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solidariedade e de parceria.
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Município Palmela 

14.565 pessoas têm 65 e mais anos, o que representa
21,2%, do total da população do concelho (68.856) 
(dados provisórios Censos 2021)

Palmela Cidade Educadora 
Território de Convivência não pode deixar de sensibilizar 
para pluralidade do envelhecimento, valorizando a 
experiência, os projetos e os sonhos dos homens e das 
mulheres de mais idade para o desenvolvimento 
harmonioso do concelho 





Palmela MAIOR nasce da 

vontade de afirmar  localmente a longevidade 
como uma das maiores conquistas da 
humanidade, de fortalecer o compromisso das 
diferentes gerações com o envelhecimento e 
de melhorar a qualidade de vida da população 
adulta de mais idade, consolidando 

PALMELA, MUNICÍPIO, DE TODAS AS IDADES

NUM MUNICÍPIO EDUCADOR, 
TERRITÓRIO DE CONVIVÊNCIA



Reforçar a participação social e comunitária, as redes de 
solidariedade e de parceria.

.Partir das oportunidades do território,  para promover a 
coesão social e o desenvolvimento harmonioso do concelho.



VISÃO

Ser um Município de todas as Idades, sem lugar a
estereótipos e atitudes idadístas, reforçando a ação integrada e
colaborativa com os adultos de mais idade e famílias
promotora dos direitos de cidadania, de bem-estar e felicidade

MISSÃO
Consolidar o compromisso do território de Palmela, com a
promoção do Envelhecimento Ativo, Saudável e da Relação
entre Gerações, num caminho partilhado e integrado para
«Envelhecer com qualidade»





Agir local, Pensar global

Alinhamento com: 
• ODS  - Agenda 2030
• Década do Envelhecimento Saudável: 

2021- 2030
• Palmela Cidade Educadora/Projeto 

Educativo Local (PEL)
• Programa Rede Social Palmela
• Plano Diretor Municipal (PDM) 



Espaços colaborativos, de 
participação e diálogo com a 
população de mais idade, 
famílias e atores locais

Conhecer as necessidades e 
aspirações no envelhecimento



.Partir das oportunidades do território,  para promover a 
coesão social e o desenvolvimento harmonioso do concelho.

(9) PRIORIDADES E (4) EIXOS
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P1.Reforçar as imagens positivas do

envelhecimento, valorizar os papéis
sociais dos homens e das mulheres de
mais idade e combater o idadismo

P2.Qualificar as dinâmicas interventivas

promotoras da vida ativa, saudável e da
participação cívica

P3.Potenciar oportunidades de diálogo,

solidariedade e
aprendizagens intergeracionais

P4.Investir na capacitação para o

envelhecimento dos diferentes
stakeholders

P5.Fortalecer as dinâmicas de parceria,

envolver e estabelecer o compromisso
dos diferentes atores locais com o
envelhecimento

P6. Facilitar a educação ao longo da vida

e promover a literacia digital e em saúde



P7. Promover a cidadania consciente das

gerações mais velhas relativamente à
educação ambiental/ desevolvimento
sustentável

P8. Incentivar a criação de ambientes

físicos e sociais protetores e potenciadores
da autonomia, inovação e participação dos
adultos de mais idade

P9. Sensibilizar /capacitar para o

envelhecimento na comunidade/em casa -
«ageing in place»



• Eixo 4 
Acessibilidade, 
mobilidade, 
ambiente físico 
confortável e 
seguro

• Eixo 3 
Equipamentos 
serviços e 
apoios sociais 
qualificados 

• Eixo 2
Aprendizagem 
permanente, 
vida ativa e 
saudável

• Eixo 1 
Sensibilização, 
informação e 
conhecimento

Adultos Idade 
Mais 

Famílias 
Comunidade



• o respeito, a dignidade e a individualidade

• o direito à participação 

• a igualdade de género 

• a não discriminação em razão da idade

• o diálogo intergeracional

• as práticas colaborativas e o trabalho em rede 



Esta estratégia para a cidade vem reforçar a participação 
social e comunitária, as redes de solidariedade e de 
parceria.







Esta estratégia para a cidade vem reforçar a participação 
social e comunitária, as redes de solidariedade e de 
parceria.









MISSÃO:
VISÃO:

TRANSFORMAÇÕES
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Aumento da visão colaborativa e do compromisso 
do território com as oportunidades e os desafios 
do envelhecimento e da relação intergeracional

Aumento das imagens positivas do 
envelhecimento e diminuição de estereótipos e 
atitudes idadistas

Investimento contínuo no conhecimento da 
realidade das pessoas de mais idade, perfil de 
necessidades, capacidades, aspirações e 
perspetivas de futuro numa visão descentralizada



Aumento das oportunidades de participação e de 
empoderamento dos adultos de mais idade 
(realização dos seus sonhos/projetos, partilha de 
talentos e competências)

Aumento das oportunidades de garantia da 
autonomia das pessoas de mais idade e de 
prevenção de situações de dependência

Mais inovação/ empoderamento/ qualificação de 
respostas diversificadas, integradas, sustentadas e 
intergeracionais

Um novo impulso ao direito a envelhecer em casa


