
 

                                                            
 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PSICOGERONTOLOGIA - APP 

Travessa do Torel, nº. 1  - 1150-347 Lisboa 

+351 218802034  (13h-18h)  E-mail:  appsicogerontologia1@gmail.com     http://www.app.com.pt 
ÓRGÃOS SOCIAIS DA APP, ELEITOS PARA O TRIÉNIO 2012-2014 

Direcção: Presidente: Drª. Maria João Quintela, Vice-Presidente: Professora Drª. Maria Amália Botelho, Secretária-Geral: Engª.  Maria Emília Borralho, 1ª. Vogal: Drª. Maria José 
Carrilho, 2º. Vogal:  Dr. Wolfgang Gruner, Vogal Suplente: Drª. Heidi Katherina Gruner 

Assembleia Geral: Presidente: Monsenhor Vitor Feytor Pinto, 1º. Secretário: Dr. Acácio Catarino, 2º. Secretário:  Drª. Virgínia Brás Gomes 
Conselho Fiscal: Presidente: Drª. Paula Guimarães, 1ª. Vogal: Drª. Rita Valadas Marques, 2ª. Vogal:  Drª. Irene Higgs, Vogal Suplente: Drª. Sandra Picoto 

Assessor: Nuno Dias 

 

                                                                                     

PRÉMIO ENVELHECIMENTO ATIVO 

DRA. MARIA RAQUEL RIBEIRO 

1 de outubro de 2012 – DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS IDOSAS 

 

A Associação Portuguesa de Psicogerontologia - APP, Instituição Particular de Solidariedade Social sem 

fins lucrativos e de âmbito nacional, dedica-se às questões biopsicológicas e sociais inerentes ao 

envelhecimento e às pessoas idosas, tem como objectivo principal defender o envelhecimento para a 

população, com qualidade, adoptando uma abordagem multidisciplinar e pluri-institucional. 

Para a Associação a importância da dignificação, respeito, saúde, autonomia, participação e segurança 

das pessoas idosas, num quadro de envelhecimento activo e de solidariedade intergeracional e de uma 

sociedade mais inclusiva para todas as idades, é crucial, pelo que pretendemos contribuir para 

promover novas mentalidades e combater estereótipos relativos à idade e às pessoas mais idosas. 

Nomeadamente por se celebrar o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre 

Gerações, a APP vem desenvolvendo ainda mais esforços para que este ano de 2012 seja efectivamente 

um ano de mudança positiva nas questões que se ligam ao envelhecimento populacional e individual. 

A APP ao lançar no dia 1 de Outubro de 2012, com o apoio da Fundação Montepio e da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, o Prémio ENVELHECIMENTO ATIVO DRA. MARIA RAQUEL RIBEIRO, tem por 

objectivo reconhecer a vida ativa e participação social de pessoas com 80 ou mais anos de idade, que 

desenvolvam atividade profissional ou cívica relevante. 

Nesse sentido, visa ainda reconhecer e perpetuar o nome e personalidade da Senhora Drª. Maria Raquel 

Ribeiro, figura de grande prestígio da Segurança Social e pioneira do tema do Envelhecimento, em 

Portugal. 

Juntam-se em anexo alguns retratos do perfil biográfico pessoal e profissional da Senhora Drª. Maria 

Raquel Ribeiro, que temos o prazer e a honra de hoje homenagear. 

Agradecemos a presença e participação de Vª. Exª. 

APP, 1 de Outubro de 2012 

 

  



E n v e l h e c i m e n t o  A c t i v o  
 

Associação Portuguesa de Psicogerontologia 
Endereço: Travessa do Torel, 1- 1150 - 347- Lisboa- Portugal 

Url: http://www.app.com.pt ; E-mail: appsicogerontologia1@gmail.com 
ÓRGÃOS SOCIAIS DA APP, ELEITOS PARA O TRIÉNIO 2012-2014 

Direcção: Presidente: Drª. Maria João Quintela, Vice-Presidente: Professora Drª. Maria Amália Botelho, Secretária-Geral: Engª.  Maria Emília Borralho, 1ª. Vogal: Drª. Maria José 
Carrilho, 2º. Vogal:  Dr. Wolfgang Gruner, Vogal Suplente: Drª. Heidi Katherina Gruner 

Assembleia Geral: Presidente: Monsenhor Vitor Feytor Pinto, 1º. Secretário: Dr. Acácio Catarino, 2º. Secretário:  Drª. Virgínia Brás Gomes 
Conselho Fiscal: Presidente: Drª. Paula Guimarães, 1ª. Vogal: Drª. Rita Valadas Marques, 2ª. Vogal:  Drª. Irene Higgs, Vogal Suplente: Drª. Sandra Picoto 

2 

 
 

Página | 2 

 

 

 

 

MARIA RAQUEL RIBEIRO  

 

Para lá dos 70 anos?  

Reformada a 16 de Março de 1995  

Não houve “ fractura” nos meus dias seguintes…  

Saboreei, isso sim, mais liberdade de acção, de poder discernir para actuar e continuar a 

trabalhar. Deus permitiu que não me sentisse “reformada” até porque sabia que continuaria 

durante alguns anos a prestar serviço, ainda que sem remuneração, a pedido de Ministros 

com o mesmo empenho que algumas actividades ou cargos que prosseguia.  

Com toda a naturalidade aceitei os desafios e verdadeiramente não dei pela mudança de 

“estatuto”!  

Estava habituada, como em anos anteriores, a interessar-me por mais do que uma actividade 

e, com zelo, em prosseguir no estudo de novas formas do conhecimento nas áreas da 

cultura, da intervenção social, da saúde e da cidadania.  

Assim, também não me senti com receio do “peso” do envelhecimento. Vários factores 

contribuíram para revisitar muitos dos acontecimentos e histórias de vida, meus e de meus 

colaboradores, ocorridos em tempos passados, tanto na esfera do trabalho no Estado como 

nas organizações privadas.  

Tive a felicidade, que a Deus agradeço, de poder caminhar com saúde no desempenho de 

actividades e projectos no âmbito da minha formação, prestando a colaboração solicitada ou 

criando iniciativas positivas nos vários sectores da sociedade.  

Foi assim que arriscava, reformando e apoiando o que, em verdade, me parecia justo e 

viável, conbinando o mundo urbano com o rural, o nacional com o internacional.  

Talvez, para concretizar, possa começar pelo que aconteceu após o dia 16 de Março de 

1995:  

A) Previamente tinha aceitado o compromisso com o Ministro do Emprego e da Segurança 

Social, Engº Falcão e Cunha, em continuar a assegurar a coordenação e o desenvolvimento do 

Programa do Apoio Integrado à Terceira Idade (PAII) até à data em que se realizariam novas 

eleições, o que aconteceu em Outubro desse mesmo ano. Então, a pedido pessoal do 

Primeiro Ministro, Engº António Guterres, que assegurasse idêntica situação até que se 

publicasse a Lei Orgânica do seu Governo e que se concluísse a renovação da Comissão  
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Nacional para a Politica da Terceira Idade (CNAPTI) com os novos representantes dos 

ministérios. A meu pedido, o Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Engº Ferro 

Rodrigues, em 4 de Junho 1996 “deu por findo a partir de 31 de Maio, o exercício de funções 

de presidente da CNAPTI, que havia sido nomeada por despacho do Primeiro Ministro de 29-

08-1988 e que prosseguia, a titulo gracioso, desde 16-03-1995, data da sua passagem à 

situação de aposentação “. (Despacho nº 70/MSSS/96, com louvor público).  

B) Em Maio de 1990, havia sido nomeada pela Ministra da Saúde Drª Leonor Beleza, para 

presidente do Conselho Geral da Maternidade Dr. Alfredo da Costa, cargo que mantive a 

título gracioso até ao ano 2002, quando foi a alteração da legislação dos Hospitais Públicos.  

C) Simultaneamente, já no sector privado, desde Março de 1986 a Novembro de 2002 

integrei a Comissão Nacional Justiça e Paz (CNPJ) tendo sido membro do Secretariado 

Permanente nos últimos seis anos na Presidência do Dr. Bagão Felix.  

Reforço a informação de que após a minha aposentação, dediquei parte do meu tempo às 

actividades da CNPJ, organizando-se parcerias com outras entidades, especialmente no foro 

da Pastoral Social, Familiar e Cultural, em eventos e encontros nacionais internacionais de 

muito interesse e formação. Nesse período integrei o grupo de preparação das “Semanas da 

Pastoral Sócio-Criatitiva “, que ainda se realizam anualmente em Fátima, nas quais participei 

e participo ainda hoje sempre que possível.  

D) A titulo de exemplo gostaria de salientar algo daquilo que no decurso dos anos ainda me 

compromete para acções concretas e ou participação ocasional, entre outras:  

1- Considerada como primeira associação feminina criada em Portugal em 1919, a 

associação dos Antigas Alunas do Instituto Feminino da Educação e Trabalho (como era 

designado o Instituto Odivelas) teve a sua 1ª fase de actividade até ao ano de 1941. Apenas 

em 1960, três antigas alunas se reuniram na reorganização da associação. Como antiga 

aluna e sócia dei o meu apoio à direcção, contributo que ainda mantenho colaborando na 

sua revista “LAÇOS”.  

2- Acompanhando com muito interesse a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vitima, 

da qual fui membro fundador no ano de 1990.  

3- Em 1998 integrei o grupo da comissão organizadora da Associação Portuguesa de 

Psicogerontologia, instituição em que ainda me revejo.  

4- A Santa Casa da Misericórdia do Cadaval que me merece muito carinho com as suas 

valências e da qual continuo presidente da Mesa da Assembleia Geral.  

5- Pertenço recentemente e aceitei ser membro do Conselho Cientifico Multidisciplinar da 

Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia e faço  
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parte do Conselho Consultivo da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas.  

E) Não posso deixar de referir o interesse que dediquei ao fomento e à criação de politicas 

para a Família, sobretudo durante e após os anos que vão decorrendo e em que a idade não 

conta, nem a visão que brota interiormente para que a sociedade seja mais justa e construa a 

Paz. Sempre que me é possível destaco o interesse e o apoio a dar a organizações ou 

comunidades. Considero cada vez mais necessária a solidariedade entre as gerações através 

de iniciativas inovadoras e fundamentais à vida com dignidade humana para com todos no 

mundo cada vez mais global e plural.  

 

Na sequência do que acabo de relatar desejo que o Hoje na minha vida seja poder estar ao 

serviço do que é desejável para manter as energias ou sinergias mais úteis à família, família 

de sangue e família alargada, à sociedade, a organizações e identidades com que me fui 

relacionando e de que tanto aproveitei tais como: *IC, UCP, FCG, E IFSC.  

 

 

 

 

 

Maria Raquel Ribeiro  

06 de Agosto de 2012 


