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Introdução

 Um dos traços mais evidentes da sociedade portuguesa atual é a

tendência para o aumento da longevidade, decorrente da evolução do

envelhecimento.

 Portugal é o quinto país mais envelhecido do mundo e a previsão aponta

para que em 2050 seja o mais envelhecido da Europa. Entre outros fatores,

este fenómeno deve-se à diminuição da natalidade e ao aumento da

esperança média de vida.



Introdução

Esperança média de vida em Portugal



Introdução

 Vivermos mais anos é um motivo de forte regozijo, mas é também um

desafio, para cada um de nós em particular e para a sociedade, em

geral.

 A população idosa é superior à população mais jovem, o que origina

desequilíbrios não só na estrutura etária, mas também repercussões a nível

social



Introdução

 No concelho de Ovar, as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos

de idade representam cerca de 19% da população total residente.

 Esmoriz é a freguesia com o maior número de habitantes por km²,

totalizando 1.249 hab/km² e a menos envelhecida do concelho. Em 2011,

do total de 11 448 residentes em Esmoriz, 1 543 dessas pessoas tinha idade

igual ou superior a 65 anos, sendo 898 do sexo feminino e 645 do sexo

masculino. 290 residiam sós e 511 em alojamentos familiares com outras

pessoas, com idade igual ou superior a 65 anos.

 O envelhecimento da população e a sua multidimensionalidade leva a

que haja necessidade de dinâmicas regionais e locais no sentido de

otimizar a vida dos mais velhos. Vivemos mais anos… essa é uma

realidade… importa, por isso, saber converter esses anos de vida num

recurso, em vez de os encarar como um problema.



Introdução

 É fundamental avaliar as competências, as necessidades e as

expectativas das pessoas idosas e os recursos comunitários existentes, de

modo a traçar respostas e planear serviços adequados às suas reais

necessidades, promovendo um envelhecimento bem-sucedido.

 O Centro Comunitário de Esmoriz desenvolveu um Diagnóstico

Gerontológico da freguesia de Esmoriz, instrumento esse que poderá servir
de base a um Plano de Intervenção que se pretende inovador,

adequado, concertado e global, que torne “Esmoriz a cidade ideal para

envelhecer feliz”.



Enquadramento Geográfico

 O Concelho de Ovar tem, aproximadamente, 20Km de comprimento e 15
Km de largura e possui uma extensão de 147,5 km², repartida por 5

freguesias, com uma estimativa de população residente, em 2017, de

54.318 habitantes, com uma densidade populacional de 368.3 hab./ km².



Enquadramento Geográfico

 A União das Freguesias de Ovar, S. João, Arada e S. Vicente de Pereira Jusã é

a que detém a maior área do Concelho, com cerca de 87 Km² (48,2 km² de

Ovar, 14,2 Km² de S. João, 15.2 Km² de Arada e 9.2 Km² de S. Vicente de

Pereira), seguida de Válega, com 26,6 km². As freguesias mais pequenas, em

termos de área, são Cortegaça, com 8,9 km² e Esmoriz com 9,2 km².

 Gráfico 1 – Área das Freguesias
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Enquadramento Geográfico

 No que se refere à densidade populacional (intensidade do povoamento expressa

pela relação entre o número de habitantes de uma determinada área territorial e a superfície

desse território) Esmoriz é a freguesia com o maior número de habitantes por

km², totalizando 1.249 hab./km², sendo Maceda a que regista o menor

número (219 hab./km²).

 Gráfico 2 – Densidade Populacional
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Enquadramento Geográfico: 
Freguesia de Esmoriz (Diagnóstico Social Concelho de Ovar)

 A freguesia de Esmoriz faz fronteira a norte com a freguesia de Paramos,

concelho de Espinho, a sul com a freguesia de Cortegaça, a nascente com

o Concelho de Santa Maria da Feira e a poente com o Oceano Atlântico.

 A existência de Esmoriz remonta à época dos romanos e, nessa altura,

apresentava-se como uma região muito atrativa e requisitada, devido ao

clima temperado e aos férteis solos que permitiam a criação de algumas

riquezas. Nessa longínqua época, o povoado designava-se por Hermeriz ou

Ermeriz.



Enquadramento Geográfico: 
Freguesia de Esmoriz (Diagnóstico Social Concelho de Ovar)

 Sob o reinado de D. Dinis, a freguesia e a chamada Barrinha de Esmoriz
encontram-se referidas nas Inquirições de 1288: "…e disseram, pelo
juramento que fizeram, que, em um lugar que é dele da freguesia de
Esmoriz e dele da freguesia de Cortegaça, contra o mar, há uma lagoa
que era devesso e a que vinham os homens d'el-rei e os outros da terra
colher o carocil…". Esmoriz também se encontra referida no Foral Novo da
Feira (1514).

 Ao longo dos séculos, a titularidade da sua posse variou: foi pertença dos
condes da Feira e, posteriormente, da Casa do Infantado. Mudou,
entretanto, para a comarca de Ovar, mas só em 1879, foi oficialmente
integrada no concelho vareiro, para que em 1926 transitasse para o de
Espinho. Dois anos mais tarde retornou a Ovar e assim se mantém até aos
dias de hoje.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinis_I_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barrinha_de_Esmoriz
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Inquiri%C3%A7%C3%B5es_de_1288&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Foral#Os_Forais_Manuelinos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_da_Feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/1514
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conde_da_Feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_do_Infantado


Enquadramento Geográfico: 
Freguesia de Esmoriz (Diagnóstico Social Concelho de Ovar)

 A evolução que sofreu ao longo das épocas foi suficiente para, em 29 de
Março de 1955, Esmoriz ascender à categoria de vila e a 2 de Julho de
1993, já com um tecido empresarial bem composto e afirmado no País,
conquistar o estatuto de cidade.

 A fertilidade das terras de Esmoriz e os seus recursos foram razões fortes
para a fixação da população nesta zona. As principais atividades
centravam-se na Arte Xávega, na Tanoaria e na Cordoaria. No entanto, o
setor primário registou uma queda significativa no modo de vida da
população, salientando-se apenas a agricultura de subsistência. Já o setor
secundário evoluiu significativamente. O tecido empresarial é dominado
pela área dos móveis, tanoaria, cordoaria, espumas, cortiça e derivados,
alcatifas, confeções, transportes, construção civil, mecânica e atividades
relacionadas com a pesca.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_X%C3%A1vega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tanoaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cordoaria


Enquadramento Geográfico: 
Freguesia de Esmoriz (Diagnóstico Social Concelho de Ovar)

 De acordo com os Censos 2011, possuía um total de 11.448 habitantes

(5.544 homens e 5.904 mulheres e 4.143 famílias).

Indicadores
Total

Área geográfica
9,5 km²

Nº Hab/Género
Homens 5 544

Mulheres 5 904

Famílias Clássicas
4 143

Pop. >= 65 anos

1 543

Homens 645

Mulheres 898



Enquadramento Geográfico: 
Freguesia de Esmoriz (Diagnóstico Social Concelho de Ovar)

População com 65 ou mais anos a residir no concelho em 2011

Área 

Geográfica

População com 65 ou mais anos de 

idade

Alojamentos familiares de residência habitual nos 

quais todos os residentes têm 65 ou mais anos

Total

A residir em 

alojamentos 

familiares sem 

outras pessoas 

menores de 65 

anos

Total

Com 1 pessoa 

com 65 ou mais 

anos

Com 2 ou mais 

pessoas com 65 

ou mais anos

Arada 523 251 162 77 85

Cortegaça 697 334 210 90 120

ESMORIZ 1 543 801 511 234 277
Maceda 568 264 167 74 93

Ovar 2 850 1 537 996 475 521

S. V. Pereira 

Jusã 437 174 111 51 60

Válega 1 081 522 333 149 184

São João 1 109 627 392 165 227

Concelho de 

Ovar 8 808 4 510 2 882 1 315 1 567

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística – Censos 2011



Enquadramento Geográfico: 
Freguesia de Esmoriz (Diagnóstico Social Concelho de Ovar)

Evolução do índice de envelhecimento e de dependência nas freguesias do Concelho, entre 2001 e 2011

Freguesias

Índice de 

Envelhecimento

Índice de 

Dependência 

Total

Índice de 

Dependência 

dos Idosos

Índice de 

Dependência 

dos Jovens

Índice de 

Sustentabili-

dade 

Potencial

2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001

Cortegaça 128.3 69.9 48.0 42.5 27.0 17.4 21.0 25.0 3.7 5.7

ESMORIZ 82.7 54.6 42.7 39.9 19.3 14.1 23.4 25.8 5.2 7.1

Maceda 110.3 59.0 44.7 44.8 23.4 16.6 21.2 28.1 4.3 6.0

U
n

iã
o

d
a

s

F
re

g
u

e
-s

ia
s

d
e

Ovar 103.4 75.7 46.1 43.6 23.5 18.7 22.7 24.7 4.3 5.3

S.João 120.9 76.7 47.9 47.5 26.2 20.6 21.7 26.9 3.8 4.9

Arada 101.0 64.4 45.9 45.8 23.0 17.9 22.8 27.8 4.3 5.6

S.V.Pereir

a

128.7 64.7 51.0 43.1 28.7 16.9 22.3 26.1 3.5 5.9

Válega 99.5 72.8 47.0 47.6 23.4 20.0 23.6 27.5 4.3 5.0

Fonte: INE- Instituto Nacional de Estatística – Censos 2001 e 2011 

Fonte: INE- Instituto Nacional de Estatística – Censos 2001 e 2011 



Enquadramento Geográfico: 
Freguesia de Esmoriz (Diagnóstico Social Concelho de Ovar)

Respostas Sociais na área da população sénior – Capacidade e Frequência

Instituição

Centro de Dia ERPI Apoio Domiciliário Centro de Convívio

Cap. Freq. Cap. Freq. Cap. Freq. Cap. Freq.

A Nossa Casa

2017 26 18 - - 24 7 - -

2016 26 11 - - 24 4 - -

2015 26 14 - - 24 6 - -

Centro Comunitário

de Esmoriz

2017 - - - - - - - 48

2016 - - - - - - - 57

2015 - - - - - - - 46

Centro de

Assistência Social

de Esmoriz

2017 15 15 - - 10 10 - -

2016 15 15 - - 10 10 - -

2015 15 15 - - 10 10 - -

2016 30 30 59 59 40 40 - -

2015 30 30 59 59 40 40 - -

2015 60 52 170 158 90 58 - -



Enquadramento Geográfico: 
Freguesia de Esmoriz (Diagnóstico Social Concelho de Ovar)

Áreas Temáticas Problemas
Necessidades

Habitação

Existência de habitações abarracadas e

degradadas e de habitações

abandonados

Construção de Habitação social; reabilitação

de zonas como o Bairro dos Pescadores e a

zona da Estação Ferroviária

Educação 

Desvalorização da escola; Pouca

envolvência das famílias no percurso

escolar dos seus educandos; Localização

da Esc. Secundária numa rua com grande

tráfego (insegurança);

Insuficiência de lugares de

estacionamento na Esc. Secundária

Permanência, a tempo inteiro, de técnicos com

formação na área das ciências sociais e

humanas; Mais vigilância nos intervalos por

parte dos funcionários; Manutenção dos

edifícios (canalizações, janelas,…); Mobilidade

(adaptação dos espaços)

Dependências

Consumo de substâncias aditivas Prevenção primária; Projetos que desenvolvam

a autoestima dos jovens; Maior policiamento de

prevenção, nomeadamente através da

criação de uma Polícia Municipal

Violência 

Violência doméstica; Furtos contra o

património

Mais efetivos no Posto da GNR de Esmoriz;

Campanhas de sensibilização/informação

sobre direitos

Principais Problemas e Necessidades da Freguesia:

Principais Problemas e Necessidades da Freguesia

Fonte: Junta de Freguesia de Esmoriz



Enquadramento Geográfico: 
Freguesia de Esmoriz (Diagnóstico Social Concelho de Ovar)

Emprego/ 

Desemprego

Aumento do n.º de desempregados; Crise

económica; Baixas qualificações escolares e

profissionais

Formação Profissional contextualizada

com as necessidades do mercado de

trabalho

Pobreza

Aumento do custo de vida; Sobre endividamento

familiar; “Nova Pobreza”; Pessoas dependentes de

subsídios com dificuldade em mudar de estilos de

vida; “Pobreza envergonhada”

Gestão doméstica; Sensibilização para

as consequências dos créditos

bancários contraídos

Deficiência
Barreiras arquitetónicas Eliminação das barreiras

arquitetónicas

Infância e 

Juventude

Jovens em casa desempregados; Falta de

objetivos de vida; Maus tratos (casos registados na

CPCJ, em acompanhamento pelo Centro

Comunitário de Esmoriz)

Centro de Acolhimento Temporário;

Projetos de intervenção social

destinados às famílias

Terceira Idade
Envelhecimento da população Construção de um Lar; Centro

Intergeracional; Centros de Convívio

dispersos pela freguesia.

Acessibilidades

Insuficiente Rede de Transportes Públicos; Rede

viária em péssimo estado; Falta de sinalética

informativa e toponímica

Melhoria da Rede de Transportes

Públicos; Transformar a Rua da Casela

com um só sentido; Ciclovias

Ambiente Poluição da Barrinha Despoluição da Barrinha

Turismo
Falta de oferta hoteleira; Falta de informação;

Falta de sinalética e falta de Posto de Turismo

Turismo ambiental

Áreas Temáticas Problemas Necessidades

Fonte: Junta de Freguesia de Esmoriz

Principais Problemas e Necessidades da Freguesia



Enquadramento Geográfico: 
Freguesia de Esmoriz (Diagnóstico Social Concelho de Ovar)

Área Temática
Prioridade de Intervenção

Elevada Média Baixa

Habitação X

Educação X

Saúde X

Dependências X

Violência X

Emprego/ Desemprego X

Pobreza X

Deficiência X

Infância e Juventude X

Terceira Idade X

Acessibilidades X

Ambiente X

Turismo X

Prioridades de Intervenção na Freguesia:

Prioridades de Intervenção na Freguesia

Fonte: Junta de Freguesia de Esmoriz



Enquadramento Geográfico: 
Freguesia de Esmoriz (Diagnóstico Social Concelho de Ovar)

Fatores endógenos/ internos

Potencialidades Fragilidades

Unidade hoteleira com 34 quartos;

Zona de praia;

Parque de Campismo;

Associativismo dinâmico;

Arraial da Barrinha;

Zona verde/ Floresta;

Surf;

Barrinha de Esmoriz;

Passadiços da Barrinha;

Parque Ambiental do Buçaquinho

Aumento da procura empresarial.

Inexistência de centralidade;

Zonas verdes na cidade degradantes;

Poluição da Barrinha;

Inexistência de parques infantis e parques geriátricos;

Insuficiente Rede de Transportes Públicos;

Erosão costeira;

Desordenamento urbanístico;

Inexistência de Ensino Tecnológico e Profissional com cursos

adequados às necessidades do mercado;

Inexistência de zona industrial estruturada;

Turismo desestruturado.

Fatores exógenos/ externos

Oportunidades Ameaças

Proximidade a centros urbanos;

Zona litoral;

Programas de financiamento regionais, nacionais e

comunitários;

Turismo de Natureza;

Saúde Ambiental;

Localização geográfica nacional e regional estratégica.

Avanço do mar;

Assoreamento da Barrinha;

Grandes superfícies chinesas que ameaçam o comércio

tradicional;

Desemprego e emprego precário;

Falta de Plano de Urbanização;

Falta de planeamento global.

Potencialidades e Oportunidades/ Fragilidades e Ameaças da Freguesia:



Diagnóstico Gerontológico: 
Elaboração do Inquérito

 A primeira fase do diagnóstico consistiu na elaboração de um inquérito
por questionário, com vista à sua administração indireta, ou seja, o
inquiridor completou o questionário a partir das respostas que lhe foram
fornecidas pelo inquirido.

 A opção pelo inquérito adveio da exigência de representatividade do
conjunto dos entrevistados que pôde ser satisfeita através deste método.
Outro potencial deste instrumento prende-se com a possibilidade de nos
fornecer o conhecimento de uma população enquanto tal e a análise de
um fenómeno social que se julga poder apreender melhor a partir da
quantificação de uma multiplicidade de dados relativos da população em
questão e da possibilidade de se proceder a numerosas análises de
correlação.



Diagnóstico Gerontológico: 
Elaboração do Inquérito

O inquérito por questionário utilizado na nossa investigação engloba
diferentes dimensões de análise:

 Caracterização sociodemográfica;

 Condições de habitação;

 Caracterização profissional e económica;  

 Situação de saúde; 

 Redes de apoio e sociabilidades; 

 Participação social;

 Representações sociais sobre a velhice;

 Sugestões para a velhice e para a freguesia.



Diagnóstico Gerontológico: 
Envolvimento da Comunidade

Numa segunda fase, realizamos reuniões com entidades da freguesia e
pessoas da comunidade, com o objetivo de os envolvermos na aplicação do
questionário, na divulgação da iniciativa, na referenciação de pessoas idosas
e no acompanhamento porta a porta, nomeadamente:

 Junta de Freguesia de Esmoriz

 Destacamento da GNR de Ovar

 GNR de Esmoriz

 Bombeiros Voluntários de Esmoriz

 Conferência de São Vicente de Paulo de Esmoriz

 Elisiária Pinto

 Florindo Pinto

 Fátima Leça



Diagnóstico Gerontológico: 
Constituição da Amostra

 Perante a impossibilidade de acesso a toda a população, foi necessário

recorrer a uma amostra para aprofundar o fenómeno a ser estudado,

optando-se por uma amostragem não probabilística. Esta técnica permitiu

escolher deliberadamente os elementos constituintes da amostra,

selecionando-se, no caso do presente estudo, uma amostra por

conveniência em função da disponibilidade das pessoas idosas e

parceiros envolvidos e que manifestaram interesse e recetividade em

colaborar. A amostra também teve em consideração quotas por género e

os diferentes locais geográficos da freguesia.



Diagnóstico Gerontológico: 
Administração do Inquérito

 A administração do inquérito foi sujeita a uma fase de pré-teste, e contou

com a participação de 6 inquiridos que se disponibilizaram para o efeito,

de forma a testar a viabilidade do mesmo e proceder às retificações

necessárias.

 A administração do inquérito foi realizada por 4 colaboradores do Centro 
Comunitário de Esmoriz, porta a porta.

 Foi fundamental o trabalho de pessoas da comunidade como a Dª Elisiária

e o o Sr. Florindo Pinto e a Dª Fátima Leça, que nos acompanharam e que

permitiram a excecional abertura e adesão das pessoas contactadas.



Diagnóstico Gerontológico: 
Conclusões

 Responderam ao questionário 255 pessoas.

 Foram identificadas um igual número pessoas com 65 e mais anos de

idade, a quem não foi aplicado o questionário por diferentes motivos: não

se encontravam em casa, não quiseram responder, frequentavam

respostas de apoio formal (os quais não consideramos no presente

estudo)…



Diagnóstico Gerontológico: 
Caracterização sócio demográfica
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62% dos inquiridos são mulheres



Diagnóstico Gerontológico: 
Caracterização sócio demográfica
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Feminino Masculino

43% destas mulheres têm idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos de 

idade e 19% entre os 74 e os 84 anos. 

65% dos homens têm idades entre os 65 e os 74 anos.



Diagnóstico Gerontológico: 
Caracterização sócio demográfica
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67% são casados



Diagnóstico Gerontológico: 
Caracterização sócio demográfica
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76% frequentaram o ensino primário, embora nem todos o tenham 

completado.



Diagnóstico Gerontológico: 
Caracterização sócio demográfica
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91% têm filhos, na sua maioria (59%) 1 ou 2



Diagnóstico Gerontológico: 
Caracterização sócio demográfica

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Diária

Semanal

Quinzenal

Mensal

Anual

Nunca

Quando é preciso/oportuno

Periodicidade

Feminino Masculino total

51% relaciona-se com os filhos diariamente e destaca-se que 11% contacta-os 

uma por vez por ano.

20% vive sozinho e 45% vive com o cônjuge, o que significa que 65% dos inquiridos 

vivem sós ou com outras pessoas idosas.



Diagnóstico Gerontológico: 
Caracterização profissional e económica

 80% são reformados, mas existem pessoas desempregadas, domésticas e
com invalidez.

 Trabalharam, essencialmente, na indústria da cordoaria, tapeçaria e

carpintaria (38%) e no setor terciário, ao nível do comércio e serviços (50%).

 Os seus rendimentos provêm das pensões de velhice (80%).

 59% auferem rendimentos mensais que variam entre os 200 e os 600 euros,

 o que justifica muitas pessoas manifestarem muita dificuldade (21%) e
alguma dificuldade (39%) em conseguir que o dinheiro chegue para todas as

despesas do mês.



Diagnóstico Gerontológico: 
Situação Pessoal de Saúde

 Ao nível da representação pessoal do seu estado de saúde 34%

refere sentir-se bem e muito bem, a nível de saúde, 42% razoável e

23% mal.

 Os principais problemas de saúde (cada pessoa refere 2 a 3)

prendem-se com questões ósseas e musculares, diabetes, problemas

cardíacos, oncológicos e também depressão/ansiedade e algumas

demências

 84% dos inquiridos são autónomos e não precisam de ajuda de

terceiros.



Diagnóstico Gerontológico: 
Redes de apoio e sociabilidade

 23% passa o dia sozinho e 18% também não tem companhia durante a
noite (média de idades 73).

 92% refere ter a quem recorrer em caso de necessidade e 8% não tem a
quem recorrer.

 25% dos inquiridos não conhecem as respostas existentes na freguesia
para as pessoas idosas.

 67% nunca recorreu aos serviços/respostas de apoio à população idosa.

 Independentemente de estar ou não com companhia, 31% refere sentir-
se só, muitas vezes (28%) e algumas vezes (66%).



Diagnóstico Gerontológico: 
Participação social

 Dedicam o seu tempo essencialmente:

- A cuidar da casa/tarefas domésticas – 41%

- A cuidar do jardim/quintal – 38%

- A cuidar de netos e familiares – 13%

- Atividades físicas, de aprendizagem, lazer, convívio - 38%

- A trabalhar, ajudar e fazer voluntariado – 5%

 53% refere não ter tempo livre para mais nada, fazem o que gostam.



Diagnóstico Gerontológico: 
Representações pessoais e sociais sobre a velhice

 51% encara o envelhecimento com segurança e otimismo e 36% com 

medo e preocupação

 Perante a questão sobre como gostariam de viver a sua velhice, 44% 

afirma querer ter saúde e autonomia, sem sofrer e sem dar trabalho a 
ninguém.



Diagnóstico Gerontológico: 
Conclusões – Representações pessoais e sociais 
sobre a velhice

 Em caso de necessitarem de apoio: 54% pretende ficar em casa, com

cuidador; 21% prefere ir para um lar e 16% não respondeu. Destaca-se o

facto de 7% não pensar nisso, delegando em terceiros a decisão do que

será melhor.

Ter um cuidador em casa 54%

Ir para um lar 21%

Não pensei nisso, alguém decide por mim

7%

Morrer 2%

Não responderam 16%



Diagnóstico Gerontológico: 
Representações pessoais e sociais sobre a velhice

Perante a pergunta o que é ser velho:

 33% entende que é quando se deixa de poder fazer as coisas, quando
não se consegue fazer nada, não ter capacidades, mais anos e menos
força, estar dependente, não ter saúde e a dar trabalho…

 21% entende que é sabedoria acumulada, experiência de vida, uma
honra, felicidade, fase da vida, natural …

 9% tem uma visão muito negativa, considerando que ser velho é um
estorvo, um trapo, um fardo, não ter ninguém, o que poe fora, uma tristeza

 8% diz que não sabe porque não é velho, não chegou lá, sente-se jovem.



Diagnóstico Gerontológico: 
Sugestões para a velhice e para a freguesia

62%
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Diagnóstico Gerontológico: 
Sugestões para a velhice e para a freguesia

 62% refere a falta de um Lar de idosos em Esmoriz. Relativamente a esta

questão, vários falam de que devia ser um lar para quem não tem

dinheiro, para as pessoas da terra e com serviços de qualidade,

especialmente carinho.

 13% refere a necessidade de haver espaços de convívio dispersos na

freguesia. Falaram da falta de bancos de jardim, parques e espaços para
convívio nas zonas mais afastadas do centro. Revelam muitas dificuldades

nas deslocações.



Diagnóstico Gerontológico: 
Síntese

 O envelhecimento é um processo multidimensional, vivenciado de formas

muito diferenciadas.

 A existência de preconceito associado ao envelhecimento e visões muito
negativas também são evidentes.

 De um modo geral e a partir do estudo desenvolvido, verificamos que

estamos perante um grupo em crescimento: existem muitos jovens idosos

(65-74 anos), o que por si só poderá ser indicador de uma freguesia que

acompanha a tendência nacional do envelhecimento demográfico.



Diagnóstico Gerontológico: 
Síntese

 São um grupo com autonomia, tanto do ponto de vista físico como
cognitivo. Dispõem de muitas competências e capacidades, têm uma
participação ativa e desempenham múltiplos papeis no seio da família e
da comunidade.

 Enfrentam o seu próprio envelhecer de forma natural e com otimismo, não
deixando, contudo, de ser preocupante o facto de muitas pessoas
revelarem medo de envelhecer, estando este sempre associado à
dependência.

 Destaca-se o facto de existirem muitas pessoas idosas a viver sós ou com
outras pessoas também idosas.

 Todos preferem envelhecer nas suas próprias casas, considerando como
ideal poder recorrer a cuidador, em caso de necessidade.



Diagnóstico Gerontológico: 
Síntese

 A falta de um lar de idosos em Esmoriz é referido por todos como uma
grande lacuna da freguesia. Contudo, apenas consideram a hipótese de ir
viver num lar, em último caso e caso o mesmo disponha de qualidade e
carinho.

 Importa refletir sobre estas questões, porque os idosos existirão cada vez
mais, em maior número e com mais anos.

 As formas como iremos viver o nosso próprio envelhecimento será
diferente de pessoa para pessoa e dependerá muito de como vivemos, ao
longo da vida.

 Conhecer, falar e partilhar, ajudará a entendermos melhor as alterações
inerentes ao envelhecer e permitirá uma melhor aceitação e adaptação
ao processo.



Diagnóstico Gerontológico: 
Síntese

 Fica como proposta para todas as entidades e comunidade em geral de

Esmoriz, a utilização deste Diagnóstico Gerontológico como base de

reflexão, discussão e organização de um Plano Gerontológico para a

freguesia de Esmoriz, que proporcione um envelhecimento ativo e bem-

sucedido.



"Eu não sei o que o futuro guarda pra 

mim. Mas sei que boa parte do que 

ele me trouxer depende mesmo é de 

mim."

Elenita Rodrigues

https://www.pensador.com/autor/elenita_rodrigues/
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