


Programa 

 

14H00 – 14H15 ABERTURA 
Hugo Caixaria – Coordenador Grupo de Trabalho Pessoas Idosas - Rede Social 
de Lisboa 

  
14H15 – 15H05 Consequências da Covid 19 para as Pessoas com Demência e seus 

Cuidadores 
Alzheimer Portugal 
 

 Catarina Alvarez 
Licenciada em Psicologia, pela Universidade Lusófona, membro efetivo da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses, com especialidade em Psicologia Clínica e da Saúde e 
especialidade avançada em Psicogerontologia. Trabalha desde 2012 na associação 
Alzheimer Portugal e é atualmente a responsável pelas Relações Institucionais. 
Desempenha ainda funções na área da formação e de coordenação de projetos. 
 

15H05 – 15H55 Estratégias de coping para gestão do dia-a-dia 
Entre Idades 
 
Ludovina Silva  
Licenciada em Psicologia, pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e 
atualmente Administradora e psicóloga clínica na Entre Idades. A sua experiência na 
área do envelhecimento remonta a 2010, intervindo junto da população idosa ao nível 
da avaliação psicológica, do acompanhamento psicoemocional, da estimulação 
cognitiva, bem como, da promoção da literacia social e em saúde. Desenvolveu outras 
atividades em áreas diferentes, na intervenção junto de crianças e jovens em risco e 
em recursos humanos. É detentora de CCP (Certificado de Competências Pedagógicas). 
 
Cristina Rocha 
Técnica Superior de Reabilitação Psicomotora pela UTL/FMH, licenciatura pré-bolonha, 
desde julho de 2009. Com pós-graduação em Psicogerontologia desde 2014,  Mestrado 
em Reabilitação Psicomotora na área da Gerontopsicomotricidade desde 2016 e 
detentora de CCP (Certificado de Competências Pedagógicas). Com experiência em 
estruturas residenciais para pessoas idosas como Psicomotricista e Coordenadora 
Técnica. Atualmente assume a Direção Técnica da Entre Idades. 

  
15H55 – 16H45 Cuidados Relacionais em tempos de Pandemia 

Centro Social Paroquial São Jorge de Arroios/ Humanitude 
 
Amélia Martins 
Licenciada em Serviço Social, Pós-graduação em Neuropsicologia Clínica e Especialista 
em estimulação Multissensorial. Doutorada em Psicologia Cognitiva pela Universidade 
de Coimbra. Investigadora no Instituto de Psicologia Cognitiva da Universidade de 
Coimbra. Vários artigos e livros publicados no âmbito do Snoezelen e da Gerontologia. 
Especialista em Coaching Apreciativo. Formadora de Snoezelen em Portugal, Brasil e 
Itália. Membro da Direcção da Associação Internacional de Snoezelen ISNA-MSE). 
Gestora e consultora de qualidade em várias organizações. Co-fundadora e formadora 
na Cooperativa Via Hominis e membro do IGM Portugal, formadora Humanitude. 

  
16H45 – 17H00 ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

Sandra Luís – Câmara Municipal de Lisboa, Comissão de Acompanhamento do 
Grupo de Trabalho Pessoas Idosas - Rede Social de Lisboa 

 

 



Desafios ao Cuidar em tempos de Pandemia é uma iniciativa de:  

 Rede Social de Lisboa 

A Rede Social, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 115/2006 de 14 de junho, assenta no trabalho de 
parceria alargada efetiva e dinâmica, tendo como objetivo o planeamento estratégico da intervenção 
social articulada entre os diferentes agentes locais para o desenvolvimento social local. Materializa-se ao 
nível local através da criação das Comissões Sociais de Freguesia e/ou Comissões Sociais InterFreguesia 
(CSF/CSIF) e dos Conselhos Locais de Ação Social (CLAS), constituindo plataformas de planeamento e 
coordenação da intervenção social, designadamente ao nível das freguesias e do concelho. 
A 18 de abril de 2006, a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML) 
e o Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa (atualmente ISS, I.P. - CDistLisboa) assinaram o Protocolo 
de Colaboração que visou instituir uma colaboração de caráter regular e permanente entre as três 
entidades para implementação da Rede Social no concelho de Lisboa.  
A criação de uma comissão tripartida (constituída pelas entidades signatárias do referido protocolo) 
marcou o início dos trabalhos com vista à constituição do Conselho Local de Ação Social de Lisboa (CLAS-
Lx) e à elaboração do seu Regulamento Interno (aprovado a 18 de junho de 2007, alterado em 25 de 
janeiro de 2010 e a 9 de outubro de 2014).  
A 11 de dezembro de 2006, realizou-se a 1ª Reunião Plenária do CLAS-Lx, ficando formalmente constituída 
a Rede Social de Lisboa, na qual estão presentes um conjunto diversificado de entidades públicas, sem 
fins lucrativos e privadas, que formalmente a ela aderiram, num total  
de 533 parceiros. 
 

 Alzheimer Portugal 
A Alzheimer Portugal é uma associação de doentes e IPSS de âmbito nacional, constituída há 32 anos, com 
a missão de melhorar a qualidade de vida das Pessoas com Demência e dos seus Cuidadores, no respeito 
absoluto pelos Direitos Fundamentais à Liberdade e à Autodeterminação, promovendo a sua autonomia 
e o seu envolvimento social.  
A associação presta apoio direto e específico através de um conjunto alargado de serviços e respostas, é 
entidade formadora certificada e dinamiza atividades de informação e consciencialização sobre o tema 
das Demências. A Alzheimer Portugal desenvolve ainda um importante trabalho ao nível de public 
advocay e na área da investigação. 
 

 Entre Idades 
A Entre Idades é uma Cooperativa de Solidariedade Social, de apoio à pessoa idosa e sem fins lucrativos. 
Atua na prestação de Cuidados de Saúde Domiciliários (de apoio social, da melhoria da qualidade de vida 
e do envelhecimento ativo, bem como, na promoção da proteção da pessoa idosa em todas as suas 
dimensões - física, psicológica, intelectual, emocional e social, envolvendo a sociedade civil). 
Assim, incidimos a nossa intervenção, de uma forma integrada, desenvolvendo um acompanhamento 
psicossocial sistémico e continuado, cuidados de saúde domiciliários (Psicologia, Reabilitação 
Psicomotora e Fisioterapia), ao nível do acompanhamento de proximidade à população idosa, por 
telefone e/ou videochamada, bem como, através do apoio social como a promoção da animação 
sociocultural ao domicílio, e projetos tais como “Um Dia de Sonho” e “Realização de Sonhos” para pessoas 
idosas.  
Porque acreditamos que saber é poder, intervimos na promoção da Literacia Social e em Saúde, para 
pessoas idosas, respetivos cuidadores e comunidade em geral desenvolvendo Ações de Informação e 
Sensibilização, e diretos informativos nas redes sociais. 
Somos uma instituição de ligação, que valoriza o trabalho em parceria e que aposta na 
complementaridade da intervenção... porque juntos fazemos mais e melhor. 
 
 
 



 Centro Social Paroquial São Jorge de Arroios  
O Centro Social Paroquial São Jorge de Arroios é uma Instituição Particular de Solidariedade Social ereta 
canonicamente, constituída como uma resposta social (desde 1985) de apoio psicológico e espiritual de 
carácter preventivo e de reabilitação, prestada na sede ou no domicílio à população idosa, contribuindo 
para a sua qualidade de vida, no respeito pela dignidade da pessoa humana, o fortalecimento do sentido 
comunitário, de bens e de ajuda mútua, na procura de excelência, seriedade, rigor, credibilidade e 
responsabilidade.  
Tendo como suporte teórico o Modelo Sistémico, Paradigma Holístico e Psicossocial, o Centro Social e 
Paroquial de São Jorge de Arroios, procura intervir de forma planeada e sistematizada, com cada 
utente/familiares e /ou amigos, para que os intervenientes se sintam parte integrante do todo. Rege-se 
também pela metodologia de Cuidados em Humanitude, de forma a responder às necessidades da Pessoa 
Idosa, proporcionando-lhe bem-estar e, procurando sempre respeitar a sua dignidade e unicidade, indo 
ao encontro das particularidades mais abordadas da referida metodologia, através dos seus pilares 
fundamentais, do Toque, a Palavra, o Olhar e a Verticalidade. 
A intervenção do Centro Social Paroquial de S. Jorge de Arroios procura ir ao encontro das necessidades, 
não só às Pessoas Idosas, que sempre foram e continuam a ser o alvo principal de intervenção, mas 
também, a outros grupos carenciados da Comunidade. 
Tem como respostas sociais o Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Centro de Noite, 
Repúblicas/Repúblicas Seniores, Centro Comunitário Madre Teresa e Linha Solidária. 


