
aquele dia era mesmos um dia de prazer, de diversão que depois para além do almoço 
davam-lhe aquilo que gostavam, um grupo coral, um grupo de dançarinos do algarve, e 
saiam daqui de alma cheia. Eu assisti a muitos. Tal como o passeio de Barcos na Ria 
Formosa, que aquilo eram dias especiais que enchia mesmo o ego das pessoas e é por 
isso que dizem que fazem muitas festas, é uma forma de compensar as pessoas de em 
dezenas de anos nunca tiveram uma única diversão, nunca saíram da sua casa, nunca se 
divertiram, e agora há que recompensa-los com coisas tão pequeninas, que eles quase 
que pagam os custos desses eventos, acho que nos últimos anos de vida deve 
proporcionar às pessoas para irem onde ainda não foram, e à medida que os anos vão 
passando, criam resistências em saírem das suas casas. Quando se habitua a ficar no 
banco, quando se habitua a estar com o mesmo vizinho que já não sai dali a tendência é 
para uma resistência, um declínio, e isso envelhece muito mais rápido, para além de 
causar um conjunto de distúrbios ao nível mental das pessoas que se reflete depois no 
seu dia a dia. 
 
 
5.2 
E1- Claro que sim. E sei que há também algumas juntas de freguesia que fazem 
convívios, nomeadamente no período mais de verão e também de inverno. E isso 
parecendo que não, nota-se. O poder local, na minha opinião foi uma das grandes com 
quistas que nós tivemos no pós 25 de abril, e nota-se que há muita dinâmica que parte 
daí, e que está claramente em crescente. 
 
E2 – Estas festas têm muitas coisas boas, muitas coisas de bem-estar e de positivo. Para 
começar, são momentos, elas próprias de festa e de convívio, portanto retiram, as 
pessoas do isolamento, e de tudo o que isso traz atrás. Da depressão e tal…depois são 
momentos que têm música, que tem dança, que são atividades humanas muito ricas para 
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promover muitas coisas, desde logo a saúde física e depois a saúde mental, porque a 
música é libertadora, é estimulante, etc. A música dispõe bem, não é… depois há outro 
fator muito importante que é a questão da memória, as festas trazem, e novamente 
dividida em duas partes. A memória de tempos felizes, e isto é recordar é viver, e é 
mesmo, e refresca muitas coisas, às vezes com uma certa dor, com uma certa nostalgia, 
com uma certa saudade, mas o contexto de festa é sempre ele muito positivo, muito 
alegre e reviver esses momentos, reviver essas memórias é bom, não é mau, lembra-se 
de coisas e de um tempo em que a vida era … e isso é bom. Também tem outro efeito 
de memória que é como as festas, e no caso aqui da Universidade Sénior, que somos 
nós que organizamos com eles na verdade, para a maior parte das festas, exceto aquelas 
como o São Pedro, em que é um pouco a Junta que se adianta, são eles que fazem 
praticamente tudo, eles é que são os professores, mesmo quando nós fizemos o 
programa de rádio a ideia era também essa, era pô-los a falar sobre coisas das festas que 
têm significado para eles e onde eles são os professores. E portanto, eles sabem fazer 
imensa coisa, e por tanto também têm esse lado da memória, e eles lembram-se de 
musicas, eles lembram-se de dos efeitos, eles lembram-se do que se comia, como é que 
se cozinhava, que hábitos havia associados com aquilo, e depois há festas que foram se 
perdendo, que já desapareceram, mas por exemplo quando nós fomos fazer o programa 
de rádio, teve uma coisa muito boa, agente não podia fazer as festas, mas naquele 
intervalo fomos falando mais com eles sobre as festas. Apareceu uma coisa que era a 
cerração da velha, os contratos, contrato contrato contrato faremos. Há um conjunto de 
práticas, de festividades, você sabia que aqui faziam a quinta-feira das comadres? Há 
uma data de práticas e de festas e de festividades que já se perderam e que, portanto, 
estas pessoas, e isto é a parte final que é o valor extra que isto tem, isto tem um valor 
patrimonial em termos daquilo que é a cultura, a nossa cultura da nossa herança de que 
eles são herdeiros, mas as gerações seguintes perderam e, portanto, ao falarmos com 
eles e ao trabalharmos sobre isto também estamos a guardar conhecimento, e isto é um 
conhecimento. É um conhecimento que não é letrado, como saber a fórmula química da 
água, mas é um conhecimento, é um conhecimento sobre a forma como a natureza 
funciona, que espécies estão ligadas a certas coisas, eles têm imensos conhecimentos. E 
no caso das festividades em particular, que tipo de ritos é que se celebrava em 
determinada altura e porquê e tudo aquilo, quando agente vai ver aprofundadamente faz 
um sentido qualquer. 
 
E3 – É fundamental, isso que acontece em Mértola é fundamental, não tenho dúvidas, e 
bem, se pudesse melhorar, e se existir um projeto deste estudo, de base académica, 
cientifico, que consiga ter a capacidade, acredito que isso é possível, o Concelho de 
Mértola, não só da Câmara, mas acho que na globalidade, as IPSS, ou outras entidades, 
as juntas de freguesia, fazem já um trabalho muito grande, mas há sempre dinâmicas 
novas, muitas vezes nós temos tendência em ficar ligados ou presos áquilo que é o 
normal, aquilo que é o normal fazer-se, aquilo que é o hábito, e a verdade é que há 
espaço e margem para se evoluir, e isso se aparecerem estudos que tenham essa 
capacidade de (pausa) de propor e promover dinâmicas novas o Concelho deve estar 
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aberto a isso, mas acho que atualmente da uma resposta fantástica para as pessoas. 
Ludoteca itinerante, um projeto fantástico, a Universidade sénior.  
 
E4 – Promove, mas eu acho que não é nessas festas que as pessoas mais convivem, 
essas festas não são propriamente para os mais idosos, embora algumas pessoas também 
vão, mas não me parece que seja…eu acho que acaba mais por ser aquele convívio do 
dia a dia, do que propriamente nessas festas que as pessoas. É sempre bom ver outras 
caras novas, e ver um bocado de movimento. 
 
E5 – Sim, muito. É um momento alto para eles, é um momento de convívio e de 
combate à solidão. 
 
E6 – Claro, dito por elas. Quando isso acontece, as pessoas têm uma satisfação, sentem-
se acarinhadas por poder político também está direcionado, e focado no seu bem-estar, e 
as pessoas dizem isso. 
 
E7 – Promovem sem dúvida. Aliás, é o que nos pedem agora, quando é que agente 
volta, quando é que agente sai, quando é que agente vai, os idosos e não só. No Dia da 
Mulher foi uma loucura (risos), até lhes digo que há senhoras que fazem excursões e 
que elas podem ir.  
Agente dá respostas aos mais idosos, mas não podemos fazer à comunidade em geral, as 
pessoas também têm outros meios, têm carta de condução, têm outros meios, agora os 
idosos não. 
 
E8 – Sim, é isso mesmo, bem-estar às pessoas. Tal como estas iniciativas das ALSUD, 
onde eles fazem aquilo que sabem, contam histórias algumas vezes que até não 
correspondem à realidade, que eu já vi, uma sardinha que agente comia, porque por 
exemplo as pessoas iam a um mastro quando iam, porque nem sequer tinham 
transportes, só naqueles meios, naquelas povoações maiores é que conseguiam ter esse 
tipo de iniciativa, porque alguns de povoações mais pequenos não vinham, os dos 
montinhos mais pequeninos. Vinham ou porque se reuniam e se juntavam, mas não uma 
coisa que participassem regularmente. Hoje não, as pessoas são convidadas a participar 
e algumas delas até se excedem naquilo que faziam, tentam fazer hoje mais e melhor. 
 
 
6 
6.1 
E1 – Sim, algumas intensionalmente são, nós na Misericórdia temos feito isso com 
alguma frequência e normalmente é isso que acontece e as pessoas gostam, 
evidentemente. 
 
E2 – Essas, essas festas que nós organizamos têm essa finalidade, tem duas finalidades, 
complementares, é essa de abarcar várias gerações e por exemplo sempre que pudemos 
levamos os nossos alunos da escola, se não todos, uma parte deles, e eles participam 
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sempre na organização, portanto fica lá sempre alguma coisa daquele lado aaaa (pausa) 
e depois também há outras festas, que são as festas modernas, que são estas que as 
aldeias organizam hoje, essas ai juntam as gerações todas, mas juntam já num modelo 
que não é o modelo dos idosos, é o modelo dos moços novos e aí é um pouco ao 
contrário, são os idosos que se aproximam do modelo dos novos, que não tem mal 
nenhum, é um modelo como outro qualquer, só que essa festa de Agosto é igual no 
Minho e no Alentejo, o tipo de cantigas, o Quim Barreiros deve estar em todas, pronto, 
há um, há um, há um panorama musical que é igual de Norte a Sul do país praticamente 
igual, e portanto, o que eu acho é que também há dois tipos de festas não é, há dois tipos 
de intergeracionalidade. Nestas mais antigas são mais os seniores, nestas mais 
tradicionais são mais os seniores a puxar carroça, e são os jovens que se juntam, nas 
outras mais modernas são mais os jovens ou as sociedades a puxar carroça, e são os 
seniores que se juntam. Portanto, acho que sim, a festa é um momento que junta toda 
agente por excelência  
 
E3 – Não, por acaso acho que é um défice, é o trabalho intergeracional, acho que não 
fazemos bem feito, talvez porque os jovens são menos, são mais difíceis de trabalhar, 
mas é um bom desafio quer para o município, quer para as atividades, trabalhar a 
intergeracionalidade acho que não é feito. 
 
E4 – Eu acho que existe algum a nível familiar, assim fora das famílias pode existir 
também, mas não me parece. Acho que os nossos idosos são muito isolados, em termos 
geracionais temos aí aldeias que as pessoas mais novas têm 60 anos, e por isso não é 
fácil.  
 
E5 – É assim, com estes projetos e com esta nova vaga de projetos que surgiu em 
Mértola sim, mas acho que ainda se pode fazer mais. Isso é a questão de sempre, de 
podermos fazer mais, mas de uma maneira geral tem se estado a tentar incluir essa 
intergeracionalidade e agora, muitas das vezes isto também é feito…temos a vantagem 
de estar numa comunidade rural, e esta intergeracionalidade é feita de modo 
inconsciente, porque eles acabam por ter muito contacto com os avós, ou com o vizinho 
que é mais velhote, ou acaba a mãe por trabalhar no lar e acaba por o levar lá de vez em 
quando e é uma animação para os idosos, e acho que isso faz com que haja sempre este 
contacto muito próximo e os miúdos aqui no Concelho de Mértola não vejam o idoso 
como um ser estranho, e que não é válido, não, nada disso.  
 
E6 – Penso que deveria ser feito mais alguma coisa que pudesse unir as pessoas, essas 
gerações. 
 
E7 – Acho que deveríamos fazer mais, estou a ver a Universidade Sénior que é 
importante nos vários polos, mas deveríamos promover mais, acho que nunca é de mais 
e que fazemos pouco. Talvez por os jovens não se identificarem, mas acho que 
devíamos investir nisso, neste contacto entre jovens e idosos. Acho que devíamos levá-
los os nossos idosos ao Jardim de Infância às vezes, por exemplo. Quando os mocinhos 
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vão à instituição é uma festa, é uma coisa que se podia fazer mais vezes. Por exemplo o 
grupo de afegãos que temos cá, muitos são jovens, podiam ir às escolas falar sobre os 
países deles, eles têm histórias incríveis.  
 
E8 – Eu diria que não há problema da parte dos idosos, mas mais da parte dos jovens, 
talvez porque não tivessem recebido o mesmo estímulo para participar, é mais fácil um 
idoso participar com um jovem, do que um jovem participar com um idoso, mas a 
responsabilidade toda, não é, na minha opinião apenas dos jovens, porque muitas das 
vezes até neste tipo de atividades da ALSUD, se calhar em simultâneo quando se está a 
tratar com os idosos também se devia tratar alguma intervenção de gente mais nova. 
 
 
6.2 
E1 – É evidente que é necessário, de facto, esta pandemia e o ambiente que temos 
vivido não tem sido propícios a isso e aliás, isso provavelmente refletiu-se um pouco na 
saúde mental das pessoas, mas acho que nunca é de mais criarmos atividades. As 
pessoas gostam, as pessoas gostam de sair das suas residências, e gostam de conviver. 
Aqueles almoços de Natal que a Camara faz aí têm normalmente sido um sucesso 
porque as pessoas gostam de encontrar os amigos, de se verem. Porque o Concelho é 
grande, disperso, mas de qualquer forma como somos poucos o pessoal conhece-se 
quase todo. Torna-se fácil e esses locais aproximam as pessoas, e as pessoas gostam 
indiscutivelmente. 
 
E2 – Sem dúvida que sim, era levar…(pausa) há muitas geracionalidades possíveis, mas 
há uma intergeracionalidade que é promotora de energias mútuas, que é a das crianças 
pequenas e dos idosos, porque quando nós pomos um idoso com uma criança ou com 
um bebé há um rejuvenescimento natural, é uma coisa impressionante. Sobretudo nas 
mulheres isso vê-se muito, mas nos homens também o contacto com crianças, portanto 
no meu entender um projeto inovador é o projeto que junta as crianças com os idosos, e 
nós temos tantas instituições de solidariedade social em Mértola, uma delas por acaso 
até tem as valências todas, mas não os vemos juntos, vemos as crianças arrumadas 
numa sala e os idosos noutro espaço, não se faz isto, não se juntam estas pessoas e eu 
acho que o projeto inovador é, é juntar gerações, e ainda por cima as crianças são 
muito….por exemplo quando nós levamos aqui um miúdo de dezassete anos para uma 
festa destas, ele já tem a sua própria bagagem cultural, uma criança de dois, três, cinco, 
seis, sete, oito, nove, dez, até aos doze anos, uma criança tem uma capacidade de 
absorção do seu meio cultural de onde vem e uma aceitação muito maior que aos 
dezassete anos, ou aos quinze, por isso é que muita gente gosta muito de trabalhar com 
as crianças e não tanto com os adolescentes ou com os mais velhos, é que eles depois 
têm outras referencias, como é normal e saudável, a questão é, no meu entender, essa 
parte da inovação e o que falta fazer, é fazer projetos verdadeiramente intergeracionais 
em que as pessoas estejam juntas a fazer coisas, os idosos e as crianças, a plantar um 
jardim, a plantar uma horta, a organizar uma festa, a dançar, a cantar, não sei se era nas 
AECS se era no….e depois há sítios que têm escolas e outros que não têm, mas depois 
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há instituições que estão nas aldeias e que podem levar as crianças e as próprias escolas, 
portanto, há aqui um esforço de aproximação da primeira, da segunda infância, aos 
idosos que falta fazer 
 
E3 – Julgo sempre que era trazer para as atividades desenvolvidas também os jovens, e 
levar também os seniores às atividades que os jovens desenvolvem, e que não pode ser 
muito diferente disso, e por isso é eu digo, há défice, e há um diagnóstico social do 
município a ser promovido, e acho que este estudo deveria dar conhecimento da sua 
existência ao diagnóstico social, porque deve ficar lá como sugestão, o trabalho 
intergeracional, porque não está trabalhado e eu não consigo aqui idealizar assim de 
forma repentina. 
 
E4 – Eu acho que aqui o que nós podíamos e tinha vantagens para todos é a questão dos 
saberes que essas pessoas têm, e tudo o que de alguma forma possa valorizar esses 
saberes, eles entram nisso muito bem. Eu acho que é muito por aí, pronto, haver 
projetos, haver formas de chegar a essas pessoas nesse aspeto, procurando aprender com 
elas, e que elas transmitam os saberes que têm, eu acho que é o que as motiva mais, é 
sobretudo isso. 
 
E5 – É sempre uma mais-valia, tanto para os mais idosos como para os mais jovens, 
isso é sempre uma mais-valia, podemos é tentar ir um bocadinho mais além do que já 
estamos a fazer. 
 
E6 – Sim, tentar perceber uma coisa que juntasse as pessoas mais novas com as mais 
velhas, dou o exemplo de uma coisa que se faz na casa do Povo de Santana de Cambas, 
e que a Junta de Freguesia também é parceira, que é o Projeto Cozinha da Avó, nós 
conseguimos juntar as pessoas com oitenta anos e mais, juntar esse saber que elas têm, 
vamos pedir-lhes essas receitas, a forma de cozinhar, os produtos, os alimentos que se 
cozinham em cada época e depois dá-se as atividades Extra curriculares nas escolas 
primárias, e os miúdos aprendem a fazer, a cozinhar, e como é que se trabalham os 
alimentos, mas nisso não conseguimos juntar sempre os mais novos com os mais 
velhos, mas isso é uma das formas de os mais velhos sentirem-se úteis, as pessoas 
dizem: - Afinal ainda valho para alguma coisa, tenho oitenta anos, tenho setenta e cinco 
e os miúdos ainda vêm perguntar receitas. Eles estão também interligados nisto para 
serem eles a fazer as entrevistas, e vão aprendendo. 
 
E7 – Devíamos desenvolver projetos, com os quais as pessoas se identificassem, e que 
fossem as próprias pessoas a dizer o que é que queriam. Tal como as pessoas sentem 
necessidade de falar, o Concelho Municipal do Idoso, nós vamos promover ao nível de 
Câmara, os fóruns sociais, todos os meses vai haver um tema e queremos que o tema 
seja proposto pelas pessoas, que agente propor às pessoas no Facebook, ai se calhar até 
não, porque quem agente quer que participe não vai lá, mas debatermos temas, fazermos 
um diagnóstico, e depois intervirmos ali, por exemplo, vamos falar sobre as pessoas 
estarem isoladas, o que é que se pode fazer, o que é que querem, convidarmos um grupo 
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de pessoas para depois debatermos o que é que podemos fazer, o que é que querem que 
agente faça. Acho que é muito importante agente falar, se nós, as IPSS, a Câmara, as 
Juntas, toda a gente falar sobre as coisas.  
O terapeuta ocupacional poderia ser uma sugestão para uma Campanha na Unidade 
Móvel, falar com as pessoas, ver as necessidades delas, dar Concelhos, como nós 
falámos à pouco sobre as quedas, para as pessoas que têm dificuldade, há dicas que elas 
sabem que falando com as pessoas, depois disso fazemos um levantamento.  
 
E8 – Encontrar também uma iniciativa que os motive a eles, e para isso não pode ser da 
mesma forma, quer dizer, colaborar na deles. Em vez de andarem bailando agarrados e 
abanar a cabeça, se calhar criar estímulos para haver participação conjunta, com 
iniciativas, obviamente apetecíveis para cada idade. Muitas das vezes perceber que 
iniciativas que se possam fazer que participem os dois, por exemplo fazer uma peça de 
teatro, fazer um filme adequado que tenha intervenção nestas gerações. Por exemplo 
uma peça de teatro, e nós fizemos aí coisas muito giras onde conseguimos levar os 
velhos e a malta nova, porque são com gente daqui, envolvia as pessoas. É uma das 
coisas que poderia fazer, nomeadamente, uma iniciativa de pequenas peças teatrais onde 
se conseguissem estar o avô, o pai e o neto, entra várias gerações. E isso obrigava a que 
todos lá fossem, podem não gostar, mas está lá o pai de alguém, o avô e o neto 
participando, e isso os jovens vão lá, os adultos vão lá, e os outros também. Porque é 
assim, nós conseguimos levar mais gente ao futebol se for uma equipa de miúdos, 
quando é os jogos do Serrão Martins, teve uma evolução, e como tudo foi caindo, 
porque era só malta adulta, vinhas os de Castro e os de Alcoutim, mas eram só os dessa 
faixa.  E disse muitas vezes que agente tinha de mudar isso, nomeadamente criar quatro 
ou cinco equipas de miúdos pequeninos a competir entre eles, nem que seja cinco 
minutos de cada lado, mas acabou um jogo ou dois, e a seguir são os moços. Os pais e 
os avós estão lá todos e ficam para ver os miudinhos. Acabou aquilo, arranjam outra 
iniciativa, nem que seja o último jogo seja também com miúdas, para que todos possam 
participar. É assim, um miudinho gosta de jogar e há motivo para estarem todos. 
 
 
6.3 
E1 - (Risos) as mulheres são mais participativas, é verdade, em tudo. Os homens são 
mais conservadores, e por isso não participam tanto. 
 
E2 – Nas nossas atividades da Universidade Sénior é, depende dos anos, mas é 25% de 
homens para 75% de mulheres, ou 30 para 70, muito por aí, nunca conseguimos 
ultrapassar a fasquia dos 30 para os homens, e sabemos que somos um dos projetos que 
os homens participam mais, à exceção dos da caça (risos) em que participam mais os 
homens e se calhar nos clientes das sociedades, se calhar no resto as mulheres é que 
participam mais. 
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E3 – Existe claramente uma maior participação das mulheres, naquilo que são as 
atividades em comunidade. No entanto, considero que em algumas atividades que 
vamos promovendo, já se vê alguma participação por parte dos homens. 
 
E4 – Penso que existe uma maior participação de mulheres nas atividades que se vão 
realizando, até porque também existem mais mulheres que homens no nosso Concelho. 
É essa a perceção que tenho.  
 
E5 – Mais mulheres (risos), os homens nunca vão, é sempre as mulheres. As mulheres 
são mais participativas e até porque está nelas o ónus do afeto e do carinho com os mais 
novos. 
 
E6 – Eu vejo de tudo. Quer dizer, não consigo saber bem a diferença pois vejo tanto 
homem e também tanta mulher que por exemplo nesse almoço dos reformados vão 
casais, para mim não vejo grande diferença nisso. 
 
E7 – Mais mulheres, mas os homens também gostam e tem se visto ao longo dos anos 
que eles participam mais, o meu pai levou tempo a querer participar nas atividades da 
Câmara, preconceito, porque diz que era para mulheres, e agora não. Quando é que há a 
viagem de barco, e quando é que há isto e aquilo. Nota-se que os homens também 
participam, mas há mais mulheres que homens. 
 
E8 – No futebol agora, especialmente a levar os filhos, estão participando mais 
mulheres do que homens, era uma coisa impensável. Por exemplo no guadiana agora 
daquilo que eu vejo, dos miudinhos mais pequenos de seis a sete anos, são as mães que 
incentivam, que os Vêm trazer, que vão aos jogos, mais do que os pais. 
Nas atividades seniores, são mais as mulheres, há mais viúvas. Uma iniciativa feita há 
uns anos aqui na Junta de Mértola, que foi conhecer o Concelho. Algumas já gostavam 
de ir aqui assim do que longe, levei-os ali ao Algodor tipo um jardim Zoológico que há 
lá, foram lá, depois foram à Aracelis, e depois vieram almoçar não sei onde, portanto, 
estava tudo louco porque a maior parte das pessoas não conheciam. E quando foram ver 
as Eólicas? Nunca tinham ido a São Pedro, nem a São Miguel. E quando foi ao 
Pomarão? Nunca lá tinham ido, sítios aqui tão perto. Tudo tem um tempo, já foi feito 
este trabalho, agora tem de se fazer outro. Não é fácil porque as pessoas já foram a 
muito lado. Por exemplo, uma que justificava que se fizesse agora e já apanhava os 
idosos, mas eu abria à população, que era voltar a fazer uma viagem de avião de Faro 
até Lisboa e de Lisboa até Faro, para apanhar aqui um conjunto de população que vai 
morrer e nunca andou. Mas isto esticar, esticar, não deixar só para a faixa etária os 
idosos, porque há alguns que não são idosos e nunca tiveram essa oportunidade. E quem 
diz isso, também se pode pensar numa viagem de comboio, também se pode levá-los a 
um determinado sítio com uma viagem que justifique. Este tipo de iniciativas que 
algumas têm de ser renovadas e melhoradas. 
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7 
7.1 
E1 – Acho que sim, evidentemente que sim. Alguns deles são os que já falamos 
anteriormente. Essas atividades e esses projetos promovem um convívio enorme entre 
os participantes. É um dia diferente que estes têm. 
 
E2 – Sim, quando acontece é frutuoso para os dois lados, e sei lá os miúdos agora são 
nativos digitais, sabem mexer em telemóveis e em tablets, também podem, quer dizer, 
não são só os idosos que sabem coisas, os miúdos também sabem coisas, e, portanto, 
promover essa capacidade de estarem, para estar, é necessário promover essa 
capacidade de estarem juntos. Também há aqui outra dimensão importante que nós não 
estamos a falar, que tem a ver com a própria dimensão das famílias. As famílias foram 
muito afastadas dos idosos não é, emigraram para outros sítios, ou migraram no pais, e 
as famílias que antigamente estavam todas juntas … portanto eu acho que há aqui 
também um trabalho também inovador a fazer-se, que se calhar não é inovador ao nível 
da (pausa) do Concelho ou da freguesia, que é o trabalho de uma maneira geral, geral 
que é de criar condições para as famílias estarem juntas que as pessoas sejam 
incentivadas a ficar aqui para tomar conta dos seus idosos, porque não são as 
instituições de solidariedade social, os lares que tem de resolver isto tudo, e agente 
também sabe que as pessoas quando vão para essas instituições, é o principio da morte 
não é, é a despedida, nós na sénior trabalhamos muito o empoderamento das aldeias, 
porque consideramos, estamos naquele movimento do ageing in place, é extremamente 
benéfico para as pessoas, para o seu envelhecimento, para a sua sanidade ficarem no 
sitio onde vivem, não serem deslocalizadas, elas são refugiadas não é…(pausa) e os 
lares são sítios, com algumas exceções, normalmente bastante, psicologicamente 
bastante impactantes não é, porque as pessoas morrem, depois criam-se amizades, as 
pessoas morrem, e depois está-se ali a conviver com a morte todos os dias à espera do 
meu dia, é um depositório de pessoas que já não são válidas para a sociedade e que são 
postas ali, quando elas são válidas. Muitas delas saíram do monte para não estarem lá 
sozinhas, e porque é que estão sozinhas? Porque as famílias não estão cá, e há um 
problema com isto dos idosos estarem sozinhos também porque do ponto de vista da 
família, não há nenhum incentivo para uma família. Pronto, eu própria tenho esse 
problema, o meu pai morreu, e a minha mãe está sozinha, o meu irmão está lá perto, 
mas está a trinta quilómetros, e a minha mãe acaba por estar sozinha. Morreu a minha 
tia que morava ao lado, morreu não sei quem, morreu não sei quem, morreu não sei 
quem e está sozinha. Portanto, não é um problema exclusivo do interior, é um problema 
da forma como a sociedade está organizada e nos polvorizamos todos muito, não fomos 
incentivados a estar juntos. Eu tenho a minha filha na Alemanha, o meu irmão num 
sitio, eu estou noutro e a minha mãe noutro. O meu pai está relativamente perto da 
minha mãe, eu estou longe, mas nunca eu tive nenhum incentivo para por exemplo, 
nesta fase da minha vida agora ir tomar conta da minha mãe. Eu agora ia para o pé da 
minha mãe, e isso não acontece, não há nenhum incentivo. Há agora esta coisa dos 
cuidadores e tal, mas não há nenhum incentivo familiar, nós gostamos que tomem conta 
de nós, os nossos queridos não é, que se promova essa aproximação exatamente, esse 
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voltar a casa, até porque agente diz por exemplo a casa do pai ou da mãe é a nossa casa, 
eu por exemplo digo, vou a minha casa, como se eu não tivesse a minha casa, ainda hoje 
digo vou a casa, como se a minha casa não fosse aqui.   
 
E3 – Claramente, comunicação, interação social, convívio, isto é envelhecer com 
qualidade de vida, isto é quase uma intervenção a nível de saúde, é fantástico, e eu acho 
que é preciso é estar atento, são poucos, mas aqueles que não estão a participar, é 
preciso irmos ao encontro deles, porque muitas vezes está associado a questões de 
descontrolos emocionais, tristezas profundas, fruto das vivencias da vida, de percas, e 
algumas pessoas se isolam, patologias próprias, e pode-se identificar esses de forma 
isolada e tentar-se trabalhar. Também se faz, mas não se faz em profundidade, mas acho 
que hoje quem quer vir, quem está bem chega a todos e promove obviamente essa 
comunicação e interação social entre eles. 
 
E4 – Eu acho que entre eles, no sítio onde eles vivem até comunicam não é, mas as 
questões das redes de vizinhança, dessa solidariedade ainda é…a questão da ludoteca, é 
uma boa estratégia, e que tem tido bons resultados, e tem os seus frutos, e tem muita 
utilidade, pronto, há sempre coisas novas que se podem fazer para promover a 
comunicação, aproveitando algumas das que já estão e ir fazendo mais alguma coisa. 
 
E5 – Pois, acho que cada um trabalha muito no seu quintal, deviam começar a trabalhar 
um bocadinho mais em conjunto e não esquecer mesmo as instituições que têm idosos a 
cargo, muitas das vezes fazemos trabalhos para fora, comunica-se uns com os outros 
trabalhos para a população idosa que está em casa, mas também está se a esquecer 
muito aqueles que estão institucionalizados e se calhar precisam tanto ou mais que 
aqueles que estão fora 
 
E6 – Sim, aliás, muitos só se falam e só se vêm nesse dia, e estão desejando que o ano 
passe para se chegar e se juntarem e verem outra vez o Manuel do Vale do Poço, outro 
de São Miguel, outro de outro lado qualquer, é importante isso. 
 
E7 – Sim, comunicam, basta agente fazer uma atividade e levar as pessoas de uma terra 
à outra, elas dizem logo: - olha eles têm isto, olha lá que bonito isto está, ou têm flores, 
ou têm máquinas para idosos, e acho que eles comunicam sim. 
 
E8 – Claro, algumas pessoas excedem-se, quer dizer, são tímidas e naquele dia as 
pessoas estão ali todas contentes e falam, especialmente depois do almoço com o 
chamado momento musical, as pessoas participam e de facto vale a pena porque se vê 
nelas a expressão de felicidade. 
 
 
7.2 
E1 – A maior parte dos idosos têm acesso à informação através de um modo mais 
tradicional, ou seja, através da fixação de cartazes nas caixas de correio. Alguns deles 
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também já têm acesso aos novos meios tecnológicos e ficam a saber. Também funciona 
muito bem o de boca em boca, vão passando a palavra entre as pessoas do monte, 
comunicam assim a informação. 
 
E2 – É um problema, é um problema porque às vezes nós percebemos que, bom, é um 
problema porque agente não consegue ir a todo o lado, não é…os recursos são finitos, 
não se consegue ter uma cobertura, ainda agora nós temos dois sítios que nos aliciaram 
para fazer polo da universidade sénior lá e nós não conseguimos dar resposta porque nós 
não temos recursos humanos para nos polvorizar mais, para mais sítios. Nós já 
trabalhamos em onze sítios, e onze sítios, o mais longe é São Pedro de Sólis, e estamos 
com dificuldades, E depois com isto da pandemia as dificuldades agravaram-se, e 
pronto, por um lado essa questão de levar as pessoas, e depois de ver as pessoas ligadas, 
e na pandemia viu-se isso muito. Como é que agente mantém as pessoas ligadas? 
Depois há uma ou outra que lida bem com o telefone, mas há montes delas que não, nós 
fizemos por exemplo o programa de rádio pensando: - ah, vai toda agente ouvir! Mas 
não, há pessoas que não têm sequer sinal de rádio, não conseguem ouvir nada. Pronto, 
nós normalmente temos um esquema de pontos focais, mas este esquema também tem 
as suas debilidades, portanto, nós em cada aldeia … e isto só funciona nas aldeias, isto 
em Mértola não funciona. É muito engraçado, em Mértola as pessoas são muito mais 
individualistas, nas aldeias e nos sítios onde nós trabalhamos, nós temos uma pessoa 
com quem articulamos por telefone as coisas e essa pessoa faz o papel multiplicador, 
uma pessoa ou duas. Quando ela não está, não é só uma pessoa, é um mediador, nós 
chamamos-lhe ponto focal, mas é um mediador da comunicação e da organização das 
coisas, mas isto se por um lado é bom, às vezes o mediador pode não ser grande coisa, e 
só canaliza um determinado…por exemplo, há tempos tivemos uma reunião aí numa 
localidade, que eu não vou dizer qual é, para não levantar questões, mas quando demos 
por ela, as pessoas estavam a discutir e umas estavam a acusar-se às outras de tu fizeste 
não sei o quê mas excluíste-me, vocês fazem muita coisa, mas fazem só vocês. E 
portanto, como nós não conseguimos estar nas aldeias no nosso sonho ideal nós 
teríamos uma pessoa da nossa equipa a ir todas as semanas a todos os sítios criar a sua 
própria rede de pessoas, e ir buscar aquelas pessoas que nós não conhecemos sequer, 
mas que sabemos que elas existem. Agora, há recursos finitos, não conseguimos ir a 
tudo, não é, nem nisso nem no resto das coisas, pronto, mesmo assim é um orgulho tem 
onze sítios. Há coisas que nós fazemos pontualmente como as festas, mas há coisas que 
nós fazemos todas as semanas, desde as questões da educação física, à hidroginástica 
que vai começar, e as outras coisas que agora estamos a recomeçar, as TIC, as coisas 
sobre a Segurança, as atividades que nós vamos fazendo, e que têm uma regularidade 
não é, pronto, para essas coisas é preciso recursos.  
 
E3 – Eu acho que também aí é bem feito, quer da parte da Câmara, quer da parte das 
outras entidades. Para já, um salto qualitativo e também de quantitativo do número de 
pessoas, mesmo mais seniores que têm acesso à informação via digital, e também houve 
um trabalho prévio das entidades, do governo central houve apostas a esse nível. 
Conseguiu-se incluir as pessoas digitalmente, e portanto aí têm muito acesso, e depois 
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num formato tradicional, que as pessoas estão muito habituadas, que é a afixação nos 
locais normais de estilo, onde é habitual afixar e as pessoas vão vendo e isto é, repito a 
palavra três ou quatro vezes porque é importante que isto é o que nós somos, e do ponto 
de vista sociológico são dinâmicas que se criam em localidades como esta que não 
precisamos de inventar muito e a comunicação chega facilmente às pessoas, é afixando 
no local próprio, é dizendo à pessoa x no monte y, é ir dizer, no monte Gato, ao Senhor 
Z, certamente ficam a saber todos, e isso é coisas naturais do nosso território, e que 
agente nunca pode perder, isto é a tal história do tornar coletivo. 
 
E4 – Eu acho que é mais pessoa a pessoa, acho que é mais o que eles transmitem uns 
aos outros, se calhar a informação do folheto que está lá na parede, ou que alguém 
telefona ou assim, eu acho que é mais o que as pessoas transmitem umas às outras, pelo 
menos é a perceção que eu tenho. 
 
E5 – A maior parte deles não tem se nós não formos lá e dissermos: - Olhe vai haver 
não sei quê…a maior parte deles não tem acesso, a não ser que estejam dentro de um 
grande aglomerado do tipo Mértola, ou Mina de São Domingos aí sim, vão ao café e 
faz-se uma divulgação nos cafés, essas coisas todas, mas de outra maneira eu acho que a 
maior parte deles não tem, apesar de as juntas fazerem um trabalho de proximidade e de 
irem sempre divulgando as coisas, mas se não forem diretamente às pessoas, muitas das 
vezes elas não têm conhecimento das coisas. 
 
E6 – Os idosos muitos já lidam com as redes sociais, muitos já. E é através também das 
redes sociais, através de cartazes que publicamos e distribuímos nas coletividades, nos 
cafés, nas zonas onde as pessoas vão fazer a recolha do correio, porque todas as pessoas 
vão lá todos os dias, normalmente é nesses espaços. 
 
E7 – Para os idosos, o que chega sempre mais depressa será através da Junta, e é depois 
naqueles locais estratégicos que agente sabe que as pessoas vão e que agente mete lá os 
cartazes e é assim há anos. Há muita gente de mais idade que também já tem acesso ao 
Facebook, e nós vemos, a navegar e a comentar, e agente também divulga as atividades 
por aí, mas sem dúvida, para mim o que resulta melhor é como há 20 anos atrás, é 
agente ir por aí colar os cartazes, o de boca em boca, as rádios, na rádio Mértola, as 
pessoas também ouvem muito a rádio, porque a rádio também é uma companhia. Aliás, 
até se poderia fazer um programa de rádio pensada mesmo para os idosos, podíamos 
pensar numa coisa assim, porque a rádio é uma boa companhia. 
 
E8 – Eu penso que esse trabalho da divulgação é bem feito, porque joga muito com os 
contactos pessoais, porque para além das redes que existem, portanto, o papel que existe 
na parede, porque este pessoal não sabe através das redes sociais, mas por exemplo, nos 
Fernandes se se fizer a três ou quatro pessoas, chega a todos, se dizer na Alcaria Longa 
que vai haver qualquer coisa, mas também com cartazes em toda a freguesia, e as 
pessoas vêm-se inscrever em massa. Só não sabe quem não quer, normalmente quem 
não quer ir já soube, mas vem sempre dizer que não disseram. 
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8 
8.1  
E1 – Não, não participam. Deviam participar, é evidente. Deviam ser incentivados a 
participar. Eu não sei como é que isso está agora, mas ouve uma altura em que havia 
descentralização e faziam as reuniões da Assembleia Municipal nas freguesias. Isso é 
positivo, e no fundo aproxima das pessoas, mas tem de haver também algum trabalho 
feito antes para que as pessoas possam ir e possam promover isso. Depois, se queres que 
diga, as reuniões das Assembleias Municipais não costumam ser bons ambientes, 
porque no fundo há ali uma disputa partidária às vezes sem sentido, que não é saudável 
e que a pessoa vai lá e diz assim: - vim aqui para ver isto, não vale a pena, e por isso 
para a próxima não venho? No fundo estão ali ouvindo aqueles debates que vêm na 
televisão. Não faz sentido, se há uma descentralização, faz sentido que haja uma 
perspetiva diferente, e não um lavar de roupa suja, que é o que às vezes acontece nas 
Assembleias Municipais. Deve-se ouvir as populações de uma forma diferente, sempre 
achei isso. Somos tão poucos e estarmos tão divididos, como se costuma dizer, não faz 
sentido   
 
E2 – Eu acho que existe o lugar para ela puder acontecer. Acho que existe o lugar, não 
sei avaliar se existe essa participação, sei avaliar uma questão que é, em alguns sítios as 
pessoas são cidadãs, por exemplo ao nível da sua casa do povo, ou da sua sociedade 
recreativa, as pessoas também têm esse espaço, e têm Assembleias. Estou-me a lembrar 
por exemplo ali no Centro Popular de Penedos, é uma coisa extremamente participada, 
eles são ativos naquilo, fazem reuniões, eles têm lá coisas entre eles. Se eles depois são 
ativos nas outras coisas, pois não sei. Mas sei que quando são chamados, de uma forma, 
digamos pessoal, as pessoas gostam de participar. Se participam, mais ou menos, não 
sei, também não estou nesses fóruns, mas eu acho que as pessoas participam de outras 
formas para além dessa questão digamos mais formal, não há atividade nenhuma que 
não se convide as pessoas para fazerem alguma coisa, como por exemplo, o Á Noite No 
Mercado em que nós levamos os seniores e eles vão cozinhar, como ainda agora o 
projeto Malacate, nós intermediamos ali uma situação, os nossos alunos foram todos a 
participar nas coisas na Mina, em todas as situações em que nós os convidamos a 
participar de forma em alguma coisa que pode não ser uma reunião formal, e tal, eles 
são ativos, eles são disponíveis. Aquele tipo, não quer dizer que não haja muitos se 
excluem, autoexcluem e que não participem não é.  
 
E3 – Existem esses espaços, mas elas não estão a participar, é um facto, fruto de 
hábitos, fruto de opções pessoais que agente deve sempre respeitar. Nesse sentido, o 
município está a desenvolver, e que durante este mandato iniciámos curiosamente 
durante este mês de abril as governanças descentralizadas , que é em cada mês do ano, 
durante sete meses vamos estar em cada freguesia e durante o mês desenvolver aquilo 
que são as atividades de rotina do município na nossa ação do executivo camarário, 
reunião de câmara descentralizada, visita a empresários locais, pessoas individuais 
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também, apresentação daquilo que são os projetos chave, estratégicos do município, 
quer a estratégia local de habitação, quer  PDAL, revisão do PDM, que é no fundo o 
documento que regulamenta aquilo que é a estratégia a nível de urbanismo do Concelho 
e estratégico também, e sobretudo estratégico, é melhor dito assim. E precisamente para 
lhes fazer chegar informação, e esperamos que eles participem, mais uma vez com os 
parceiros fantásticos que temos, que são as juntas de freguesia, que nunca devem ser 
colocadas em causa neste nosso país, e Portugal democrático, e são parceiros 
fundamentais, e que sejam esses interlocutores e que as pessoas possam vir. Portanto, 
identificamos esse défice, estamos a responder a ele, precisamente com uma ação 
prática que é a governança descentralizada e que é mais que estar nas localidades a 
desenvolver o nosso trabalho diário. 
 
E4 – Espaços no papel talvez haja, porque há essas Assembleias de Freguesia, 
Assembleias Municipais e isso tudo, o acesso das pessoas a esses espaços, e eles 
conhecerem, e saberem que aí podem reivindicar as suas coisas não me parece que 
funcione. 
 
E5 – Não, eu acho que não. Acho que se não se explicar bem que eles têm voz, se calhar 
se formos falar com eles que existe uma Assembleia Municipal ou uma Assembleia de 
Freguesia, eles nem sabem sequer o que isso é. Eles vão lá, tudo muito bem, mas o 
nosso público não, poderá haver realmente pessoas com outro tipo de conhecimento e 
que saíram e que estão agora a regressar e que têm outro tipo de conhecimentos e a 
usufruir da sua reforma aqui em Mértola, esse sim. Agora, se formos para aqueles 
montes e até acham que nem sequer vale a pena irem lá dizer nada, porque não vale a 
pena. Pronto, eles é que estão lá, eles decidem, o que eles decidirem por mim está bom e 
eles não participam nisso e nem sabem muitas das vezes que isso existe, que é um 
espaço para dar vós áquilo que eles pensam e sentem. 
 
E6 – Não, não têm. Eu tenho uma pessoa ou duas que vai a todas as reuniões de 
Assembleia de Freguesia e vem a quase todas, penso que seja talvez o único que vai às 
da Assembleias Municipais, também sou deputado municipal, vou a todas e vejo aquele 
homem de vez em quando, não vejo lá mais ninguém. Tem de haver um maior 
investimento a esse nível, a Câmara já faz isso, e nós na junta há quatro anos 
começamos a fazer isso, e deu bom resultado, nós em pelo menos assembleias de 
freguesia, das quatro por ano, duas fazemos em cada localidade, vamos nós aos 
Picoitos, aos Alves, a Moreanes, Sapos e aí as pessoas vão, porque o poder da junta de 
freguesia de freguesia, os membros da junta de freguesia e o executivo naquele dia, e 
aquilo é publicitado com mais enfase para aquela localidade, e as pessoas vão, vão 
quinze, vinte, trinta pessoas e aderem, colocam questões, ouvem os trabalhos, e no final 
quando é a altura devida colocam as questões, e tem sido muito benéfico. 
 
E7 – A oportunidade está lá, mas as pessoas não aproveitam, acho que os idosos 
preferem falar diretamente ou expor o seu problema ou a sua mágoa, ou a seu 
agradecimento até ao Presidente da Junta ou a alguém mais perto, do que ir-se expor 
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nesses fóruns, eu acho que sim. Mas tinha esperança de que os mais jovens o fizessem, 
mas as pessoas depois são também logo muito politizadas, se dizes bem é porque és de 
um partido, dizes mal é porque é contra. 
 
E8 – Não, e não são só os idosos, a participação fica muito aquém. Só participam 
quando existe o interesse pessoal. Quando está uma erva que nasceu na rua deles, estou 
a falar em sentido figurado, ou quando há uma pedra calçada que está solta, não existe 
da parte da população disponibilidade para participar, nem interesse. Houve alguma 
responsabilidade dos poderes institucionais, Câmaras, Freguesias, por exemplo, eu digo 
isto porque às vezes não se estimula, eu fartava-me de dizer isso nas redes socias, para 
irem às Assembleias Municipais, e da Câmara, mas as pessoas só lá iam se houver um 
problema pessoal, de resto, para além de não participarem, não dão ideias. 
Nomeadamente quando se anda em campanha eleitoral, dói agente ir a um determinado 
sítio, seja que população for, em geral, que diga que “precisamos aqui disto” para as 
pessoas, para todos. Ou é uma lâmpada que é na rua dele, mas dificilmente aparece um 
indivíduo com uma perspetiva de ir lá sem interesse ou benefício pessoal, em estimular. 
Depois as pessoas preferem ficar no diz que diz, na conversa de café, e não vão. Agora é 
assim, mas se as pessoas forem solicitadas são capazes de ir aparecendo, também 
quando se joga com os interesses próprios, porque eu até me lembro que também se 
fizeram reuniões solicitando a intervenção dos comerciantes e aparecia um ou dois. 
Agora, por exemplo fez-se uma reunião com um número suficiente de comerciantes, 
associações, pessoas interessadas, alojamentos locais para a realização do Festival 
Islâmico. Apareceram, participaram e foram dali sem qualquer motivo para fazer 
qualquer tipo de critica. Mas quando se faz algum momento para reunir as pessoas e não 
aparecem também se torna muito desmotivante. 
É um trabalho que tem de ser feito, de incentivar as pessoas a participar, não sei se será 
através de associações, de classes sociais, reformados por exemplo. Os esclarecidos não 
vão e quem não tem esse interesse poderá também não parecer, e depois fez-se um 
esforço enorme para se passar a informação e não passa. 
 
 
9 
9.1 
E1 – É uma oferta má, trabalhei mais de 40 anos na saúde, e, e é má, não é adequada. 
Ah, não é adequada. Eu acho que o serviço nacional de saúde é um dos serviços que 
tem, que deve ser reformado de uma forma muito significativa. Eu julgo que é de facto 
um dos problemas que nós temos. Ele quando foi criado a realidade era uma, e hoje é 
completamente diferente e não corresponde às necessidades das pessoas, não responde 
claramente às necessidades das pessoas. É isso que eu sinto, está desfasado das 
necessidades, e enfim, é uma das coisas que se fala muito. Agora quando foi a 
Campanha Eleitoral (Eleições Legislativas) o Presidente falava muito do serviço 
nacional de saúde, mas de facto se ele não for alterado, tenho dúvidas que as coisas 
continuem a funcionar bem. Vê-se o hospital de Beja, é tudo, são os cuidados primários, 
secundários, especializados, epá não funciona. A fuga de algumas especialidades do 
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hospital de Beja para Évora não funciona. Um idoso vai daqui para Évora…ou não há 
transportes, vias de transportes, vai de táxi, vai de carro, com reformas baixas como é 
que isso é possível? Não pode ser. Estão a esvaziar completamente o Hospital de Beja, 
as urgências é outro caus, como os serviços de cuidados primários não funcionam as 
pessoas são obrigadas a ir para as urgências, é um caus que tem falta de meios, 
claramente falta de meios. Mas um dos grandes problemas do serviço nacional de saúde 
na minha opinião é organização, não tem uma boa organização, e se verificarmos quem 
tem estado à frente disso são os médicos, os médicos é que o gerem, e os médicos são 
os primeiros a criticá-los. 
 
E2 – Pois, com muitas debilidades, não é…não só no centro de saúde com os médicos 
de família, que há poucos, como com as questões da especialidade no hospital mais 
próximo que é Beja, que em termos de saúde, Beja e Mértola estão piores…enquanto há 
muitos problemas em que agente vê que há um esforço e que há uma escenção, na área 
da saúde há uma queda, nem sequer tem havido um esforço, não se vê. Julgo que tem 
havido alguns sinais positivos nas questões dos enfermeiros e dos pensos em casa, acho 
que aí tem havido um trabalho muito bom, houve também um projeto muito 
interessante, foi aquele dos cuidados paliativos, também foi muito interessante e há a 
questão da antiga UAI que agora chama Unidade de Cuidados Continuados. Pronto, aí 
tem havido algumas evoluções, mas acho que de uma maneira geral, a assistência na 
doença e na prevenção da doença aaa aí estamos muitíssimo mal. E sei que muitos 
idosos que vivem cá, como segunda casa e tem uma casa em Lisboa mantém o médico 
em Lisboa, mas não é um, nem dois nem três, é muitos, e que vão lá regularmente e não 
são acompanhados cá. 
 
E3 – Há um défice claro, transversal ao país, é um problema grave que temos. 
Atualmente temos um corpo, uma componente positiva, temos muita coisa negativa, 
nomeadamente o horário de funcionamento, nomeadamente a resposta em termos de 
valências, mas ainda temos algo, que é portanto médicos de família em número mínimo 
ou médio suficiente para fazer face às necessidades do número de munícipes que temos 
no Concelho, mas no curto, médio prazo, se as entidades regionais ou até nacionais da 
saúde não olharem, e nós fazemos o nosso trabalho de casa, alerto para isso, não 
olharem para a problemática do Concelho a este nível, muito próximas das idades de 
reforma dos nossos médicos internos do centro de saúde de Mértola, corremos o risco 
de deixar de os ter, e poderá ser algo muito complicado.  
 
E4 – O sistema de saúde do nosso Concelho é mais ou menos o modelo que temos 
noutros sítios. Nós procuramos aqui muito, tanto quanto possível, chegar às pessoas no 
domicilio, minimizar esses problemas todos que existe, pronto, havia aqui algumas 
coisas a melhorar, eu acho que sim, que era importante, mas que não depende só de nós, 
o problema é esse, e em termos de enfermagem até a coisa está bastante melhor porque 
nós até temos enfermeiros em número suficiente para estar mais com as pessoas, agora 
em termos médicos é complicado, era importante que conseguisse, porque depois temos 
essas pessoas que têm dificuldade em vir cá, mas que ainda vêm, e temos alguns que 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

221 
 

nem sequer cá vêm porque para virem vai ter que ser numa ambulância, vai ter que 
ser…com todo o desconforto que isso causa, e muitas das vezes quando são situações de 
urgência, as pessoas vêm, mas quando são situações, pronto, que requerem algum 
seguimento, mas que são situações que estão mais ou menos controladas entre aspas, as 
pessoas acabam mesmo por não virem, e passam tempo e tempo sem virem. 
 
E5 – É fraco, para abranger todo o Concelho de Mértola é fraco. Apesar de ter projetos 
muito interessantes acho que ainda não estamos a chegar lá, até porque não há recursos 
humanos, se calhar que não estamos a conseguir, e o sistema de saúde não está a 
conseguir dar resposta, mas é essencialmente se calhar por falta de recursos humanos, 
trabalham das nove às quatro, o Concelho é gigante, e depois para chegar a uma ponta 
não se consegue dar uma resposta em quantidade e em qualidade, obviamente. 
 
E6 – É muito difícil, é escassa, muito difícil, daí nós termo conseguido que uma Dra. 
Vá agora dar consultas duas vezes por mês no Posto Médico de Santana de Cambas, é 
um serviço que é pago pela junta de freguesia, é uma parceria entre a junta e a casa do 
povo, mas pagamos os serviços da Doutora e a Casa do Povo disponibiliza o Posto 
Médico e a Assistente que faz ali a ligação, e ela vai duas vezes por mês e dá entre 
quinze a vinte consultas e a passagem de receituário às pessoas. Portanto, sentimos 
muito essa necessidade porque as pessoas … a dificuldade de transporte em vir a 
Mértola, e depois no centro de saúde a capacidade de resposta que têm para as consultas 
e para as análises, e para essas coisas todas. 
 
E7 – Na oferta da saúde há muita coisa que eu não percebo e gostava de perceber. 
Nomeadamente nas 700 pessoas que não têm médico de família, há serviços que eu 
tenho medo que desapareçam e também tenho medo que desapareça, porque as pessoas 
são encaminhadas para lá, por exemplo o apoio psicológico, há muita gente que não 
sabe que o centro de saúde tem uma psicóloga, há muita gente que não sabe, muitas 
vezes vêm à Câmara pedir apoio psicológico, e nós perguntamos se já falou com o seu 
médico de família e depois é assim, se as pessoas não forem encaminhadas para aquele 
serviço, aquele serviço desaparece, e eu às vezes não sei se desaparece porque querem 
que ele desapareça ou porque agente não contribui para que ele fique. Eu digo sempre: - 
Já foi ao seu médico de família? O centro de saúde tem uma psicóloga, o centro de 
saúde tem uma assistente social, muitas vezes questões relacionadas com a saúde, com 
as requisições, com os medicamentos, com uma série de fatores relacionados com a 
saúde e o centro de saúde tem uma assistente social, eles têm dias de atendimento, não é 
que agente não queira resolver as questões das pessoas, mas primeiro têm de ir lá, se é 
uma questão de saúde e se é uma questão com o centro de saúde, há lá essa resposta, as 
pessoas têm de procurar, mas para as pessoas procurarem primeiro têm de saber que 
existe. 
 
E8 – Nós temos praticamente a saúde centralizada no centro de saúde, onde se calhar 
deveríamos ter mais um, dois ou três médicos e termos ali aquilo que já tivemos e não 
temos agora. Se bem que é justificável nalgum caso, por exemplo, era preferível termos 
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dois ou três médicos e no lugar de dar consultas aqui, e agente sabe que não pode voltar 
a ter as extensões que tinha, ir um médico a São Pedro, ir um médico à Mina, um 
médico que vá à mina atende dez pessoas, e um médico que venha aqui atende o dobro. 
E depois há que fazer a então da pessoa, se rende mais no centro de saúde, temos de 
arranjar formas para trazer as pessoas ao centro de saúde, o que não invalida e seja 
justificável que um dia se vá à Mina de São Domingos, porque tem uma população mais 
numerosa ou que eventualmente fosse a São Miguel e apanhasse um conjunto de 
pessoas que evitava que viessem à vila, mas o número é cada vez mais reduzido que ter 
um médico nesse dia será difícil, tal como ter o serviço de vinte e quatro horas no centro 
de saúde. Sob o ponto de vista de gestão, estava ali um médico e aparecia um doente 
que lá ia à urgência, aquele médico se tiver em Beja terá de atender quinze ou vinte 
pessoas. Na minha opinião foi um dos grandes benefícios que temos hoje, foi o serviço 
de urgência que não é bem entendido. Se recorrermos a dados das Urgência, em mil 
pessoas, só destas mil pessoas, cem é que justificavam vir à urgência, as outras deviam 
ir ao centro de saúde que deverá ter o horário alargado. Eu considero urgência aquele 
individuo que tem indícios de um enfarte, de um AVC, de uma doença aguda que pode 
acontecer a qualquer momento ou uma doença, ou seja, mesmo uma emergência. Hoje 
estamos muito melhor do que à quinze, vinte ou trinta anos. 
Se eu tivesse uma assidente há anos atrás, telefonava-se para os bombeiros, os 
bombeiros apareciam uma hora depois, depois ia para o centro de saúde, e não ia para 
Beja sem ser visto pelo médico que estava ali, não entrava lá em Beja sem levar uma 
cartinha, mas só depois de o médico vir, porque mesmos sendo urgência não estava logo 
ali, porque ele não tinha diagnósticos para fazer uma radiografia, e a seguir é que iam 
para Beja. Entretanto já se passaram aqui duas ou três horas e isto para uma situação de 
acidente, agora vamos imaginar um individuo de ataque cardíaco, a maior parte não 
tinha o atendimento devido a horas. Hoje não, tem-se uma situação, liga para a 
emergência, e em condições normais depois do diagnóstico feito, ao fim de pouco 
tempo está logo uma equipa, e se for preciso está um helicóptero, que era uma coisa 
impensável para um serviço de emergência. Isto foi uma das coisas melhores da 
evolução, agora que carecemos de médicos na área da saúde publica e da clínica geral 
sim, porque há um conjunto de pessoas que se forem diagnosticadas até por um 
determinado tipo da evolução da doença, se forem detetadas a tempo pode-se poupar 
muitas vidas, agora sob o ponto de vista de consultas não se responde como as pessoas 
querem. Há um conjunto de coisas que se alteraram, agora que é importante, até sob o 
ponto de vista da população como segurança, é saber minimamente que existem 
médicos em Mértola, ou que vai pelo menos um. Já dissemos que há quinta-feira vem a 
camionete, pelo menos saber que à quinta-feira têm cá o médico. Em relação ao tempo 
de espera para uma consulta, também tem de se ter em atenção a questão administrativa. 
A médica de família marca um exame, mas quem o assina leva muito tempo a assinar, e 
então leva-se muito tempo às vezes por isso, e às vezes sujeito a uma lista de muitas 
pessoas. 
É tentar se calhar dar alguma resposta ao público, até podia vir um médico de uma 
especialidade necessária, uma vez por semana, um ortopedista por exemplo. A 
necessidade em função do número de casos.  
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Aquelas consultas em Santana de Cambas, acho que estão a correr muito bem, as 
pessoas recorrem. São consultas de rotina, não lhe vai fazer eletrocardiogramas nem 
raio x, mas vai-lhe fazer um conjunto de benefícios que eles necessitam, passar a 
medicação, mas também escutá-los. 
 
 
9.2 
E1 – Acho que tinha de ser era reformulado, quer dizer, é evidente que, ainda sou do 
tempo em que havia extensões em todas as freguesias, (pausa) ah essa forma, esse 
princípio hoje se nós formos ver não faz sentido, seria um esbanjamento de recursos que 
são escassos, tem que se arranjar outra solução. A Unidade Móvel se calhar até era uma 
solução, não como está a funcionar, mas numa outra perspetiva reformulada também. 
As instalações existem, portanto, o local existe, a organização e a funcionalidade dele é 
que tem de ser posta em causa pois não funciona dele. 
 
E2 – Sobretudo na perspetiva preventiva não é…e talvez um serviço descentralizado 
como há o de enfermagem, que pudesse haver um serviço descentralizado de medicina. 
Que as pessoas não tivessem…que tal como os enfermeiros dão a voltinha, também 
eventualmente, as questões da saúde podiam ser melhoradas e descentralizadas porque 
sabemos que…é o princípio da sénior. Porque é que nós fazemos as coisas nas aldeias? 
É porque deslocar os seniores é deslocar sempre um grupo, deslocar um professor, é 
uma pessoa, é muito mais fácil ir lá do que estar a deslocar as pessoas todas para o 
centro. Isso não exclui as pessoas que não se podem mexer, se as atividades fossem 
todas em Mértola, as pessoas ficavam lá no monte, não se resolvia problema de 
isolamento. Com a saúde igual, eventualmente, pronto, isto estou eu a … não é a minha 
área de especialidade, mas suponho que isso podia ser uma coisa importante, um aspeto 
a trabalhar. 
E3 – O Concelho de Mértola, e a Câmara em particular não vão mudar aquilo que é o 
padrão legislativo do nosso país, e no nosso país, nós não determinamos as questões da 
saúde dessa forma, a Câmara pode tomar a decisão, que é construir um lindíssimo 
centro de saúde em Mértola, aliás, tenho dúvidas se tem essa autorização para o 
construir, e depois a saúde, e o governo central não colocar cá os médicos e as 
especialidades próprias para ele funcionar, e portanto, não é por ai que se resolve, 
porque não é uma questão que dependa só de nós, se não acredito que todos os 
municípios deste pais tinham feito já a obra, e depois o governo central colocar os 
médicos. Portanto, não passa por aí, passa por uma reformulação profunda e aqui sim é 
claramente questões a nível de governo central, que deve olhar para o interior do país e 
para a nossa realidade de outra forma, sobretudo a este nível de saúde, porque mexer 
com a vida das pessoas, e isso é o mais importante.  
 
E4 – Isso eu acho que não, e isso não seria só a criação de um novo espaço, teria que ter 
uma outra…teríamos de restruturar muitas outras coisas para que isso pudesse depois 
funcionar. Acho que por exemplo, uma área que é muito importante, e bastava termos 
mais um ou dois técnicos, podia ter muita vantagem, e não seria assim tão caro como 
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isso, e que se calhar conseguiam-se bons resultados, era a questão da fisioterapia por 
exemplo, porque às vezes, mesmo aquela questão das quedas e tudo, às vezes basta um 
simples exercício, basta as pessoas saberem lidar com as coisas de uma determinada 
maneira, para melhorarem a força muscular, terem atenção a mais algumas coisas e 
diminuir os riscos. 
 
E5 – Sim, eu acho que com a reativação das extensões de saúde já era uma boa aposta, a 
da Mina por exemplo deixou de existir praticamente, mas acho que seria uma boa 
aposta por parte do serviço nacional de saúde, por parte aqui do centro de saúde aqui de 
Mértola. 
 
E6 – Eu acho que o centro de saúde é grande, o centro de saúde de Mértola é das 
melhores instalações do distrito de Beja, tem muito espaço, tem é falta de pessoal para 
trabalhar, portanto, sendo como nós fizemos em Santana, em que demos vida ao Posto 
Médico com essas consultas de quinze em quinze dias, se calhar fazer isso também 
noutras localidades iria beneficiar muito as pessoas, porque fazia com que as pessoas 
não tivessem que se deslocar. 
 
E7 – Eu sei que há um projeto para o centro de saúde, há anos. Um projeto para 
renovação, porque aquilo nunca mais teve obras como deve de ser, aquilo nos dias de 
inverno nós vemos os baldes espalhados pelo espaço, o centro de saúde precisa de 
obras, precisa de umas salas para as pessoas esperarem como deve de ser, precisa de 
privacidade, às vezes também não há ali, outra resposta, a terapeuta da fala no centro de 
saúde. Há muitos meninos que agente não sabe que os seus filhos precisam e não vão 
porque não sabem, não são encaminhadas, vêm logo à Câmara, e eu digo: - tem de ir 
com o seu filho ao centro de saúde, está lá a terapeuta da fala.  
 
E8 – Não, o que agente precisava era de ter um conjunto de médicos, no sentido de 
alargar este tipo de necessidade que está a ser colmatada com uma médica que vem a 
Santana de Cambas e vai outra a Corte Pinto, e nós devíamos levar uma a São Miguel. 
Não é ir todos os dias, mas termos uma regularidade um médico que vá a Alcaria Ruiva, 
independentemente que a maioria venha ao centro de saúde. Principalmente a nível de 
serviços e de recursos humanos. Tudo o que não for clínica geral é impensável. 
 
 
10 
10.1 
E1 – Pode sempre haver, é evidente que sim. Nós com a Ludoteca fazemos um pouco 
esse papel também, tentamos fazer. Agora somos muito limitados, sei que por exemplo 
as unidades móveis também fazem um pouco isso, neste momento tem duas, mas neste 
momento só uma é que funciona, a outra não funciona. Mas aí pode ser devidamente 
organizado, devidamente estruturado, podia ser uma boa solução, porque a dispersão é 
tão grande, e há aí aldeias e montes praticamente sem ninguém. Há 20 pessoas, 30 
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pessoas, a nível geográfico é grande, mas a nível demográfico cada vez menos. Agente 
perde mais de 150 a 200 pessoas por ano. 
 
E2 – Eu acho que não, sinceramente se eu acho que há coisa que Mértola e muitos sítios 
estão bem apetrechados é de serviços sociais. O problema é o acesso aos serviços 
socias, e voltamos à questão dos transportes e dos horários dos transportes, e dos 
horários das pessoas, e a pessoa vem cá à segunda-feira e o técnico está à segunda-feira, 
mas depois a pessoa vem tratar do serviço social e também vem ao banco, também vem 
fazer…pronto, aqueles que têm mobilidade e que tem transportes. Eu acho que ao nível 
de transportes sociais nós estamos um pouco melhores, mas, mas…e por serviços 
sociais entenda-se a Segurança Social, o gabinete disto, o gabinete daquilo, a Câmara, 
os apoios todos, e acho que a Câmara tem imensa disponibilidade. Mesmo agora, o 
projeto Próximos, para a área social é uma área extremamente…gostava eu que na 
educação houvesse tantos recursos e tanta preocupação como há na área social. Na área 
social há uma preocupação com os idosos, com os deficientes, com as pessoas com 
vulnerabilidade, há uma imensa preocupação, muito mais que numa cidade…aqui as 
pessoas não são anónimas, e toda agente sabe da vida de toda agente, portanto se há 
alguém a passar necessidades vai-se saber, e há uma intervenção, e há uma mobilização, 
acho eu que não é esse o problema. O que me parece ser o problema é uma questão, que 
eu penso muito nisto e desde que fiz formação em academias colaborativas penso mais, 
e que eu acho importante também dizer…o mundo mudou, e os desafios e as nossas 
ambições como sociedade são complexas, e nós quando estamos a pensar numa política 
social, nós não podemos pensar só na política social, tal como quando estamos a pensar 
em educação não podemos só pensar em educação. A abordagem aos problemas tem 
que deixar de ser setorial, porque se nós queremos resolver os problemas dos idosos só 
com questões sociais, não vamos lá, porque a seguir a saúde não corresponde, a seguir 
as estradas não correspondem, a seguir o comércio não funciona, umas coisas 
correspondem e outras não. Nós quando vamos tratar de um problema nós temos que o 
olhar todos juntos e conjugar. Gosto muito do exemplo da alimentação nas escolas… 
nós nas escolas agora não podemos ter pão com chouriço, nem paio, nem presunto, nem 
isto nem aquilo. Os miúdos andam aaaa (pausa) cinquenta metros têm isso tudo à 
disposição, mas nós não podemos ter porquê? Porque há um problema efetivo de 
obesidade nas crianças, há um problema de má alimentação. Ora, ao pôr nas escolas 
essa responsabilidade de resolver o problema nós não conseguimos resolver problema 
nenhum. O que tem de haver, é ao nível da sociedade um conjunto de ações, em que 
estas coisas sejam concertadas entre todos, se não estão uns a fazer para um lado, e está 
o resto da sociedade a fazer noutro sentido. Se nós não formos incentivados a ter outro 
tipo de produtos que sejam igualmente bons e saudáveis, se os comerciantes não 
tiverem do lado desta causa… é a mesma coisa com os idosos, quer dizer, nós podemos 
estar preocupados com os idosos, mas se o horário da senhora da Segurança Social não 
for compatível com o do transporte ou se o banco aaa (pausa) às três da tarde já não faz 
não sei o quê, há uma hora da parte da tarde já não faz tesouraria. Tem de haver uma 
conjugação para os vários serviços. 
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E3 – Eu acho que não, mas deve haver. É melhor olharmos para ele, e tentarmos 
perceber onde temos défice, ainda que ache que não. Não é propriamente um indicador 
que determine nada, mas é importante que se faça referência a ele, há um Conservatório 
das Autarquias Familiarmente Responsáveis, a nível nacional, que determina um 
conjunto de critérios nos apoios às famílias e à pessoal no individual, enquanto família, 
e quem vive sozinho é uma família digamos assim, e tem um conjunto de critérios 
muito apertados e o município de Mértola é o 11º ano consecutivo que é atribuída uma 
bandeira , é simbólica meramente, e que diz que o município é familiarmente 
responsável. É um observatório independente às autarquias, e que determina em função 
de critérios muito apertados e muito finos, e, portanto, isso diz muito daquilo que é a 
nossa ação a esse nível. Não identifico assim de imediato nenhuma resposta que seja 
pretendida e que não seja dada, identifico que podíamos reforçar e devemos fazer a 
curto, médio prazo, reforçar os apoios que damos atualmente, e, se sair de um estudo 
como este, ou outro, alguma proposta e alguma ideia que não seja a ser feita, deve sê-lo.  
 
E4 – Serviço, serviço acho que não. Esta questão da diminuição das prestações de 
serviços por parte da Santa Casa, do Serviço de apoio domiciliário, eu acho que é muito 
importante e o facto de eles terem menos utentes acabam por se calhar não prestarem 
tantos serviços como prestavam antes aos que têm agora, e eu acho que era uma área 
que era de continuar a investir e de ter, reformulando não sei como, porque nós vimos 
que isto tem haver com os custos também da Segurança Social, com aquilo que eles 
pagam, e aí confortável para as instituições versus, se calhar de alguma forma se se 
poderia, porque acho que é muito importante esse apoio que as pessoas precisam, mas 
como a maioria deles não têm família, porque nós temos muitos idosos a cuidar de 
idosos e sozinhos, e que precisam desses apoios que facilitam. 
 
E5 – Uma resposta não, mas se calhar criando uma Comissão Social de Freguesia, ou 
uma Comissão Municipal do Idoso, as Comissões Municipais do Idoso são 
normalmente os espaços em que eles podem falar e podem apresentar e criar projetos 
direcionados para a terceira idade. Se calhar seria importante num território tão 
envelhecido como o de Mértola, criar uma Comissão que estudasse e que fosse 
delineadora e orientadora dos projetos para esta população em especifico, não trabalhar 
as temáticas da terceira idade, do envelhecimento em fóruns em que podes falar de tudo 
e mais alguma coisa, mas não, haver aqui um espaço especifico, em que se tratem 
aquelas pessoas e que se tragam projetos para aquelas pessoas e isso chama-se 
Comissões Municipais de Idosos. 
 
E6 – Sim, eu acho que há resposta social, a Santa Casa, os Lares que resolvem muitos 
problemas, penso eu.  
 
E7 – As necessidades vão mudando não é, e agente vai-se adaptando, ou tenta pensar 
novas coisas para as necessidades dos idosos. O idoso de há vinte anos não é o idoso de 
hoje, este é mais exigente e já é ligado à informática, por exemplo o centro de saúde, ter 
internet eu acho que era o mínimo. Penso que agente vai-se adaptando, agora é assim, 
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todas as questões que nos chegam agente tenta sempre fazer algum tipo de intervenção 
ou dar resposta, e quando não podemos encaminhamos para outras entidades ou outros 
pareceres, mas isto está sempre a mudar, as necessidades das pessoas, dos alunos, da 
escola, agente viu com a pandemia, e agente temos de nos tentar adaptar e criar novas 
respostas. 
 
E8 – A nível do serviço social, obviamente que a Câmara veio aqui ao longo dos anos 
colmatar algumas necessidades, não sei se serão as suficientes, mas penso que as 
pessoas com essas necessidades não deixam de ser tratadas, nem os problemas deles, eu 
não direi resolvidos. Temos as pessoas todas identificadas sob o ponto de vista social, 
uns de problemas mais graves que são quinze ou vinte casos muito específicos que já 
têm um acompanhamento muito regular. Mas alguém com uma grande dificuldade e 
não tem onde socorrer, não conheço ninguém no nosso Concelho. Uns vão ter com as 
instituições, outros vão ter com particulares que os encaminham, mas essas respostas, e 
até com o facto de as respostas sociais da Segurança Social passarem para as autarquias, 
se calhar ainda poderemos ter aí uma resposta mais rápida, mas penso que neste 
momento tenhamos assim casos muito muito preocupantes, nós conhecemo-los. São 
casos muito específicos e que já estão codificados. 
Mas às vezes também acontece uma situação, os serviços por vezes só podem intervir se 
haver algum caso que seja declarado como incapacitado. 
 
 
10.2 
E1 – A Misericórdia tem o lar e tem o apoio domiciliário, e há quem defenda que o 
apoio domiciliário é a solução, portanto, aumentar o apoio domiciliário, porque as 
pessoas estão melhores nas suas residências, e aí é que se sentem bem, no seu meio. 
Enfim, na sua casa, gostam no fundo de terminar aí a sua vida. É indiscutivelmente 
verdade, mas em termos práticos isso não acaba por resultar porque as pessoas estão 
isoladas. 
 
E2 – Eu acho que os principais serviços que os idosos aqui do Concelho costumam 
procurar assim mais na área social será talvez o Gabinete Social da Câmara Municipal 
para tratar da renovação do Cartão Social, que também é uma medida muito importante. 
Depois, nessas áreas, talvez a própria Segurança Social aqui de Mértola. Depois claro 
está que também procuraram algumas respostas das entidades locais, por exemplo o 
apoio prestado a partir do SAD, ou seja, Serviço de Apoio Domiciliário, e também as 
atividades que se vão desenvolvendo aqui no Concelho, acabam por ser um serviço que 
se presta.  
 
E3 – Nós já falamos sobre isto, eu acho que a interação social, a dinâmica social, o tirar 
as pessoas, o promover um envelhecimento ativo, quer do ponto de vista físico, quer do 
ponto de vista mental, com projetos como a ludoteca, como a Universidade Sénior, 
como aqueles que as juntas desenvolvem, como o acesso ao mundo digital, às novas 
tecnologias, são fundamentais, e muitas vezes as pessoas não os procuram porque eles 
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vão até eles, as entidades têm essa proatividade, portanto, eu acho que isso é aquilo que 
as pessoas mais procuram e têm respostas fantásticas a esse nível, muito 
complementares, assumindo sempre com humildade que pode haver algo que possa ser 
feito de forma diferente, e aí a importância  e pertinência deste trabalho, que pode 
ajudar-nos a fazer isso, e a identificar algo que nós não estejamos a fazer. Porque depois 
aquilo que são, repito, e onde há uma dinâmica social e uma rede social como a de 
Mértola, e é por isso que eu digo muitas vezes que viver nestes Concelhos tem coisas 
muito más, mas tem coisas muito boas e fantásticas, e muito melhores, e uma delas é a 
capacidade que temos de nos conhecermos todos e identificar facilmente aquilo que são 
os problemas de cada um e portanto não temos problemas extremos de debilidade 
social, porque sempre que eles existam nós identificamos, o que promove a não procura. 
A não procura porque nós identificamos antes, e fazemos aquilo que é…e quando 
fazemos aqui, não refiro mesmo câmara, refiro mesmo coletivamente o Concelho, e 
aquilo que é a ação mais importante na área social, que é a proatividade que é ter a 
capacidade de antecipar o problema, e isso é muito bem, feito no Concelho de Mértola. 
 
E4 – Por exemplo a vinda ao médico, que a Santa Casa da Misericórdia faculta no apoio 
domiciliário, é um dos serviços que eles…e que acaba por facilitar muito a vida neste 
contexto. Esses serviços de apoio tanto da higiene da casa, como da roupa, da 
alimentação que alguns deles têm, e que alguns deles não têm porque acham que se 
paga muito, outros porque ainda conseguem resolver, e pronto…mas cada vez vamos 
tendo menos idosos e menos possibilidades de prestar àqueles que querem, e acho que 
isso era de ser ver, porque se perdendo isso, é um apoio muito importante que os idosos 
têm e que isso se vê aqui. 
 
E5 – Câmara Municipal, a área social e depois a nível de serviços sociais, se calhar a 
Santa Casa da Misericórdia, que presta o apoio domiciliário e essas coisas todas, e 
depois se calhar a própria Segurança Social local. 
 
E6 – Aquilo que as pessoas mais procuram penso que se resolve, mesmo a questão do 
Núcleo de Voluntariado que também serve muitas pessoas, as pessoas passam ali, com 
as ajudas técnicas, com roupa, vestuário, calçado e as ajudas técnicas que são 
fundamentais, e as pessoas conseguem esse serviço em Mértola, e é uma realidade. Se 
precisarem de uma ajuda técnica têm em Mértola. 
 
E7 – As terapias assistidas por animais, uma coisa engraçada, e aqui apresentávamos 
essa proposta, acho uma coisa necessária e super inovadora aqui. Há coisas novas que 
agente devia fazer tanto na infância como na terceira idade, não é que seja assim nada 
muito inovador, mas agente meter novas respostas na Unidade Móvel, acho excelente. 
Pode não ser inovador, mas é uma resposta. Nós fizemos uma campanha muito 
interessante, e que eu gostava de voltar a fazer, se encontrarmos uma psicóloga ou um 
psicólogo, que era sobre a depressão, e a psicóloga tinha um questionário, andou nos 
montes todos, e depois fizemos um diagnóstico, apresentámos ao centro de saúde, as 
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pessoas que agente via super deprimidas que não tinham ido ao centro de saúde, então 
encaminhávamos para lá, e acho que é uma coisa que agente também devia de pegar. 
 
E8 – Eu acho que os serviços sociais têm procura, mas normalmente não é da iniciativa 
de quem precisa, ou seja, a procura muitas das vezes é incentivada por alguém que 
conhece e mandar dirigir-se, e diz para ir lá ter, porque a pessoa que precisa 
normalmente não vai diretamente à instituição, dirige-se a um conjunto de pessoas que 
se identifica sob o ponto de vista de que o pode ajudar, e então já sabe que dali há um 
caminho, e só eu dizer-lhe para ir ter a técnica x ou y ou vá ali aos serviços, diga que fui 
eu que o encaminhei até lá, quase todos eles vêm com uma fonte. As pessoas ainda não 
têm o à-vontade, raramente há um que tem motivação própria. Não direi que não se 
sente reconhecido com alguém que lá está, mas dirigem-se a quem têm mais 
proximidade primeiro. 
 
 
11.1 e 11.2 
E1 – Há poucos dias veio uma senhora aqui para o lar, de uma localidade, vivia numa 
rua onde não estava ninguém. Ela há dias caiu, por exemplo, ficou lá. Quer dizer, por 
acaso estava lá um casal de passagem, calhou. Imagina que ela faz uma pequena ferida 
aquela mulher morria ali, pois ninguém a acudia. E isso, nestas condições, numa cidade 
a realidade é diferente. Depois os nossos idosos, o que é que acontece? … estão 
sozinhos, os filhos estão longe, dá-me a ideia de que o apoio domiciliário sim, mas a 
partir de uma certa altura, quando a dependência começa a pesar não há outra 
alternativa se não os lares, a institucionalização. 
 
E2 – Há há, e conheço muitos casos. Sim, pessoas que foram assaltadas, enganadas, 
ludibriadas. Sim, sim, os montes são sítios isolados e ficam um bocadinho à merce e os 
idosos estão sozinhos e carentes…e às vezes é só uma questão de saber levar a conversa 
certa e enganar as pessoas, sim acho, acho que há problemas de segurança nesse aspeto. 
 
E3 – Assim de cabeça não, não estou a ver, mas pode ter acontecido já uma situação ou 
outra. Historicamente nós não temos no Concelho de Mértola episódios de relevo que os 
nossos idosos tenham sido colocados em perigo. Tem havido uma ou outra burla, ou 
outro momento de roubo mesmo, mas não considero. Agora são sempre um público 
muito frágil, muito exposto e repito isto que já disse, basta pensarmos na dimensão 
geográfica do nosso Concelho, no isolamento a que estão sujeitos muitos dos nossos 
idosos, absolutamente à merce de alguém que lhes queira fazer mal, ou extorquir os seus 
bens, facilmente o faz. Acho que temos tido a felicidade de isso não acontecer, acho que 
as pessoas também se sabem proteger, não existindo um histórico felizmente, e graças a 
deus de episódios desses, mas claramente não deixo de identificar como uma debilidade 
dos idosos isolados como estão muitos deles por este Concelho a fora, estando numa 
situação débil e de fragilidade. 
 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

230 
 

E4 – No outro dia esteve aqui uma senhora que disse que a vizinha tinha sido assaltada 
e tinha estado alguém lá em casa, é assim, eu acho que só não temos mais porque ainda 
não descobriram, porque aqui os nossos idosos também não são pessoas que tenham 
muitos bens, muito dinheiro, e muita coisa em casa. Uma das vertentes do meu trabalho 
é na Rede Nacional de Cuidados Continuados e nós muitas das vezes precisamos de ir 
assinar documentação com os idosos a casa, e eu aqui em Mértola muita gente me 
conhece, mas eu tenho Mértola e Almodôvar, e muitas vezes chego a Almodôvar e 
ninguém me conhece de lado nenhum, e eu explico o que vou lá fazer, mas eu por acaso 
vou fazer aquilo, mas podia ir fazer outra coisa qualquer, e as pessoas deixam-nos entrar 
em casa, assinam os documentos que eu lhes peço. Há um outro que não, mas de uma 
maneira geral as pessoas são assim, e pronto são não há mais problemas porque ainda 
não se lembraram de vir para aqui, se não os idosos ainda tinham mais esse problema. 
Mas é complicado, são os idosos que lá estão, mesmo outras pessoas de outra faixa 
etária, também o isolamento social que há aqui, o risco é igual. 
 
E5 – Eu acho que por enquanto não, eu acho que o maior receio e a maior angustia que 
eles têm é se lhes acontecer alguma coisa a nível de saúde, agora a nível de segurança 
por enquanto as coisas têm estado relativamente calmas, a GNR está próxima, também 
há os serviços de proximidade dos Idosos em segurança, os GNR vêm de Almodôvar e 
que prestam um grande apoio naquela margem onde há mais montes isolados e que está 
mais a descoberto, mas de uma maneira geral acho que há uma proximidade tão grande 
entre freguesias, municípios, que as pessoas sentem-se seguras, não tenho notado nada 
disso, muito pelo contrário eles querem continuar lá até poderem  
 
E6 – Eu acho que isso é sempre relativo. É seguro, eu acho que os nossos montes e 
aldeias são seguras, eu conheço o policiamento que é feito pela GNR, e isso é sempre 
relativo, pois depende sempre de quem quer fazer mal, quando é que escolhe ir e onde é 
que escolhe ir, mas há uma certa dificuldade de promover a segurança, de promover o 
patrulhamento e eu deparo isso na minha freguesia, pois é grande, vai desde o Vale do 
Poço a Pomarão, Formoa, é servida por uma ponte internacional que liga a Espanha. 
Apesar de termos o posto da Mina de São Domingos, agora com um reforçozinho, é 
difícil muitas vezes ver-se um militar da GNR a patrulhar, para um Concelho tão 
grande, eles para irem a um lugar não podem ir a outro, há localidades que eu sei e 
tenho a certeza que há meses que não são dotadas de um patrulhamento da GNR, daí 
nós promovermos, e eu todos os fins de semana percorro a minha freguesia, todos os 
fins de semana, salvo raríssimas exceções, e uma das coisas que faço é perguntar às 
pessoas, falar, incentivarmos a estar próximos, e se precisarem de alguma coisa, 
contactarem-nos, nunca dizerem que estão sozinhas em casa, ligar sempre para a GNR 
cada vez que aparecer alguém desconhecido, porque elas conhecem as viaturas, para 
não dizerem que estão sozinhas, as questões de segurança que nós fazemos e a GNR de 
vez em quando também faz, mas de vez em quando. Há lugares que levam meses sem 
uma patrulha passar por lá. 
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E7 – Acho que sim, principalmente com situações de roubo em casa dos idosos. Acho 
que o isolamento é propicio, eles vêm uma porta aberta e as pessoas confiam muito, são 
carinhosas, são afetuosas, deixam entrar, dão um copinho de água, dizem para sentar. A 
minha mãe foi enganada, eu nunca pensei que a minha mãe fosse enganada com um 
aparelho auditivo, nunca pensei, nunca me passaria pela cabeça que a minha mãe aos 68 
anos conseguisse ser enganada com um aparelho auditivo, e disse-me: - não pode ser, 
ele falava tão bem, olha o pai fazia isto, a mãe fazia aquilo, tem uma irmã não sei quê, o 
doutor mais não sei quê, aí tão bem que falava, o pai, o irmão, falou da família. Vendeu 
um aparelho que aquilo não funcionou, não há contactos, não recibo. E foi em Mértola, 
imagina num monte, onde as pessoas abrem a porta, apesar de eu achar que essas ações 
da GNR, por exemplo no almoço dos reformados, aproveita-se ter tantos reformados e 
fazemos sempre ações com a GNR, juntávamos os todos e aproveitávamos ali para 
chamar a atenção de não deixar estranhos entrarem nas suas casas, não trocarem notas, 
porque há pessoas hoje em dia que tem escudos em casa ou até mesmo com o euro. 
 
E8 – Não, na minha opinião até agora não. Mesmo as questões de falcatruas que 
aparecerem por aí não chegaram até aqui, porque os roubos estão associados à questão 
económica, como a maior parte das pessoas que para além de idosas são pobres, não há 
motivações para que possam ser assaltadas, porque os assaltos tem haver com isso. Daí 
que agente não tenha casos mais do que conhecidos a assaltos a casas e a pessoas, e 
passamos um pouco aqui à volta disto. O que é que se vai roubar a um pobre? 
 
 
12 
12.1 
E1 – ah, se tivermos em consideração os hábitos que eles têm, quer alimentares, quer 
outros, até dão. Eu cheguei a ter conversas com pessoas, com idosos que iam ali e me 
chegavam a dizer, olhe nunca tive tanto dinheiro como agora, ele reformado, ela 
reformada, os dois em casa, tinham uma hortinha, tinham um quintalinho onde 
semeavam algumas coisas, tinham um galinheiro onde tinham as galinhas que punham 
ovos. E chegou-me a dizer, eu ainda guardo dinheiro para dar aos meus netos quando 
eles cá vêm. Portanto, é evidente que as reformas são baixas, e isso reflete-se em tudo, 
nas instituições, na sustentabilidade económica das instituições é uma coisa, é um 
aspeto extremamente importante, mas as pessoas estão habituadas, foram habituadas a 
ter uma certa alimentação, comem pouco, e depois o idoso, é verdade também a partir 
de certa altura já não precisa de tanto alimento. Acaba por fazer umas sopinhas de leite, 
faz umas sopinhas de café, e é o jantar. Desde que tenha uma refeiçãozinha com umas 
sopinhas de pão, uma coisa assim, uma açordinha, ou um gaspachinho com um peixinho 
que lá vai vender à porta estão felizes. Dá-me a ideia que não é um problema grave, é 
evidente que pode sempre ser melhorado. Se lhe aumentarem os rendimentos só pode 
ser bom. mas que seja um problema que haja aí miséria, que as pessoas queiram comer e 
não… não me parece que isso exista. 
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E2 – Pronto, muitas destas pessoas, acho que de uma maneira geral a questão do 
dinheiro é uma questão com todos os idosos…temos feito um caminho, um caminho 
positivo nesse sentido, não é… as coisas estão, ainda que mal, estão cada vez melhor, 
apesar de tudo, e estas pessoas, muitas não fizeram descontos e têm aquelas reformas 
mínimas, mas os pais delas nem as reformas mínimas tinham. Agente ouve relatos de 
pessoas que há cinquenta anos tinham oitenta anos e que dizem claramente, eu dependo 
dos meus filhos, porque as pessoas não tinham nada não é. Se não fosse os filhos, 
quando elas perdiam a capacidade de trabalhar, se não fossem os filhos a suportar, elas 
morriam, e, portanto, também havia essa dependência geracional que agora muitas 
vezes até é ao contrário, até são os idosos que poupam muito e que ainda vão dar aos 
filhos. Pronto, agora os idosos realmente têm na sua maioria uma capacidade de poupar 
muito grande e também só se aguentam graças a isso, porque são muito poupados, 
muitos têm a sua a sua horta, portanto, têm formas de poupar. Ganham pouco, têm 
muito poucos rendimentos, mas muitos também não são muito consumistas. Diria que 
eles conseguem, fazem uma magia, são bons gestores, acho que aí o mérito é deles, 
porque os rendimentos são baixos. Agente sabe que as reformas são baixas 
 
E3 – Para manter aquilo que é o limiar da dignidade humana, não posso dizer que são 
suficientes, posso dizer quer as pessoas conseguem viver com dignidade, mas 
claramente que não são insuficientes para a promoção daquilo que deveria ser uma 
qualidade de vida melhor, de acesso livre à saúde onde bem entendessem, de acesso 
livre à cultura, de acesso livre ao contacto livre com as suas famílias, e aí claramente se 
partirmos para outra dimensão com acesso de mobilidade de forma diferente já estamos 
a falar de que não é claramente suficiente, e que é o padrão nacional, do nosso país, 
claramente está desfasado daquilo que são rendimentos aqui chamamos de população 
sénior, mas é transversal a todas as camadas da sociedade, com aquilo que são a 
evolução dos tempos do ponto de vista de preços e custo de vida, e por isso, é 
insuficiente. Os nossos idosos são ótimos gestores, fazem tudo muito melhor do que vai 
ser feito nas próximas gerações, nós fazemos porque devemos fazer sempre, também 
para ensinar e também para aprender com eles…as campanhas dos cuidados a ter com o 
frio…há alguém melhor que o idoso que se sabe proteger do frio ou do calor? Sabem 
muito melhores que nós, e gestores das suas contas, é precisamente igual, há no 
Concelho de Mértola um cariz rural fantástico e lindíssimo que é ainda a capacidade de 
viver com aquilo que é a produção própria em muitos níveis, com qualidade de vida, 
com qualidade de alimentação, com tudo, porque é assim sociologicamente e é isso que 
me encanta também no nosso Concelho, eles são excelentes, com exceções 
naturalmente. 
 
E4 – Acho que não, e é assim, a sorte entre aspas, é que as pessoas têm habitação 
própria, e têm algumas facilidades por assim dizer, a questão do Cartão Social, por 
exemplo na questão do pagamento da água, e dessas coisas que a Câmara até…e mesmo 
em termos de medicamentos, também comparticipa em algumas coisas, mas os 
rendimentos são muito baixos para as necessidades das pessoas, eu considero sim. 
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E5 – Pronto, é assim, não considero que seja suficiente, nós temos idosos com pensões 
muito baixas e que tenho conhecimento que fazem fracionamento do levantamento de 
medicação, eles fracionam as receitas para que não tenham de despender do dinheiro 
todo, e muitas das vezes é dada a medicação a crédito. Há esta proximidade das 
farmácias, por isso, claramente há área da saúde vai sendo colocada, em vez de 
tomarem dois comprimidos tomam um, e não mais problemas porque todos têm uma 
hortinha e vão plantando isto ou aquilo e vai fazendo face às necessidades deles, mas a 
nível da saúde, é urgentíssimo criar outro tipo de apoios sim. 
 
E6 – As pessoas tentam lidar a vida com aquilo que têm, com aquilo que conseguem, e 
de uma forma geral não vejo ninguém passar fome, não conheço ninguém a passar 
fome, na minha freguesia, e muito menos no meu Concelho, porque há uma situação ou 
outra que os serviços da santa casa, dos lares, do voluntariado, os serviços municipais, e 
as juntas de freguesia vão dando esse apoio, vão colmatando essas diferenças. Eu 
próprio levo todos os meses alimentação a algumas famílias, da santa casa. Consegue-se 
mais ou menos ter um controle das necessidades das pessoas, ninguém que eu saiba 
passa fome ou grandes dificuldades porque os seus rendimentos não lhes chegam. 
Fazendo bem as contas, o dinheiro nunca chega, agora também temos de fazer para que 
chegue, temos de adotar as nossas medidas e as nossas realidades àquilo que agente 
realmente necessita. Uma boa parte das pessoas, especialmente as mais idosas quase 
todas têm uma horta, quase todas viveram com uma horta, eu tenho uma horta, o meu 
hobbie e é a coisa que eu mais gosto, ainda ontem tive de férias e passei uma boa parte 
do dia na horta, de manhã e também da parte da tarde dedicado à junta de freguesia. 
Adoro, toda agente, porque eu conheço muitas famílias, que têm horta, e isso ajuda 
muito, há pessoas que têm aquela necessidade, porque ajuda realmente no orçamento 
familiar e felizmente no meu caso é por gosto. 
 
E7 – Acho que não, e ainda por cima com o serviço de saúde que temos acho que não 
porque vejo que há pessoas que têm trezentos euros de reforma, podem ter a casa paga, 
podem ter uma hortinha, mas essas pessoas se quiserem ir a um médico especialista, no 
privado, é difícil, porque a lista de espera para o público é enorme, e acho que não é 
suficiente, e depois o custo de vida está cada vez mais elevado, acho que dificulta ainda 
mais. Está bem que há muitos medicamentos que são mais acessíveis, outros até não se 
pagam, mas acho que não, ainda por cima no nosso meio onde as pessoas vão de táxi de 
um lado para o outro, com valores muito elevados. 
 
E8 – As pessoas adequam os seus gastos e hábitos alimentares, aos seus ganhos, aos 
seus proveitos, aos seus rendimentos, e normalmente defendem-se, ou com a horta, 
fugindo com um conjunto de estratégias. Estou a falar das pessoas que contam com o 
rendimento certo, e o rendimento certo até já se sabe que sobre ali um bocadinho em 
julho e em novembro, que é com os subsídios que lhes dá ali uma margem que lhes 
permite fazer qualquer coisa fora do normal, a chamada extravaganciazinha, porque de 
resto, a maior parte das pessoas são muito contidas, face também às dificuldades que 
passaram. 
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12.2 
E1 – Infelizmente têm, é uma questão cultural, o ponto de encontro das pessoas nas 
localidades é nas tabernas, nos cafés, portanto, o que vão lá fazer? Bebem um copinho e 
falam uns com os outros e bebem um copinho e ali estão entretidos e depois fumam. 
Felizmente os jovens neste momento consomem menos tabaco do que os idosos, agora 
enfim. Estou aqui, vejo passar o pessoal e até às vezes vejo mais as raparigas a fumarem 
que propriamente os rapazes. Antigamente toda agente fumava, antigamente qual era o 
moço da minha idade que não fumava? Quer dizer, se não fumava não era homem, é 
uma questão cultural. Os nossos idosos ainda têm esses hábitos, alguns vão deixando 
por questões de saúde, vão deixando o tabaco porque vêm que lhes faz mal, e deixam. E 
a bebida alcoólica também, um copinho de vez em quando não lhes faz mal nenhum, 
até, pelo convívio que acaba por proporcionar, digamos que é uma bebida social. 
 
E2 – Sim, considero que o alcoolismo é um problema de cultura e está muito aceite. Eu 
trabalho com miúdos de quinze, dezasseis, dezassete, dezoito anos, e vejo a tolerância 
que existe na sociedade em relação ao álcool. O álcool é um rito de passagem, o álcool 
está associado a todos os momentos em que as pessoas se querem sentir diferentes, e há 
uma tolerância imensa por uma droga que é potentíssima, e que altera toda a realidade, 
altera o comportamento, é uma droga perigosíssima, mata. Uma pessoa mete-se no 
carro, fica com a perceção alterada, portanto, acho que sim, acho que há um problema 
muito grave. Há dois problemas, a questão do álcool e a questão da dependência de 
substâncias para dormir, não é. Há pessoas que já são completamente dependentes 
disso. Enfim, a medicina existe para nos ajudar, mas pronto, há alturas… e há outro 
problema com o consumo de maneira geral, há pessoas que tomam um caldeirão de 
comprimidos, um é para isto, outro é para aquilo, outro é para outro, e há alturas que 
estão cheios de problemas, e às vezes é por incompatibilidade dos medicamentos porque 
vem um médico e receita uma coisa, vem outro e receita outra, vem a vizinha e receita 
não sei o quê, vem o curandeiro e é mais não sei o quê e a pessoa….por isso parece-me 
que o consumo de substancias médicas, clinicamente recomendadas algumas é um 
problema porque as pessoas tomam demasiados medicamentos. 
 
E3 – Não, eu não acho muito, acho é isolado, acho que até numa franja da sociedade 
mais nova que se verifica consumos elevados de álcool e não tanto na população mais 
sénior, até porque a população mais sénior é maioritariamente feminina e isso aqui 
ainda tem um cariz importante, portanto não considero isso, mas pode haver, e há 
exceções, mas lá está, como em tudo na sociedade, num padrão normal e maior, naquilo 
que é a amostra maior digamos assim, isso não se verifica, não tenho muitas dúvidas 
que isso não se verifica. 
 
E4 – Alguns, mas nos idosos não me parece que seja por aí além, na faixa etária um 
bocadinho acima considero que seja bastante mais complicado. 
 
E5 – Claro que consomem, mas consomem de uma maneira moderada, não há grandes 
exageros acho eu, até por questões de saúde aí está, as questões de saúde levam com que 
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eles não possam consumir tanto, mas eles consomem diariamente claro, mas mais o 
sexo masculino, e o sexo feminino mais escondido. 
 
E6 – Não, não, a nível geral não. Há um ou outro caso que fogem à regra, mas não, a 
maioria bebem o seu copinho, têm aqueles hábitos de se juntarem nas tabernas, nos 
cafés, conversarem, beberem um copinho, mas nada de excessivo. 
 
E7 – Eu acho que já há um certo cuidado, acho que preocupa-me mais agora os mais 
novos do que os mais velhos, eu acho que os mais velhos consomem um copinho de 
vinho, dois copinhos de vinho, acho que são mais controlados. Eu não me parece, estou 
a falar mesmo do público mais idoso, depois há ali um intermédio que me preocupa 
mais, os idosos não penso que sejam muito consumidores.  
 
E8 – Não, eu estou mais preocupado é com os jovens. Acho que os idosos de alguma 
forma, baixaram os consumos, até porque os hábitos diários se alteraram. Se 
percorrermos o Concelho, reparamos que deixou de haver as tascas, as tabernas que era 
na taberna que se promovia o consumo do álcool, ou porque se tinha de beber porque 
era mesmo um convite ao consumo, não de bebidas brancas, mas o chamado vinho. 
Hoje preocupante sim, e não sei como está, o covid atrapalhou um bocadinho, como é 
que está a questão dos jovens com o consumo de bebidas alcoólicas e bebidas brancas. 
A partir deste momento é que se vai perceber outra vez qual o comportamento deles, 
porque estes sim vão para as festas de Espanha e há tragédias porque alcoolizam-se e 
alcoolizam-se porque a maior parte deles nem sequer estão habituados a isso, e quando 
fazem um excesso. 
 
 
13 
13.1 
E1 – Tem de haver um maior trabalho, isso indiscutivelmente. Sei que a Autarquia tem 
tido alguma intervenção, nomeadamente criando condições físicas de acesso por 
exemplo a habitações, ai sim. Mas quer dizer, a nível depois da saúde, pode ter um 
papel importante a esse nível, e acaba por não ter. Havia na altura uma campanha de 
prevenção de quedas, mas parece que isso não teve continuidade, a unidade móvel faz 
algumas coisas nesse sentido, mas podia ser um pedacinho mais, a ludoteca também faz. 
Pronto, ai pode-se melhorar um pedacinho, sem dúvida alguma que há muito a fazer e é 
evidente pelas características que os nossos idosos têm, sem dúvida que é na prevenção 
que está o ganho como em tudo nesta vida. 
 
E2 – Ok. Considero que sim, que se vai no caminho certo, há vários projetos no 
território, pronto. Em termos de medidas novas eu acho que há uma medida muito 
importante aaaa (pausa) que seria o tal ponto focal que nós temos aqui na sénior, ser 
uma figura da aldeia, que ouvesse uma pessoa mais nova na aldeia que fosse capaz de 
resolver problemas com eles, problemas com as tecnologias da informação, problemas 
de comunicação, problemas do vai e trás, do telefona, do comunica, que fosse uma 
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pessoa da aldeia, que cuidasse da aldeia Nesta perspetiva da aldeia, Mértola está cheia 
de aldeias, aldeias cheias de valor, e é preciso lá alguém, pronto, até podia ser uma 
pessoa até para mais de uma aldeia, pois claro, mas só poderia viver numa, pronto, acho 
que isto era uma medida que faria sentido neste território, esta pessoa até poderia ter a 
sua vida, assim como acho que deve haver incentivos para as famílias para cuidarem 
dos seus idosos e para não institucionalizarem as pessoas. Eu sei que toda agente deseja 
instituições, mas seria tão mais positivo se houvesse (pausa) espírito de entreajuda nas 
aldeias e que as pessoas pudessem cuidar umas das outras e que os lares fossem já 
situações bastante terminais quando já não havia mesmo outra solução não é, como o 
UAI, não é só para o descanso do cuidador, há pessoas que chegam ali a uma altura e 
pronto, e ir para casa não é bom para elas nem para as pessoas que estão lá na casa, e a 
pessoa já não está bem em si. Situações muito complicadas, e, portanto … mas há 
muitas situações nos lares que estão boas, que podiam perfeitamente estar no seu sítio. 
 
E3 – Acho que nós falamos delas ao longo da conversa, agora é assim, há uma questão 
muito importante, nós, o ser humano é mesmo assim, tem muitas vezes a tendência para 
se centra no negativo, e sempre que existe um problema com o idoso, que acaba por ter 
uma doença grave, ou lamentavelmente falecer por défice de alguma resposta, nós 
vamos falar muitas vezes. Não se quantifica e não se avalia é a quantidade de situações 
dessas que se evitam com o trabalho que é feito coletivamente, e acho que é um trabalho 
fantástico no Concelho que promove… deixo só uma ressalva, acho que nós poderíamos 
melhorar muito, que é alguma tendência ainda da sociedade, quer famílias, quer 
instituições em apressar a ida para estruturas residenciais para idosos, para as ERPIS, e 
eu acho que isso deveria ser perlongado e as dinâmicas nas áreas sociais, que é 
precisamente dar resposta para retardar ao máximo o internamento em estruturas e 
mantê-las nas suas casas e acho que é por aí, mantendo a sua independência. E isso, está 
a ser muito bem feito no Concelho de Mértola com estas questões que fomos falando ao 
longo da conversa, e isto é dito como muita humildade e com muita serenidade, e a 
acreditar sem qualquer sobranceria numa análise fria e cuidada. Não deixando o 
município de ter a obrigatoriedade de estar aberto e de avaliar o que são dinâmicas, 
porque às vezes nós temos tendência em fecharmo-nos no nosso canto, há dinâmicas na 
área social, a aparecer todos os dias. Noutros países da europa e do mundo onde 
podemos recolher informação e estes estudos e estes documentos devem mesmo servir 
para isso, ainda por cima no momento em que estamos, numa fase em que a economia 
social, em que o tecido social está na fase monitorizada naturalmente pelo município de 
atualização do seu plano de diagnóstico social que é uma linha orientadora a esse nível e 
portanto, quer este estudo quer outras ações, é um documento chave para que os atores 
da economia social, em prol da comunidade, não fiquem expectantes e tenham a 
coragem e a proatividade e colaborarem com aquilo que é o trabalho do diagnóstico 
social, precisamente para fortalecermos aquilo que fazemos bem feito que é a maior 
parte das coisas e corrigir uma ou outra carência que possamos ter. 
 
E4 – Agora de momento não me lembro, mas é assim, nós aqui até vivemos bem, e os 
idosos comparativamente com outros sítios, se calhar até sim, em termos de medidas 
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que tenham sido implementadas, pois são estas que agente falámos aqui todas. Que 
tenha havido alguma assim mais especifica que agora me esteja lembrando, também 
não, não estou. Mas acho que sim, nós aqui em termos de ser um Concelho onde os 
idosos vivam razoavelmente bem, acho que sim. 
 
E5 – Isso vem da cultura, de tudo o que nós vamos vivendo, eles não consideram que 
isso seja prioritário nem seja necessário para o bem-estar deles, por isso, tudo o que se 
possa fazer, eles não tendo vontade de o fazer não fazem. Agora, a independência e 
autonomia, sim faz-se algumas coisas nomeadamente na Universidade Sénior, e que já 
vão saindo mais alguns, já vão tendo mais liberdade, e mais vontade de participar nessas 
coisas, mas acho que para eles isso não é considerado um bem necessário, nem 
determinante para a qualidade de vida deles, o que é uma falha, se calhar temos de 
continuar a trabalhar nisso juntamente com a intergeracionalidade, há de partir por ai, 
mas as questões da participação deles na comunidade, eles acham que por serem mais 
velhotes que o que eles decidirem por mim está bom e que já ninguém quer ouvir nada 
das ideias deles nem do que eles querem  e isso também é visto no projeto que nós 
temos, e eles querem sempre falar, mas de uma maneira geral eles não sentem que 
sejam ouvidos, e quando eles não são ouvidos não estão para perder energia com isso, 
porque depois quando há momentos para o fazerem eles fazem-no, mas se calhar 
estamos aqui um bocadinho atrás, se calhar temos de promover mais um bocadinho, 
mas o caminho faz-se caminhando. Ainda agora estamos a descobrir, mas isso se calhar 
é um dos assuntos que pode ser debatido na Comissão Municipal. 
 
E6 – A Câmara Municipal de Mértola há vários anos, penso que há dez, que ganham o 
prémio de autarquia familiarmente responsável, e esse galardão só é atribuído por 
entidades independentes e é porque é merecido, é porque há um trabalho que é feito 
pelo município em conjunto com as juntas de freguesia, com outras entidades que faz 
com que Mértola receba esse galardão e isso é sinónimo de trabalho em prol das 
pessoas, daquilo que realmente elas precisam, se não de certeza que não existiria. 
 
E7 – Eu acho que sim, acho que toda agente trabalha para isso, para o bem-estar, para a 
qualidade de vida, para a autonomia da população, neste caso dos idosos, quer o CLDS 
que promove atividades, a Universidade Sénior, a Ludoteca, acho que toda agente 
promove e trabalha nesse sentido, porque a autonomia pode ser a vários níveis, mas 
ainda há muito trabalho a fazer, e cada vez mais, os nossos idosos são, e bem, cada vez 
mais exigentes, vão mudando. 
 
E8 – Acho que fui apresentando as medidas que considero importantes ao longo da 
nossa entrevista, ao fim ao cabo foi aquilo que fomos analisando nos vários pontos. Mas 
há algo indiscutível, Mértola outrora não era o que temos hoje. 
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Na sua opinião considera que o Concelho de Mértola é um local amigo da pessoa 
idosa, tendo em conta todas as categorias que analisámos? 

 
E1 – Mértola é um Concelho com pessoas idosas, não é…também que hostilize as 
pessoas idosas, também não, mas que podia ser feita muita coisa aí para melhorar a 
relação com as pessoas idosas, eu acho que sim, acho que é um campo que se pode e 
deve melhorar, até porque no fundo é o número mais significativo que nós temos, é a 3ª 
idade, e da 4ª idade sem dúvida, sem dúvida. Ai sim, sem dúvida, mas também dizer 
que não se tem feito nada, também não é verdade, mas acho que se pode melhorar sem 
dúvida alguma, com alguma criatividade, com algumas ideias, inovação consegue-se 
sem dúvida fazer isso.  
 
E2 – É um sítio com potencial para ser, ao nível das aldeias acho que sim, mas nas 
aldeias. Acho que tem … você também deve de ouvir montes de gente…ainda no outro 
dia num monte uma senhora a dizer: - Mas eu aqui estou melhor. No outro dia 
perguntou um senhor a uma idosa: - Então não tem vontade de ir para a cidade, para o 
pé dos seus filhos, e a senhora respondeu: - aqui estou muito melhor, eu lá na cidade 
tenho de ter cuidado com a rua, tenho de ter cuidado com não sei quê, eu aqui vou para 
onde me apetece, chega tudo aqui, não tenho problema nenhum. Realmente a única 
questão é quando as pessoas precisam de sair da aldeia para ir a um serviço de saúde 
para tratar de alguma coisa, é a questão dos transportes e do acesso à saúde. Se nós 
tivéssemos a questão da saúde e a questão da mobilidade das pessoas um bocadinho 
melhor, viver nas aldeias era ótimo. 
 
E3 – Acho que é, eu acho que o Concelho de Mértola é amigo da pessoa idosa, porque é 
a pessoa idosa que faz o Concelho de Mértola amigo da pessoa idosa, mantendo a sua 
identidade, a sua raiz, e eu vejo-me muito tranquilamente a viver na minha raiz, no sitio 
onde é a minha origem, a viver tranquilamente a minha velhice até que tenha essa 
independência e autonomia física, precisamente porque é onde eu me sentirei muito 
confortável e onde muito me identifico com aquilo que são as dinâmicas sociais que se 
vivem agora, e que não tenho muitas dúvidas que o Concelho irá manter ao longo dos 
anos. 
 
E5 – Sou já quase uma idosa (risos), qualidade de vida poderemos ter, agora se calhar o 
que eu quero quando for idosa não corresponde áquilo que existe, nomeadamente um 
fácil acesso à diversidade dos serviços de saúde, se eu quiser fisioterapia não tenho aqui, 
se eu quiser ter um dietista, outra especialidade não tenho aqui, o centro de saúde 
funciona das nove às quatro, se calhar isso é uma das preocupações que me leva a 
ponderar se deva ficar em Mértola ou não, acho que à medida que avançamos na idade é 
fundamental repensar isso, ou criar novas maneiras de prestar apoio na área da saúde. 
 
E6 – Sim, é agradável, e notamos as pessoas que estão fora, que estiveram uma vida 
inteira a trabalhar, que tiveram de sair cedo para irem trabalhar, ganhar a vida, 
reformam-se e querem vir para Mértola, portanto é porque as pessoas também se sentem 
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e gostam de estar aqui, gostam da sua terra, têm condições para estar aqui e isso também 
nos deixa satisfeitos porque é sinal que o trabalho tem vindo a ser desenvolvido com 
saneamentos básicos nas localidades, com os arruamentos, os novos parques de lazer, 
infraestruturas e equipamentos públicos que são dotados dos instrumentos certos para as 
pessoas se servirem deles e quando nós vemos que as pessoas querem regressar e estão 
a regressar, reparam as suas casinhas velhinhas e vêm viver para cá, isso é fruto desse 
trabalho e é sinal do desenvolvimento que temos vindo a desenvolver. Não é tudo 
quanto nós quereríamos, mas já se notou há alguns anos esta parte o inverso, quer dizer, 
do declínio para um melhoramento a todos os níveis. 
 
E7 – Eu acho que agente faz muito pelos idosos, mesmo em termos do Cartão Social, de 
benefícios, de passeios, acho que agente tenta fazer muito pelos nossos idosos, os 
melhoramentos para os idosos, os medicamentos, tem sido um caminho construído 
nesse sentido, mas ainda há muito para fazer. No início quando as pessoas recebiam o 
cheque do Cartão Social, com 50% havia pessoas, e ainda há, que recebiam cheques de 
duzentos euros, isto não melhora a qualidade de vida da pessoa? Uma pessoa que tenha 
duzentos euros ou trezentos de reforma, isto é uma ajuda excelente. 
 
E8 – A demonstração e a prova e os factos, é o número de vezes que a autarquia foi 
diferenciada com a Autarquia Familiarmente Responsável, e isso é um dado que não é 
dado pela autarquia em si, ou pelas freguesias em si, mas que é um observatório 
independente que é a demostração de que aquilo que se diz é verdade, é o maior 
atestado que verifica o trabalho que é realizado. 
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Apêndice G – Dados sobre os Inquéritos por Entrevista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevistas 

Individuais 

 Duração da Entrevista 

Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Mértola – E1 

 

25 minutos e 50 segundos 

Coordenadora da Universidade 

Sénior de Mértola – E2 

 

54 minutos e 27 segundos 

Presidente da Câmara Municipal de 

Mértola – E3 

 

32 minutos e 30 segundos 

Enfermeira do Centro de Saúde de 

Mértola – E4 

 

28 minutos e 42 segundos 

Técnica do Projeto CLDS – E5 25 minutos e 13 segundos 

Presidente de uma Junta de 

Freguesia – E6 

 

25 minutos e 35 segundos 

Coordenadora da Divisão de 

Educação, Saúde e 

Desenvolvimento Social da 

Autarquia de Mértola (DESDS) – 

E7 

 
 

 

38 minutos e 16 segundos 

 

Deputado Municipal – E8 
1 hora, 10 minutos e 21 

segundos 
 

Total 
 

 

8 entrevistados 
Aproximadamente  

5 horas 
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Apêndice H – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Espaços Exteriores e Edifícios 
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Existem espaços livres e de lazer com acessibilidade para os idosos? 
 

“… não existem muitos obstáculos … os espaços que temos têm bom acesso.” – GF1 
 
“Estão acessíveis sim senhora … mas no meu monte ainda não … na aldeia está muito bom … à 
volta do monte podemos caminhar …” – GF2 
 
“Quanto à minha localidade não há barreiras que impeçam a minha circulação … nós temos 
falta é do caminho do poço arranjado …” – GF3 
 
“Aqui temos muitos espaços livres … podemos circular facilmente … alguns caminhos agora 
também estão vedados …” – GF4 
 
Existem obras com prioridade no Concelho de Mértola ao nível do acesso a espaços?  

Por exemplo a remoção de algumas barreiras? 
 

“… a nossa escola servia para agente ir para além, um centro de dia … para fazermos coisas de 
vez em quando … – GF1 
 
“Um parque para os mais novos e para os mais velhos.” – GF2 
 
“… no meu monte estamos à espera que façam o saneamento básico …” – GF3 
 
“Em primeiro lugar arranjar as estradas municipais … não devia de haver redes e portas nas 
estradas secundárias de terra batida …” – GF4 
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Apêndice I – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Habitação 
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Quais são os maiores obstáculos identificados no acesso às habitações dos idosos e que 
perturbam a sua movimentação? 

 
“Eu tenho poiais, às vezes custa-me ir de uma casa para outra por causa disso.” – GF1 
 
“Da minha sala para a cozinha tenho um corrimão … na minha tenho um poial …” – GF2 
 
“Há algumas que sempre têm algumas barreiras, os poiais.” – GF3 
 
“Da cozinha para o meu quarto tenho cinco escadas … eu tenho degraus em todas as casas … 
GF4 
 

A nível geral, as habitações dos Idosos de Mértola apresentam condições de conforto? 
 

“… as casas das pessoas de idade não estão como as de agora…de verão estão quentes e de 
inverno estão frias …antigamente faziam paredes mais grossas …” – GF1 
 
“… faço fogo em casa, assim está sempre quente no inverno, e no verão abro as janelas à noite 
para entrar o fresco …” – GF2 
 
“As casas não foram preparadas para o frio.” – GF3 
 
“Quando não me apetece fazer fogo ligo o aquecedor. Já há um pouco mais de conforto.” – 
GF4 
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Apêndice J – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Transporte 
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Tendo em conta as características do Concelho de Mértola, é importante que os idosos 
tenham transporte público? E este está adaptado às suas necessidades de deslocação? 

 
"Quando há aulas, há sempre autocarro, quando não há aulas, vem menos e mais tarde … há aí 
algumas camionetes que já são baixinhas, algumas.” – GF1 
 
“Não há muita gente nos montes, também não compensa andar um autocarro aí de um lado 
para o outro sem ninguém.” – GF2 
 
“Agente acha que devíamos ter transporte todos os dias … quem não tem carro precisa sempre 
de transporte.” – GF3 
 
“As pessoas vão de manhã e estão lá um dia inteiro, é muito chato … quem não tem carro é 
difícil ir à vila.” – GF4  
 

Quais são os principais serviços da Vila de Mértola a que os idosos se deslocam? 
 
“…vamos ao Hospital, à Farmácia …Papelaria para pagar a luz … ao Banco … Correios … ao 
Mercado e fazer outros mandados.” – GF1 
 
“É o Centro de Saúde, fazer análises, buscar alimentos, mercearias, aos Correios, à Câmara, ao 
Registo, às Finanças.” – GF2 
 
“Vamos à Farmácia, ao Centro de Saúde, Registo Civil, Finanças, à Câmara, ao Banco. Isso é o 
principal para irmos buscar a reforma. Vamos fazer análises.” – GF3 
 
“O posto médico, o Centro de Saúde, a Farmácia, Finanças, Correios, Serviços Administrativos, 
à Papelaria comprar o jornal, ir ao mercado.” – GF4 
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Apêndice K – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Mobilidade 
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Quais são os principais serviços da Vila de Mértola a que os idosos se deslocam? 
 
“…vamos ao Hospital, à Farmácia …Papelaria para pagar a luz … ao Banco … Correios … ao 
Mercado e fazer outros mandados.” – GF1 
 
“É o Centro de Saúde, fazer análises, buscar alimentos, mercearias, aos Correios, à Câmara, ao 
Registo, às Finanças.” – GF2 
 
“Vamos à Farmácia, ao Centro de Saúde, Registo Civil, Finanças, à Câmara, ao Banco. Isso é o 
principal para irmos buscar a reforma. Vamos fazer análises.” – GF3 
 
“O posto médico, o Centro de Saúde, a Farmácia, Finanças, Correios, Serviços Administrativos, 
à Papelaria comprar o jornal, ir ao mercado.” – GF4 
 

Os idosos costumam deslocar-se à sua Junta de Freguesia? 
 

“Sim, quando temos algum problema vamos à Junta de Freguesia … o atendimento lá faz muita 
falta.” – GF1 
 
“Quando é para pagar a água eles vêm aqui ao monte … temos também a carrinha da junta que 
nos leva ao médico …” – GF2 
 
“Deslocamo-nos pouco à Junta porque ela vem até nós … as Funcionárias e o Presidente vêm 
aqui.” – GF3 
 
“Há muitos serviços que geralmente vêm até nós, a Junta vem fazer as cobranças de algumas 
coisas aqui ao monte, e nós aproveitamos.” – GF4 
 



Políticas Públicas e o Desenvolvimento de Comunidades Pró – Envelhecimento | Tiago Peleija 
 

245 
 

Apêndice  L – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Respeito, Cultura e Inclusão 
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Quais as principais festividades e atividades que incluem o idoso do Concelho de Mértola? 
 

“Fazemos a ginástica e a Ludoteca … há pessoas que vêm levantar livros e outras vêm fazer 
trabalhos manuais.” – GF1 
 
“As caminhadas, a ginástica. … o cante … os jardins terapêuticos … almoço dos reformados … 
ao passeio da Câmara, o do barco … ao Dia da Mulher …” – GF2 
 
“Temos a ginástica … o cante com a viola campaniça … construção dos mastros … trabalhos 
manuais com a ludoteca … vamos ao almoço dos reformados e ao passeio de barco … e o dia 
das mulheres também …” – GF3 
 
“Ginástica, danças, natação … costumamos ir ao passeio do barco e almoço de reformados da 
Câmara … a Universidade Sénior também é muito bom.” – GF4 
 

Essas ações promovem bem-estar pessoal ao idoso? 
 
“Claro … é nesses convívios que agente vê algumas pessoas.” – GF1 
 
“Isso é muito bom para agente, temos falta de sair daqui às vezes.” – GF2 
 
“Claro que sim, sem dúvida alguma.” – GF3 
 
“Nesses momentos vive-se um bocadinho muito bom, fora do nosso dia a dia.” – GF4 
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Apêndice M – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Participação Social 
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São promovidas atividades entre pessoas de várias gerações no Concelho de Mértola? Existe 
muita participação? 

 
 “… são promovidos alguns encontros desses … podíamos tentar trazer os poucos jovens que há 
no nosso Concelho para participar nas nossas atividades.” – GF1 
 
“Acho que há. Mas devia haver mais. Agente junta-se todas, umas são mais novas, outras são 
mais velhas, é uma alegria.” – GF2 
 
“Eu acho que isso é muito importante se deveria apostar nisso.” – GF3 
 
“Às vezes quando fazemos aqui a atividade da ginástica, estão aqui miúdos pequenos connosco, 
eles alinham connosco.” – GF4 
 

Que projetos são urgentes realizar no Concelho de Mértola para promover uma maior 
participação dos idosos? 

 
“Que façam atividades que agente possa conhecer outras coisas. Sair e conviver daqui para 
fora de vez em quando.” – GF1 
 
“Uma ideia poderia agente ensinar os mais novos sobre as comidas de antigamente.” – GF2 
 
“Uma coisa muito gira que podíamos fazer era o nosso grupo de cantares ir à escola. Isso era 
ótimo.” – GF3 
 
“Podiam-se fazer atividades com as várias gerações para ir buscar coisas que se tenham 
perdido no tempo.” – GF4 
 

Existe uma maior participação de homens ou de mulheres? 
 
“Normalmente participam mais mulheres, os homens não são tão participativos.” – GF1 
 
“Mais mulheres. Eles não participam tanto. Ao jogo das cartas e do xito não falham um.” – 
GF2 
 
“Participam mais mulheres.” – GF3 
 
“Qualquer monte tem mais mulheres que homens …” – GF4 
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Apêndice N – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Comunicação e Informação 
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Existem projetos que envolvam os idosos e que promovam a comunicação entre si? 
 
“Sim, comunicam. Isto é bom para agente também distrair a cabeça.” – GF1 
 
“Comunicam sim. Vamos fazer ginástica, falamos umas com as outras.” – GF2 
 
“Claro que sim, muita até. Nós até parece que nos sentimos uma família.” – GF3 
 
“As pessoas gostam muito de comunicar nesses momentos.” – GF4 
 

Que projetos são urgentes realizar no Concelho de Mértola para promover uma maior 
participação dos idosos? 

 
“Que façam atividades que agente possa conhecer outras coisas. Sair e conviver daqui para 
fora de vez em quando.” – GF1 
 
“Uma ideia poderia agente ensinar os mais novos sobre as comidas de antigamente.” – GF2 
 
“Uma coisa muito gira que podíamos fazer era o nosso grupo de cantares ir à escola. Isso era 
ótimo.” – GF3 
 
“Podiam-se fazer atividades com as várias gerações para ir buscar coisas que se tenham 
perdido no tempo.” – GF4 
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Apêndice O – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Participação Cidadã 
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Os idosos do Concelho de Mértola têm voz ativa nos momentos de Participação Política? 
Por exemplo em Reuniões de Câmara, Assembleias Municipais ou de Freguesia? 

 
“Ainda nunca fui, mas por acaso sei que há. Era bom ter transporte para esses sítios, assim se 
calhar até iam mais pessoas.” – GF1 
 
“Agente não vai … eu já pensei em ir, tenho uma reclamação para fazer, se calhar na próxima 
vou.” – GF2 
 
“Eu acho que os idosos têm vós, mas não devem participar muito. Agente vê aqui pelas pessoas 
do monte, quase nenhuma vai a esses sítios.” – GF3 
 
“Mas isso é bom, eu é que não sabia. As pessoas aqui não ligam muito a isso, a esses 
momentos.” – GF4 
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Tabela P – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Saúde 
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e 

Como classifica o Sistema de Saúde disponibilizado no Concelho de Mértola? 
  
“Não temos assim uma boa resposta de saúde no Concelho … há um ano que tenho consulta 
marcada, e marcam e desmarcam …” – GF1 
 
“Cada vez mais mal. Às vezes para marcar uma consulta ao fim de uma data de tempo é que 
conseguimos.” – GF2 
 
“Estou à espera de um exame há cinco meses … antigamente havia raio x … agora temos de ir a 
Beja.” – GF3 
 
“A nível de exames então é que é pior … a nível de triagem, acho que está melhor aqui.” – GF4 
  

Seria necessária a criação de algum Serviço Social em Mértola que ainda não exista? 
 
“Eu acho que não faz falta. Há tantos serviços, penso que são suficientes. Também há poucas 
pessoas no Concelho.” – GF1 
 
“Acho que não é necessário nenhum serviço. Eu também não. Não dou assim por falta de 
nada.” – GF2 
 
“Nunca precisei assim muito desses serviços … não damos assim por falta de nenhum serviço 
importante e que não haja.” – GF3 
 
“Não tenho assim nenhum espaço que procurasse e não tivesse obtido resposta.” – GF4 
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Tabela Q – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Serviços Sociais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
on

ce
ito

 

D
im

en
sõ

es
 

C
at

eg
or

ia
s                                                          

 
Subcategorias 

R
ep

re
se

nt
aç

ão
 d

as
 Á

re
as

 d
e 

A
va

lia
çã

o 
pa

ra
 a

s C
id

ad
es

 A
m

ig
as

 d
as

 P
es

so
as

 
Id

os
as

 
   

 

A
ce

ss
o 

a 
B

en
s e

 S
er

vi
ço

s 

10
. 

Se
rv

iç
o

s 
So

ci
ai

s 

Seria necessária a criação de algum Serviço Social em Mértola que ainda não exista? 
 
“Eu acho que não faz falta. Há tantos serviços, penso que são suficientes. Também há poucas 
pessoas no Concelho.” – GF1 
 
“Acho que não é necessário nenhum serviço. Eu também não. Não dou assim por falta de 
nada.” – GF2 
 
“Nunca precisei assim muito desses serviços … não damos assim por falta de nenhum serviço 
importante e que não haja.” – GF3 
 
“Não tenho assim nenhum espaço que procurasse e não tivesse obtido resposta.” – GF4 
 

Quais são os Serviços Sociais que os idosos utilizam com mais frequência? 
 

“Os serviços sociais que agente procura assim mais há de ser a parte social da Câmara, quando 
se vai lá renovar o cartão de cidadão.” – GF1 
 
“Às vezes vamos à Segurança Social … Ou então à Câmara tratar de algum assunto importante, 
lá ao atendimento.” – GF2 
 
“Os que frequentamos mais é a Segurança Social … Registo Civil … vamos à parte social da 
Câmara renovar o cartão social …” – GF3 
 
“A Segurança Social … o gabinete da área social da Câmara.” – GF4 
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Apêndice R – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Segurança 
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Mértola é um espaço seguro para os idosos viverem? Existe algum tipo de receio? 
Já teve ou conhece alguma experiência negativa? 
 
“Ouve-se às vezes noutras zonas. Aqui tem sido muito sossegado.” – GF1 
 
“Ainda há pouco tempo houve um assalto ali num monte … no dia a dia não há assim medo … 
ainda temos alguma segurança.” – GF2 
 
“Aqui eu penso que estamos seguros, pelo menos até agora sim … um dia que eu fui com o meu 
marido colocar uma grade numa porta ou numa janela num monte onde entraram e roubaram 
umas coisas.” – GF3 
 
“Eu ainda me sinto muito segura aqui no monte … às vezes até deixo a porta aberta … passa aí a 
GNR e avisa-nos.” – GF4 
 

Mértola é um espaço seguro para os idosos viverem? Existe algum tipo de receio? 
Já teve ou conhece alguma experiência negativa? 
 
“Ouve-se às vezes noutras zonas. Aqui tem sido muito sossegado.” – GF1 
 
“Ainda há pouco tempo houve um assalto ali num monte … no dia a dia não há assim medo … 
ainda temos alguma segurança.” – GF2 
 
“Aqui eu penso que estamos seguros, pelo menos até agora sim … um dia que eu fui com o meu 
marido colocar uma grade numa porta ou numa janela num monte onde entraram e roubaram 
umas coisas.” – GF3 
 
“Eu ainda me sinto muito segura aqui no monte … às vezes até deixo a porta aberta … passa aí a 
GNR e avisa-nos.” – GF4 
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Apêndice S – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Consumo 
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Tendo em conta os rendimentos dos idosos, considera que são suficientes para os seus 
consumos diários? 

 
“Umas vezes gasta-se mais numas coisas, noutras vezes gasta-se menos. A medicação não pode 
faltar, é onde gastamos mais.” – GF1 
 
As reformas são baixas … eu tenho uma ajudazinha na medicação com o Cartão Social … as 
hortinhas também ajudam …” – GF2 
 
“Mas é bom o Cartão Social … os rendimentos das pessoas reformadas são baixos para aquilo 
que é o custo de vida diário.” – GF3 
 
“As reformas são muito pequenas e agente gasta muito dinheiro em medicamentos, eu e o meu 
marido temos uma grande despesa a esse nível.” – GF4 
 

Existe muito consumo de bebidas alcoólicas pelos idosos deste Concelho? 
 

“Aqui não é assim um grande problema … há aqui já pouca gente no nosso monte …” – GF1 
 
“Bebem só um copinho … agora já não, isso era antigamente.” – GF2 
 
“Mas já não há muitos idosos que bebam.” – GF3 
 
“Como tomam medicamentos não devem beber muito.” – GF4 
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Apêndice T – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista aos Grupos Focais: Independência 
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Que medidas existem neste território para promover uma maior autonomia do idoso? 
 

“Antes não havia reformas, e agora já há … não havia uma camionete …antes não havia 
atividades para agente ir a passear.” – GF1 
 
“Acho que aqui as pessoas são independentes … estes passeios fazem-nos conhecer coisas 
novas, isso é independência …” – GF2 
 
“Se não houvesse atividades aqui no Concelho, as mulheres não saiam tanto de casa … acho 
que estamos no bom caminho, mas temos de continuar.” – GF3 
 
“Tem havido uma certa preocupação com os mais idosos que antes não havia … as pessoas que 
têm cargos grandes até acabam por vir aqui ao monte de vez em quando, preocupam-se.” – 
GF4 
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Apêndice U – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista Individuais: Espaços Exteriores e Edifícios 
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Existem espaços livres e de lazer com acessibilidade para os idosos? 
 

“… os que existem eles são de fácil acesso … estou em crer que existem poucos.” – E1 
 
“… as pessoas já se mexem melhor dentro da sua própria aldeia.” – E2 
 
“Eu acho que sim, aliás não tenho dúvidas disso ...” – E3 
 
“… penso que as coisas estão um bocadinho mais facilitadas ...” – E4 
 
“… Mértola não é assim tão difícil ter acesso a espaços exteriores, e as aldeias são prova 
disso.” – E5 
 
“Sim, na minha opinião existe …” – E6 
 
“… Mértola tem um parque de lazer que eu acho que é acessível…” – E7 
 
“Obviamente que tem havido um crescimento e uma preocupação nessa área…” – E8 
 

Existem obras com prioridade no Concelho de Mértola ao nível do acesso a espaços? Por 
exemplo a remoção de algumas barreiras? 

 
“Aí nas freguesias provavelmente...” – E1 
 
“Sim, por exemplo, um caso crasso, a vila velha.” – E2 
 
“… continuar a estruturar o Concelho dentro que tem sido feito, nos parques de merendas, 
parques de lazer, zonas de ordenamento.” – E3 
 
“Da própria Câmara lá em baixo…” – E4  
 
“… Mértola é dos Concelhos que está bem equipado…” – E5 
 
“… parques geracionais em que dá para o avô ir com o neto…” – E6 
 
“… alguns serviços da Câmara que se encontram no Centro Histórico … o clube náutico…” – 
E7 
 
“… há sempre formas de aperfeiçoar …” – E8 
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Apêndice V – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista Individuais: Habitação 
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Quais são os maiores obstáculos identificados no acesso às habitações dos idosos e que 
perturbam a sua movimentação? 

 
“… casas velhas, com poucas divisões, com degraus entre elas, o que de facto torna difícil ...” – 
E1 
 
“… há uma preocupação por exemplo da Câmara para fazer casas de banho adaptadas … há 
coisas que são um bocadinho mais difíceis, que tem haver com a estrutura das próprias casas...” 
– E2 
 
“… um ou outro idoso pode ter deficiências na casa …” - E3 
 
“… nós temos as questões dos degraus em casa, são as questões dos tapetes que estão mal 
postos, onde as cadeiras que estão mal posicionadas…” – E4 
 
“… barreiras arquitetónicas essencialmente” – E5 
 
“…são antigas, logo não foram pensadas para isso...” – E6 
 
“… trocar a banheira por polibans, nas banheiras há muitas quedas e isto é uma ajuda que a 
Câmara dá, quem reunir condições …” – E7 
 
“A nível de circulação …” – E8 
 

A nível geral, as habitações dos Idosos de Mértola apresentam condições de conforto? 
 
“Quando se projeta um bairro deveria ter-se em consideração que a nossa população é idosa 
…” - E1 
 
“… as casas antigas estão mais preparadas para o calor …” - E2 
 
“O conforto trata-se também de nós sabermos avaliar se há ali questões de indignidade 
habitacional, humana …” – E3 
 
“Temos algumas, mas a maioria não considero que tenha …” – E4 
 
“Não, não têm.” – E5 
 
“A maioria não tem devido à arquitetura.” – E6 
 
“Isso é que eu acho que não, não são confortáveis.” -E7  
 
“… tendo um idoso num determinado quarto se tiver alguns cuidados com ele, rapidamente 
compra um aquecedor e aquece minimamente a casa. No verão tem uma ventoinha que também 
lhe resolve …” – E8 
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Apêndice W – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista Individuais: Transporte 
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3.
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Tendo em conta as características do Concelho de Mértola, é importante que os idosos 
tenham transporte público? E este está adaptado às suas necessidades de deslocação? 

 
“Claramente não está adaptado e se verificarmos, inclusivamente até por falta de transportes.” 
– E1  
 
“Pois não, eventualmente é um fator mais crítico de Mértola por várias razões …” – E2 
 
“… o transporte público está absolutamente desajustado daquilo que são as necessidades da 
população sénior do Concelho de Mértola … ”- E3  
 
“Os transportes, as camionetes da rodoviária não têm um acesso propriamente fácil…” – E4 
 
“Não, mas acho que há um projeto desse transporte, desse transporte a pedido…” – E5 
 
“Muitas vezes vai um autocarro que percorre duas ou três freguesias, e depois traz uma pessoa 
ou duas.”- E6 
 
“Acho que o importante é terem um transporte, mas eu acho também que o transporte a pedido 
acho que é o indicado…” – E7 
 
“… o nosso território não nos permite se calhar ter um meio de transportes adequado ao 
problema das pessoas, ou melhor, à autonomia das pessoas sempre que elas queiram…” – E8 
 

Que estratégias são necessárias adotar a curto/médio prazo? 
“… criar um circuito com uma organização um bocadinho diferente daquela que tem, com um 
agendamento” – E1 
 
“… uma viatura elétrica. Isso poderia de alguma forma minimizar alguns custos, e depois ter 
circuitos que fizessem todos os dias, ou dia sim dia não partes do Concelho.” – E2 
 
“Há um projeto fantástico que é o transporte a pedido …” – E3 
 
“… talvez a Unidade Móvel, pudéssemos ter alguém que fizesse a consulta, mas que fosse a mais 
do que uma localidade por dia não é…” – E4 
 
“… uma boa coordenação entre o Município e as Juntas, mas também haver essa questão do 
transporte a pedido …” – E5  
 
“o transporte a pedido é para mim fundamental, porque pensamos nos gastos, nas poupanças 
que devemos fazer e as pessoas também sentiam-se confortáveis…” – E6 
 
“… podíamos complementar com novos projetos, acho que devia ser uma coisa alargada, 
podíamos ver com as IPSS, quais os dias que elas vêm, quais as necessidades das IPSS.” – E7  
 
“Se houver as tais carreiras que cubram o Concelho…” – E8 
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Apêndice X – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista Individuais: Mobilidade 
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Quais são os principais serviços da Vila de Mértola a que os idosos se deslocam? 
 
“O principal é a saúde … repartição de finanças, os notários … comércio também” – E1 
 
“… centro de saúde, depois à farmácia … feira … drogaria … finanças … tribunal … levantar a 
reforma … vêm ao banco …” – E2 
 
“… os serviços do município … finanças, área da conservatória … saúde” – E3 
 
“… mercado … à farmácia, ao banco … Câmara também, aos pagamentos das águas, da luz, 
aos correios …” – E4 
 
“Serviços gerais, farmácia, aos supermercados, claro depois o centro de saúde …” – E5 
 
“… Câmara Municipal, conservatória, finanças, supermercados e bancos.” – E6 
 
“… acho que a saúde está em primeiro lugar e eles vêm muito.” – E7 
 
“… é a consulta no centro de saúde, a seguir a farmácia e depois vão à loja comercial, aos 
chineses … vêm pagar outros serviços que não conseguem ainda resolver na sua casa.” – E8 
 

Os idosos costumam deslocar-se à sua Junta de Freguesia? 
 
“Não tenho bem essa noção…” – E1 
 
“Os idosos sim …” – E2 
 
“Sim, não tenho dúvidas… é o primeiro caminho que a população procura …” – E3 
 
“Eu acho que acabam mais propriamente por resolver em Mértola que nas Juntas de Freguesia 
…” – E4 
 
“Sim, em tudo.” – E5 
 
“Sim, muito, todos os dias e a toda a hora.” – E6 
 
“Eu tenho a ideia de que sim … é um meio de ajuda mais próximo.” – E7 
  
“Alguns não recorrem até porque se forem à Freguesia não vêm à sede do Concelho, têm uma 
desculpa para virem também à vila …” – E8 
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Apêndice Y – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista Individuais: Respeito, Cultura e Inclusão 
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Quais as principais festividades e atividades que incluem o idoso do Concelho de Mértola? 
 

“… nas épocas mais festivas, como o Natal, na Páscoa … faz uns bailaricos … Universidade 
Sénior … Ludoteca … convívios com essas pessoas …” – E1 
 
“… dois tipos de atividades, naquelas do ponto de vista da sua cultura … depois há coisas 
especificas da sua localidade, a festa do padroeiro da aldeia …” – E2 
 
“A Universidade Sénior … do ponto de vista cultural … Chamadas feiras … clássico baile … 
tradições no concelho …” – E3 
 
“… algumas atividades que a Câmara promove … Às vezes aquelas festas que são feitas, que as 
próprias localidades fazem também …” – E4 
 
“… a comemoração do almoço do dia do idoso … o passeio de barco …” – E5 
 
“… os passeios à ria formosa…” – E6 
 
“… as pessoas gostam muito de vir à Feira de São Mateus … têm histórias à volta da feira …” – 
E7 
 
“… o almoço dos reformados … um dia de prazer, de diversão …” – E8 
 

Essas ações promovem bem-estar pessoal ao idoso? 
 
“Claro que sim …” – E1 
 
“…o contexto de festa é sempre ele muito positivo, muito alegre e reviver esses momentos, 
reviver essas memórias é bom …” – E2 
 
“… se pudesse melhorar, e se existir um projeto deste estudo, de base académica, científico, que 
consiga ter a capacidade, acredito que isso é possível …” – E3 
 
“… eu acho que acaba mais por ser aquele convívio do dia a dia, do que propriamente nessas 
festas …” – E4 
 
“É um momento alto para eles, é um momento de convívio e de combate à solidão.” – E5 
 
“Claro, dito por elas.” – E6 
 
“Promovem sem dúvida … é o que nos pedem agora, quando é que agente volta, quando é que 
agente sai, quando é que agente vai …” – E7 
 
“Sim, é isso mesmo, bem-estar às pessoas.” – E8 
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Apêndice Z – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por Entrevista 

Individuais: Participação Social 
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São promovidas atividades entre pessoas de várias gerações no Concelho de Mértola? Existe 
muita participação? 

 
“… nós na Misericórdia temos feito isso … e as pessoas gostam, evidentemente.” – E1 
 
“… nestas mais tradicionais são mais os séniores a puxar carroça, e são os jovens que se 
juntam, nas outras mais modernas são mais os jovens ou as sociedades a puxar carroça…” – E2 
 
“Não, por acaso acho que é um défice” – E3 
 
“Eu acho que existe algum a nível familiar … em termos geracionais temos aí aldeias que as 
pessoas mais novas têm 60 anos, e por isso não é fácil” – E4 
 
“… com estes projetos e com esta nova vaga de projetos que surgiu um Mértola sim, mas acho 
que ainda se pode fazer mais.” – E5 
 
“Penso que deveria ser feito mais alguma coisa que pudesse unir as pessoas, essas gerações.” – 
E6 
 
“… acho que devíamos investir nisso, neste contacto entre jovens e idosos.” – E7 
 
“… é mais fácil um idoso participar com um jovem, do que um jovem participar com um 
idoso…” – E8 
 

Que projetos são urgentes realizar no Concelho de Mértola para promover uma maior 
participação dos idosos? 

 
“Aqueles almoços de Natal que a Câmara faz aí têm sido um sucesso, porque as pessoas as 
pessoas gostam de encontrar os amigos, de se verem.” – E1 
 
“Há uma intergeracionalidade que é promotora de energias mútuas, que é a das crianças 
pequenas e dos idosos …” – E2 
 
“… trazer para as atividades desenvolvidas também os jovens, e levar também os séniores às 
atividades … acho que este estudo deveria dar conhecimento da sua existência ao diagnóstico 
social…” – E3 
 
“o que podíamos e tinha vantagem para todos é a questão dos saberes que essas pessoas têm…” 
– E4 
 
“… podemos é tentar ir um bocadinho mais além do que já estamos a fazer.” – E5 
 
“… dou o exemplo de uma coisa que se faz na Casa do Povo de Santana de Cambas … Projeto 
Cozinha da Avó, conseguimos juntar as pessoas com oitenta e mais … depois dá-se as atividades 
extracurriculares nas escolas primárias …” – E6 
 
“… desenvolver projetos, com os quais as pessoas se identifiquem…” – E7 
 
“… fazer uma peça de teatro, fazer um filme adequado, que tenha intervenção nestas gerações.” 
– E8 
 

Existe uma maior participação de homens ou de mulheres? 
 

“Os homens são mais conservadores, e por isso não participam tanto.” – E1 
 
“… somos um dos projetos que os homens participam mais, à exceção da caça …” – E2 
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“Existe claramente uma maior participação das mulheres.” – E3 
 
“… existem mais mulheres que homens no nosso Concelho.” – E4 
 
“… os homens nunca vão, é sempre as mulheres.” – E5 
 
“… vejo tanto homem e também tanta mulher que por exemplo nesse almoço dos reformados 
vão casais …” – E6 
 
“Nota-se que os homens também participam, mas há mais mulheres que homens.” – E7 
 
“Nas atividades séniores são mais mulheres, há mais viúvas.” – E8 
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Apêndice AA – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista Individuais: Comunicação e Informação 
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Existem projetos que envolvam os idosos e que promovam a comunicação entre si? 
 
“Essas atividades e esses projetos promovem um convívio enorme entre os participantes.” – E1 
 
“Sim, quando acontece é frutuoso para os dois lados …” – E2 
 
“Claramente, comunicação, interação social, convívio, isto é envelhecer com qualidade de vida 
…” – E3 
 
“a questão da ludoteca, é uma boa estratégia, e que tem tido bons resultados, e tem os seus 
frutos, e tem muita utilidade …” – E4 
 
“… está-se a esquecer muito aqueles quês estão institucionalizados e se calhar precisam tanto 
ou mais que aqueles que estão fora.” – E5 
 
“Sim, aliás … é importante isso.” – E6 
 
“Sim, comunicam, basta agente fazer uma atividade e levar as pessoas de uma terra à outra …” 
– E7 
 
“Claro … as pessoas participam e de facto vale a pena porque se vê nelas a expressão de 
felicidade.” – E8 
 

Como é que as pessoas mais velhas têm acesso às divulgações que são feitas para 
participarem nas atividades? 

 
“… através da fixação de cartazes nas caixas de correio … aos novos meios tecnológicos … vão 
passando a palavra entre as pessoas do monte.” – E1 
 
“… temos um esquema de pontos focais … só funciona nas aldeias, isto em Mértola não 
funciona.” – E2 
 
“… informação via digital … fixação nos locais normais de estilo … é dizendo à pessoa x no 
monte y …” – E3 
 
“… eles transmitem uns aos outros … se calhar a informação de folheto …” – E4 
 
“… se não for diretamente às pessoas, muitas vezes elas não têm conhecimento das coisas.” – 
E5 
 
“… redes sociais … cartazes … correio, porque todas as pessoas vão lá todos os dias …” – E6 
 
“… através da junta … colar cartazes, o de boca em boca, as rádios …” – E7 
 
“… joga muito com os contactos pessoais … mas também com cartazes em toda a freguesia …” 
– E8 
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Apêndice AB – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista Individuais: Participação Cidadã  
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Os idosos do Concelho de Mértola têm voz ativa nos momentos de Participação Política? 
Por exemplo em Reuniões de Câmara, Assembleias Municipais ou de Freguesia? 

 
“… Não, não participam … deve-se ouvir as populações de forma diferente …” – E1 
 
“… existe o lugar, não sei avaliar se existe essa participação … as pessoas participam de outras 
formas para além dessa questão digamos mais formal …” – E2 
 
“Existem esses espaços, mas elas não estão a participar, é um facto, fruto de hábitos, fruto de 
opções pessoais que agente deve sempre respeitar.” – E3 
 
“… o acesso das pessoas a esses espaços, e eles conhecerem, e saberem que aí podem 
reivindicar as suas coisas não me parece que funcione.” – E4 
 
“Não, eu acho que não … eles nem sabem sequer o que isso é …” – E5 
 
“Não, não têm … tem de haver um maior investimento a esse nível …” – E6 
 
“… as pessoas não aproveitam … mas as pessoas depois são também logo muito politizadas, se 
dizes bem é porque és de um partido, dizes mal é porque é contra.” – E7 
 
“Não, e não são só os idosos, a participação fica muito aquém. Só participam quando existe o 
interesse pessoal.” – E8 
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Apêndice AC – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por Entrevista 

Individuais: Saúde 
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Como classifica o Sistema de Saúde disponibilizado no Concelho de Mértola? 
 

“É uma oferta má … um idoso vai daqui para Évora … ou não há transportes, vias de transporte, vai de táxi, 
vai de carro, com reformas baixas como é que isso é possível? Não pode ser.” – E1 
 
“Pois, com muitas debilidades … muitos idosos que vivem cá, como segunda casa e tem uma casa em Lisboa 
mantém o médico em Lisboa, mas não é um nem dois nem três, é muitos, e que vão regularmente e não são 
acompanhados cá.” – E2 
 
“… temos muita coisa negativa, nomeadamente o horário de funcionamento, nomeadamente a resposta em 
termos de valências, mas ainda temos algo, que é portanto médicos de família mínimo ou médio …” – E3 
 
“… havia aqui algumas coisas a melhorar, eu acho que sim, que era importante, mas não depende só de nós, 
o problema é esse …” – E4 
 
“… Apesar de ter projetos muito interessantes acho que ainda não estamos a chegar lá, até porque não há 
recursos humanos …” – E5  
 
“… muito difícil, daí nós termos conseguido que uma Dra. vá agora dar consultas duas vezes por mês no 
Posto Médico de Santana de Cambas …” – E6 
 
“… há serviços que eu tenho medo que desapareçam e também tenho medo que despareça porque as pessoas 
são encaminhadas para lá, por exemplo o apoio psicológico, há muita gente que não sabe que o Centro de 
Saúde tem um psicólogo …” – E7 
 
“Nós temos praticamente a saúde centralizada no Centro de Saúde, onde se calhar deveríamos ter mais um, 
dois ou três médicos e termos ali aquilo que já tivemos e não temos agora.” – E8 
 

Seria necessária a criação ou reformulação de algum espaço destinado ao utente? 
 

“A Unidade Móvel se calhar até era uma solução, não como está a funcionar, mas numa outra perspetiva 
reformulada também.” – E1 
 
“Sobretudo na perspetiva preventiva … que pudesse haver um serviço descentralizado de medicina.” – E2 
 
“… a Câmara pode tomar a decisão, que é construir um lindíssimo Centro de Saúde em Mértola, aliás, tenho 
dúvidas se tem essa autorização para o construir …” – E3 
 
“… teríamos de restruturar muitas outras coisas para que isso pudesse depois funcionar … bastava termos 
mais um ou dois técnicos, podia ter muita vantagem …” – E4 
 
“… acho que com a reativação das extensões de saúde já era uma boa aposta …” – E5 
 
“… sendo como nós fizemos em Santana, em que demos vida ao Posto Médico com essas consultas de quinze 
em quinze dias …” – E6 
 
“Eu sei que há um projeto para o Centro de Saúde, há anos. Um projeto para renovação …” – E7 
 
“Não, o que agente precisava era de ter um conjunto de médicos, no sentido de alargar este tipo de 
necessidade que está a ser colmatada com uma médica que vem a Santana de Cambas e vai outra a Corte 
Pinto” – E8 
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Apêndice AD – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista Individuais: Serviços Sociais 
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Seria necessária a criação de algum Serviço Social em Mértola que ainda não exista? 
 
“Pode sempre haver … nós com a Ludoteca fazemos um pouco esse papel também …” – E1 
 
“… Mértola e muitos sítios estão bem apetrechados é de Serviços Sociais. O problema é o 
acesso aos Serviços Sociais, e voltamos à questão dos transportes e dos horários …” – E2 
 
“… Não identifico assim de imediato nenhuma resposta que seja pretendida e que não seja 
dada, identifico que podíamos reforçar e devemos fazer a curto, médio prazo, reforçar os apoios 
que damos atualmente …” – E3 
 
“Serviço, serviço acho que não … Serviço de Apoio Domiciliário acho que é muito importante 
…” – E4 
 
“… criar uma Comissão que estudasse e que fosse delineadora e orientadora dos projetos para 
esta população em específico …” – E5 
 
“Sim, eu acho que há resposta social …” – E6 
 
“… agente tenta sempre fazer algum tipo de intervenção ou dar resposta e quando não podemos 
encaminhamos para outras entidades ou outros pareceres …” – E7 
 
“… a Câmara veio aqui ao longo dos anos colmatar algumas necessidades, não sei se serão as 
suficientes, mas penso que as pessoas com essas necessidades não deixam de ser tratadas …” – 
E8 
   

Quais são os serviços sociais que os idosos utilizam com mais frequência? 
 

“A Misericórdia tem o lar e tem o apoio domiciliário, e há quem defenda que o apoio 
domiciliário é a solução …” – E1 
 
“… talvez o Gabinete Social da Câmara Municipal para tratar da renovação do Cartão Social 
… talvez a própria Segurança Social … Serviço de Apoio Domiciliário, e também as atividades 
que se vão desenvolvendo aqui no Concelho …” – E2 
 
“… projetos como a ludoteca, como a Universidade Sénior, como aqueles que as Juntas 
desenvolvem, como o acesso ao mundo digital …” – E3 
 
“Por exemplo a vinda ao médico, que a Santa Casa da Misericórdia faculta no Apoio 
Domiciliário …” – E4 
 
“Câmara Municipal … a Santa Casa da Misericórdia … Segurança Social local.” – E5 
 
“… a questão do Núcleo de Voluntariado que também serve muitas pessoas … as pessoas 
conseguem esse serviço em Mértola …” – E6 
 
“Há coisas novas que agente devia fazer …novas respostas na Unidade Móvel acho excelente.” 
– E7 
 
“a pessoa que precisa normalmente não vai diretamente à instituição, dirige-se a um conjunto 
de pessoas que se identifica sob o ponto de vista de o poder ajudar …” – E8 
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Apêndice AE – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista Individuais: Segurança 
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Mértola é um espaço seguro para os idosos viverem? Existe algum tipo de receio? 
Já teve ou conhece alguma experiência negativa? 

 
“Há poucos dias veio uma senhora aqui para o lar … vivia numa rua onde não estava ninguém. Ela há dias 
caiu, por exemplo” – E1 
 
“Sim, pessoas que foram assaltadas, enganadas, ludibriadas.” – E2 
 
“Historicamente nós não temos no Concelho de Mértola episódios de relevo que os nossos idosos tenham 
sido colocados em perigo.” – E3 
 
“No outro dia este aqui uma senhora que disse que a vizinha tinha sido assaltada e tinha estado alguém lá 
em casa …” – E4 
 
“Eu acho que por enquanto não … a maior angústia que eles têm é se lhes acontecer alguma coisa a nível 
de saúde …” – E5 
 
“É seguro, eu acho que os nossos montes e aldeias são seguras, eu conheço o policiamento que é feito pela 
GNR …” – E6 
 
“Acho que sim, principalmente com situações de roubo em casa dos idosos.” – E7 
 
“Não, na minha opinião até agora não. Mesmo as questões de falcatruas que aparecem por aí não chegam 
até aqui …” – E8 
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Apêndice AF – Análise de Conteúdo – Resposta dos Inquéritos por 

Entrevista Individuais: Consumo 
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Tendo em conta os rendimentos dos idosos, considera que são suficientes para os seus 
consumos diários? 

 
“Se tivermos em consideração os hábitos que eles têm, quer alimentares, quer outros, até dão.” 
– E1 
 
“… muitas não fizeram descontos e têm aquelas reformas mínimas, mas os pais delas nem as 
reformas mínimas tinham.” – E2 
 
“Para manter aquilo que é o limiar da dignidade humana, não posso dizer que são suficientes 
…” – E3 
 
“… as pessoas têm habitação própria, e têm algumas facilidades, por assim dizer … mas os 
rendimentos são baixos para as necessidades das pessoas …” – E4 
 
“… não considero que seja suficiente, nós temos idosos com pensões muito baixas … E5 
 
“As pessoas tentam lidar a vida com aquilo que têm … não vejo ninguém passar fome, não 
conheço ninguém a passar fome na minha freguesia …” – E6 
 
“Acho que não … essas pessoas se quiserem ir a um médico especialista, no privado, é difícil 
…” – E7 
 
“… adequam os seus gastos e hábitos alimentares, aos seus ganhos, aos seus proveitos, aos seus 
rendimentos …” – E8 
 

Existe muito consumo de bebidas alcoólicas pelos idosos deste Concelho? 
 

“Infelizmente têm … o ponto de encontro das pessoas nas localidades é nas tabernas, nos cafés 
… bebem um copinho e falam uns com os outros …” – E1 
 
“Sim, considero que o alcoolismo é um problema de cultura e está muito aceite.” – E2 
 
“… acho que até numa franja da sociedade mais nova que se verifica consumos elevados de 
álcool e não tanto na população mais sénior …” – E3 
 
“… nos idosos não me parece que seja por aí além …” – E4 
 
“…consomem de uma maneira moderada … mas mais o sexo masculino, e o sexo feminino mais 
escondido.” – E5 
 
“… bebem um copinho, mas nada de excessivo.” – E6 
 
“… já há um certo cuidado, acho que preocupa-me mais agora os mais novos …” – E7 
 
“Acho que os idosos de alguma forma, baixaram os consumos, até porque os hábitos diários se 
alteraram.” – E8 
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Individuais: Independência 
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Que medidas existem neste território para promover uma maior autonomia do idoso? 
 

“Sei que a Autarquia tem tido alguma intervenção, nomeadamente criando condições físicas de 
acesso por exemplo a habitações, aí sim.” – E1 
 
“Considero que sim, que se vai no caminho certo, há vários projetos no território …” – E2 
 
“… Diagnóstico Social que é uma linha orientadora a esse nível … é um documento chave para 
que os atores da economia social … tenham a coragem e proatividade e colaborarem com 
aquilo que é o trabalho do Diagnóstico Social …” – E3 
 
“Mas acho que sim, nós aqui em termos de ser um Concelho onde os idosos vivam 
razoavelmente bem, acho que sim.” – E4 
 
“…já vão saindo mais alguns, já vão tendo mais liberdade, e mais vontade em participar nessas 
coisas …” – E5 
 
“A Câmara Municipal de Mértola há vários anos, penso que há dez, que ganha o prémio de 
Autarquia Familiarmente Responsável … porque há um trabalho que é feito …sinónimo de 
trabalho em prol das pessoas, daquilo que elas precisam …” – E6 
 
“… toda agente trabalha para isso, para o bem-estar, para a qualidade de vida, para a 
autonomia da população … o CLDS … a Universidade Sénior, a Ludoteca …” – E7 
 
“A demonstração e a prova e os factos, é o número de vezes que a autarquia foi diferenciada 
com a Autarquia Familiarmente Responsável …” – E8 
 


