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A partir de um estudo piloto, realizado no concelho de Almada, 
identificam-se e discutem-se neste Simpósio as problemáticas 
da geração sénior do século XXI.

Questões como os padrões de vida quotidiana, as perceções 
de bem-estar, o consumo de psicofármacos, o acesso à 
cidadania, ou ainda a relação com o envelhecimento corporal, 
constituem temas em destaque. Centrado numa perspetiva 
sociológica, este encontro científico amplia-se a outras 
perspetivas disciplinares, contando com a participação de 
especialistas de diferentes áreas do conhecimento e de 
diferentes campos profissionais.

Comissão de Apoio:

Mafalda Lopes; Tiago Gago; Ana Guerreiro; Leonor Parreira | estudantes de Enfermagem
Ana Catarina Nunes  | estudante de Fisioterapia
Constança Sampaio; Rita Cornamusaz | estudantes de Ciências da Saúde
Maria Jervis Silva; Inês Oliveira | estudantes de Psicologia

AEISCSEM – associação de estudantes do Instituo Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz
AEESSEM – associação de estudantes da Escola Superior de Saúde Egas Moniz

Organização:

GESA- Grupo de Estudos Sociais Aplicados  |  CiiEM – Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz

https://grupoestudossociaisaplicados.wordpress.com/



O idoso institucionalizado: da tradição assistencialista aos desa�os da modernidade

Envelhecimento e fatores sociais de insegurança

Padrões Alimentares: diferenças sociodemográ�cas

Geração sénior de Almada: um retrato social

Psicofármacos, padrões de consumo e perceções de bem-estar

Desigualdades sociais na velhice: o acesso aos cuidados de saúde

Desigualdades sociais na velhice: questões sociológicas

Saúde oral e perceções de bem-estar sénior

Envelhecer e conviver com o corpo

Programa

Associativismo sénior e cidadania
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