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Resumo  

O relatório vem testemunhar, através de reflexões, as atividades realizadas no Centro 

Comunitário da Gafanha do Carmo, no âmbito do estágio curricular integrado para a 

obtenção do curso de TeSP de Gerontologia. 

Tendo o estágio curricular o objetivo de aplicar alguns conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos em consequência do TeSP de Gerontologia, nas diferentes Unidades 

Curriculares, procurei demonstrar a aplicação e o aperfeiçoamento dos mesmos, bem 

como o impacto que podem ter num público sénior. 

As atividades presenciadas tiveram como objetivo o enriquecimento pessoal e 

profissional da minha parte como também o crescimento cognitivo, físico e social por 

parte dos utentes. Os passeios no exterior, todas as entrevistas televisivas e todas as visitas 

de outras instituições eram recebidas de braços abertos por todo o Centro Comunitário da 

Gafanha do Carmo sem qualquer hesitação, daí a enorme facilidade de trabalhar com 

estes clientes, devido ao ambiente familiar e á boa disposição que dispõem. 

A ida à RTP demonstrou ser bastante produtiva, porque apesar de começar com 

nervosismo acabou com sorrisos e momentos de lazer. A ida ao baile de Carnaval, 

agrupou as estruturas residenciais disponíveis do concelho para um convívio inigualável, 

repleto de música e de dança. Os passeios rotineiros eram sempre apreciados e esperados 

pelos utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. A visita da biblioteca de 

ílhavo, através do baú da biblioteca, aumentou o gosto que já muitos tinham pela leitura 

e refrescou muitos outros. As visitas de outras instituições, sejam estas de cariz sénior ou 

juvenil, são sempre bem recebidas porque proporcionam momentos únicos. 

Por último, as atividades realizadas com o intuito de promover o Centro Comunitário da 

Gafanha do Carmo e a cultura do concelho de Ílhavo, como por exemplo a recolha de 

lixo, as Idoliadas e o Futuridade têm como objetivo principal dar a conhecer novas 

atividades aos nossos utentes e também retirar o preconceito generalizado da 

institucionalização. 

 

Palavras-chave: Centro Comunitário; Atividades; Estágio; Envelhecimento; 

Gerontologia. 
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Introdução 
 

O presente relatório é produto do meu estágio, concretizado no Centro Comunitário da 

Gafanha do Carmo – Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo. Este teve 

como objetivo executar tarefas e funções na associação, adquirindo conhecimentos e 

contribuindo para uma correta obtenção de habilitações profissionais num contexto 

laboral. A escolha da realização do meu estágio curricular numa Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, decorreu a 

partir do momento que nos foram entregues os papéis de estágio. Fora uma escolha sem 

hesitação, devido ao impacto positivo e a elevada reputação que a associação tem a nível 

nacional, sendo um privilégio poder estagiar numa associação de tremendo sucesso. Um 

lugar onde o envelhecimento é visto como uma etapa sem barreiras, onde a idade da 

reforma é considerada como o apogeu das faixas etárias. 

O presente relatório estrutura-se com base no que ficou previamente definido (anexo 1). 

Para a realização deste relatório, utilizei a metodologia descritiva e a explicativa, com 

base nas recolhas de dados fornecidas em trabalho de campo e em pesquisa bibliográfica, 

recorrendo assim a pesquisas webgráficas, a informações fornecidas pela instituição e os 

seus colaboradores tal como o uso de fotografias devidamente autorizadas. 

O meu relatório de estágio tem como principal objetivo valorizar toda a reputação da 

associação, enunciando a sua visão, missão e objetivos que pude apurar através das 

inúmeras atividades que reproduzem a vida que paira na associação. O primeiro capítulo 

corresponde a uma caracterização do espaço onde o estágio foi realizado, o segundo 

capítulo corresponde a uma introdução ao envelhecimento, à saúde e ao idoso em geral e, 

por fim, o terceiro capítulo refere as diversas atividades que desenvolvi durante o estágio. 

Termina com a conclusão, as referências bibliográficas e anexos. Considero que todas as 

atividades que foram desenvolvidas neste período de estágio foram realizadas com o 

intuito de manter ou, se possível, melhorar a qualidade de vida física, social e psicológica 

dos utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. 

 

 



 

 

 
CAPÍTULO I –  

CARACTERIZAÇÃO DA  

INSTITUIÇÃO 
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1. Contextualização Geográfica 

A Gafanha do Carmo (figura 1) é uma das quatro freguesias pertencentes ao concelho de 

Ílhavo, tendo sido concebida em setembro de 1960. Segundo os dados retirados do INE 

(Instituto Nacional de Estatística), estima-se que na freguesia tem cerca de 1.758 

habitantes, abrangendo uma área de 7.05 km², tornando-a a freguesia mais pequena do 

concelho.  

 

Figura 1 - Vista aérea das “Gafanhas” 

 Fonte: https://litoralmagazine.com/afinal-quantas-gafanhas-existem-saiba-o-numero/ 

 

1.1 Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo 

A Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo formou-se na data de 10 de 

Maio de 2000, desde a sua fundação procurou auxiliar a população dando assim resposta 

às carências sociais possibilitando um melhoramento de qualidade de vida para os 

residentes e em especial para os idosos (figuras 2 e 3). 

 

Figura 2- Vista exterior do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 

Fonte: https://galafanha.blogspot.com/2012/08/centro-comunitario-da-gafanha-do-carmo.html 
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Figura 3- Vista exterior da entrada do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 

Fonte: https://centrogafanhadocarmo.pt/servicos/ 

 

Apesar de ser a freguesia mais pequena do Município esta também recebe inúmeros 

apoios que ajudam no desenvolvimento da região, tanto a nível de serviços como de 

infraestruturas. Deste modo, a instituição tem um papel crucial no que diz respeito a 

respostas sociais com o objetivo de contribuir para uma melhor sustentabilidade da 

freguesia e uma melhor qualidade de vida da população residente.  

A Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo tem um papel fundamental 

na prestação de serviços de ação social que se encontram ligadas à população idosa da 

freguesia, auxiliando a concretização de atividades do quotidiano da população sénior 

oferecendo ainda apoio psicossocial. Esta junção de serviços, esforço e dedicação de 

todos os envolvidos na Associação, levou à construção da Instituição em questão, o 

Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, a Instituição Particular de Solidariedade 

Social (IPSS), tendo sido inaugurada a 8 de Agosto de 2010, iniciando as prestações de 

serviços à população idosa dois meses depois, na data de 4 de Outubro de 2010. 

 

1.2 Caraterização Física do Centro Comunitário 

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo apresenta inúmeras áreas que facilitam a 

estadia ou a visita temporária dos idosos e dos visitantes. Este é constituído por duas salas 

recreativas, a sala recreativa principal, onde executamos a maioria das atividades, 

tornando-se essa a sala com maior animação e “agitação” (figura 4) e uma sala de repouso 

onde os utentes podem descansar estando a interagir uns com os outros sendo, contudo, 

um dos lugares mais calmos do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo (figura 5). 



 

12 
 

 

Figura 4- Sala recreativa principal 

Fonte: Autoria Própria 

          

Como estipulado anteriormente é possivel observar as duas salas recreativas nas figuras 

4 e 5. 

 

Figura 5- Sala recreativa secundária 

Fonte: Autoria Própria 

 

A instituição possui um refeitório e uma cozinha (figura 6), possui um largo dentro do 

centro comunitário com zona de jardim (figuras 7 e 8) onde são estimuladas a socialização 

e a entre ajuda, por vezes, na cuida desse mesmo jardim. 

 

 

Figura 6- Refeitório do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 7- Zona de jardim do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 

Fonte: Autoria própria 

É possivel observar uma zona exterior com jardim que proporciona o convivio e o lazer 

(figuras 7 e 8). 

 

 

Figura 8- Zona exterior de convívio 

Fonte: Animador do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, Ângelo Valente 

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo exibe um conjunto de 25 quartos, tendo 

cada dormitório casa de banho privativa (figuras 9 e 10).  

 

Figura 9- Corredor dos quartos do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 10- Dormitório do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

1.3 Objetivos 

Os objetivos do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo dão resposta às carências 

biopsicossociais; manter e ou melhorar a qualidade de vida dos idosos; promover a 

autonomia e a independência como também o bem-estar físico, psicológico e social. 

Retirar o preconceito generalizado do envelhecimento, da institucionalização em 

estruturas residenciais para idosos e da morte; bem como participar ativamente na 

sociedade e combater a exclusão social. 

O centro não generaliza os seus serviços apenas na satisfação das necessidades básicas. 

Possui, bem presente, a importância da participação ativa da população que alcança, 

reconhecendo os utentes como um elemento capaz e participativo no processo político e 

social em que são incluídos.  

 A Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo consegue realizar os seus 

objetivos através do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, uma instituição que apoia 

a população idosa e que tem como serviços a Estrutura Residencial para Idosos, Centro 

de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.1 

 

 

                                                           
1 https://centrogafanhadocarmo.pt/quem-somos/ 

https://centrogafanhadocarmo.pt/quem-somos/
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1.3.1 Estrutura Residencial para Idosos 

A estrutura residencial para idosos é um serviço com o objetivo de hospedar pessoas 

idosas, providenciando uma apropriação das necessidades individuais de cada utente. Esta 

pretende proporcionar uma melhor qualidade de vida, promover a autonomia, a 

autoestima e o bem-estar físico, psicológico e social, favorecendo a interação com a 

família e com a comunidade, através de atividades que realcem a valorização do idoso, a 

participação ativa e a desmistificação do envelhecimento e institucionalização. 

 

A instituição coloca à disposição do cliente os seguintes serviços: 

 Alojamento; 

 Cuidados de higiene, conforto e imagem; 

 Tratamento de roupa pessoal e de cama; 

 Consultas médicas de clínica geral; 

 Marcação de consultas de especialidades; 

 Serviços de enfermagem; 

 Telefonemas particulares; 

 Serviços de cabeleireiro e barbeiro; 

 Higienização dos espaços e equipamentos. 

Caso seja necessário, os utentes têm à sua disposição outros serviços, não incluídos na 

mensalidade, que são avaliados personalizadamente de acordo com as necessidades dos 

clientes. 

Os serviços e produtos disponibilizados, cobrados como extra mensalidade, são: 

 Acompanhamento a consultas de especialidade fora da instituição; 

 Medicamentos e materiais utilizados em tratamentos médicos e ou de 

enfermagem; 

 Produtos de incontinência (fraldas e resguardos); 

 Tratamentos de fisioterapia; 

 Consultas de psicologia. 

Outros serviços poderão ser acordados com o cliente em função das suas necessidades. 
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1.3.2 Centro de Dia 

A estrutura de Centro de Dia do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo concede uma 

combinação de serviços especializados através de um acolhimento diurno, 

disponibilizando aos seus clientes os mesmos espaços e serviços, exceto dormida noturna, 

do que os clientes presentes na Estrutura Residencial para Idosos. 

Através da especialização e individualização dos serviços, o Centro de Dia promove as 

relações interpessoais, evitando o isolamento e contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas e das suas famílias para além de um envolvimento e participação ativa 

na sociedade, o Centro de Dia do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo promove a 

autonomia, prevenindo e retardando possíveis situações de dependência muito presentes 

na terceira idade. 

O Centro de Dia possui à sua disposição, os seguintes serviços: 

 Acolhimento diurno; 

 Alimentação; 

 Transporte; 

 Administração e ou apoio na gestão da medicação; 

 Cuidados de higiene conforto e imagem; 

 Tratamento de roupa pessoal; 

 Programas de atividades ocupacionais e terapêuticas; 

 Telefonemas particulares; 

 Serviços de cabeleireiro e barbeiro. 

Outros serviços poderão ser acordados com o cliente em função das suas necessidades. 

 

Os serviços e produtos disponibilizados, cobrados como extra mensalidade, são: 

 Acompanhamento a consultas de especialidade fora da instituição; 

 Medicamentos e materiais utilizados em tratamentos médicos e ou de 

enfermagem; 

 Produtos de incontinência (fraldas e resguardos); 

 Tratamentos de fisioterapia; 

 Consultas de psicologia. 
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1.3.3 Serviço de Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo serve um 

conjunto de cuidados personalizados e individualizados no domicílio dos clientes, que 

temporariamente ou de um modo permanente, necessitem de apoio no seu quotidiano. 

Esta estrutura tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-

estar dos clientes, promovendo a autonomia evitando ou retardando a institucionalização. 

O Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo dispõe 

de um conjunto de serviços, atribuídos mediante a avaliação das necessidades de cada 

cliente e família. 

Sendo estes: 

 Cuidados de higiene, conforto e imagem; 

 Distribuição de refeições: 

 Manutenção e limpeza dos espaços domiciliários; 

 Programas de atividades ocupacionais e terapêuticas; 

 Tratamento de roupas. 

 

Os serviços e produtos disponibilizados caso seja necessário, cobrados como extra 

mensalidade, são:  

 Acompanhamento a consultas de especialidade fora da instituição; 

 Consultas de psicologia. 

Outros serviços encontram-se disponíveis após acordo com o cliente em função das suas 

necessidades. 
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1.4 Percurso 

O estágio centralizou-se no Centro de Dia, no entanto, as restantes valências presentes 

no Centro Comunitário foram também aprendidas e trabalhadas de modo a enriquecer o 

conhecimento sobre os aspetos da Estrutura Residencial para Idosos como também do 

Apoio Domiciliário. 

No Centro de Dia é possível efetuar um acompanhamento dos idosos, através da 

realização de atividades de lazer tais como a ginástica, passeios pela cidade e lanches ao 

ar livre. Através da imprevisibilidade do animador Ângelo Valente e da Gerontóloga 

Sofia Nunes é possível verificar uma alegria constante na cara dos utentes como também 

um estilo de vida bastante ativo. Este espaço, normalmente, é a área mais partilhada pelos 

responsáveis das atividades e pelos estagiários. 

A Estrutura Residencial para Idosos, compartilha o mesmo espaço diurno (se essa for a 

vontade dos utentes) do Centro de Dia, no entanto está sempre disponível uma outra sala 

menos “agitada” para as pessoas que não se sintam à vontade com as atividades 

desenvolvidas na sala recreativa. Esta valência é responsável pelos idosos que residem na 

estrutura residencial. 

Por fim, está o serviço de Apoio Domiciliário que é responsável pela entrega da 

alimentação, higienização pessoal, ajuda nas atividades de vida diárias e pela verificação 

constante do bem-estar do utente. 

Este último serviço demonstra um elevado nível de gratificação porque a ajuda ao idoso 

é imediata em termos, físicos, psicológicos e sociais. Os utentes anseiam a visita dos 

responsáveis por esta valência devido a necessidade de ajuda para as AVD, tais como o 

almoço ou a cuida da casa. No entanto, os idosos, também demonstram uma enorme 

felicidade em receber a visita destes auxiliares compensando-os muitas vezes com o 

pouco que têm. 

Resumindo, o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo é uma IPSS cujo instrumento 

principal de terapia é o amor com o objetivo de “Multiplicar a Felicidade, Dividindo-

a!” 
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O envelhecimento é um processo de diminuição orgânica e funcional, não ocorre 

devido ao aparecimento de doença e, sucede inevitavelmente com o passar do tempo. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o envelhecimento como um 

fenómeno natural e que, por norma, expõe um aumento da fragilidade e 

vulnerabilidade, consequente de um agravamento da saúde. O processo de 

envelhecimento, para melhor compreensão, está dividido em três dimensões: 

biológica, psicológica e social (figura 11). 

 

 

Figura 11- Apresentação de novos utentes 

Fonte: Autoria Própria 
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1. Envelhecimento Biológico 

O envelhecimento biológico é impiedoso, presente em todos e irreversível, causando 

maior vulnerabilidade do organismo às complicações externas (AVD) e internas 

(patologias e falhas orgânicas). Existem evidências de que o processo de 

envelhecimento provém de vários fatores e é dependente da programação genética.2 

 

1.1.1 Consequências do envelhecimento biológico 

O declínio biológico não necessita, necessariamente, de associar-se à lesão estrutural, 

podendo ocorrer devido à disfunção fisiológica e não só à perda neuronal. Além disso, 

todos os órgãos ou sistemas envelhecem de forma diferenciada. 

Na velhice pode existir uma diminuição da capacidade funcional originada pela 

influência da idade, que por sua vez afeta na apresentação de doenças. 

Os sinais de deficiências funcionais vão aparecendo de maneira discreta no decorrer 

da vida, sendo chamados de senescência, e não comprometem as relações e a gestão 

de decisões por isso a sua deteção e prevenção torna-se bastante difícil. 

Durante a velhice, não é comum o aparecimento de alterações na funcionalidade 

mental dos idosos, ou seja, os idosos saudáveis, sem limitações físicas, podem ser 

bastante produtivos. O idoso não deve ser tratado como um ser limitado 

cognitivamente, mas que requer adaptação de estímulos ambientais para possuir 

funcionalidade que se compara à de jovens adultos.3 

 

1.1.2 Consequências a nível cognitivo 

O termo cognição refere-se ao funcionamento intelectual humano, incluindo 

perceção, atenção, memória, raciocínio, tomada de decisões, solução de problemas e 

formação de estruturas complexas do conhecimento. A grande dificuldade acerca do 

envelhecimento é o limite entre alterações cognitivas normais e as alterações ligadas 

a patologias. 

                                                           
2 https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/envelhecimento/25879 
3 http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_artigos/197.pdf 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/envelhecimento/25879
http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_artigos/197.pdf
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Algumas das habilidades cognitivas modificam-se com o passar do tempo enquanto 

outras permanecem inalteradas. As habilidades que sofrem declínio com a idade são: 

a memória de trabalho, a velocidade de raciocínio e habilidades espaciais. Enquanto 

as que se mantêm inalteradas são: a inteligência verbal, atenção básica, a habilidade 

de fazer cálculos e a maioria das habilidades de linguagem. 

Há mais comprometimento na atenção, como por exemplo o registo de informação, e 

na busca das informações armazenadas, das tarefas dependentes da memória de 

trabalho e também na preservação de informações recentes (memória de curto prazo, 

por exemplo, localização de objetos, recados, etc.). 

Observa-se, clinicamente, um declínio lento no processamento cognitivo como por 

exemplo uma redução da atenção, maior dificuldade na recuperação das informações 

aprendidas e uma redução da memória prospetiva (lembrar-se de lembrar) e da 

memória contextual (dificuldade com detalhes). As informações guardadas (memória 

de longo prazo) não são afetadas, mas a análise e comparação (memória de trabalho) 

das informações que chegam constantemente ao cérebro sofrem alterações.  

Essas alterações não trazem prejuízo significativo na execução das tarefas do 

quotidiano porque não promovem limitação das atividades, nem restrição da 

participação social. A influência do tempo sobre os processos cognitivos também 

aumenta a discrepância entre os sexos masculino e feminino, isto é, os homens mais 

idosos mostram mais facilidades nos cálculos matemáticos enquanto que as mulheres 

demonstram facilidade na execução de tarefas. No entanto, a capacidade do idoso de 

dividir a sua atenção entre vários estímulos para apreender uma situação é 

extremamente prejudicada, em ambos os sexos. 

As capacidades fluidas, isto é, a solução de novos problemas, começam a declinar 

gradualmente.  

A velocidade na qual a informação é processada é provavelmente a alteração mais 

evidente do idoso. A lentidão cognitiva consegue influenciar todas as outras funções 

e pode ser responsável pelo deficit cognitivo em idosos.  
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A lentidão no processamento de informações é observada em idosos através das suas 

dificuldades em compreender textos, pela necessidade de explicações mais ricas e 

extensas. Por outro lado, a capacidade dos idosos em reconhecerem formas, objetos, 

dimensões e distâncias não é prejudicada quando avaliada de forma simples.4 

 

2. Envelhecimento Psicológico 

O envelhecimento psíquico ou amadurecimento não é naturalmente progressivo nem 

ocorre implacavelmente. Depende também da passagem do tempo, mas, sobretudo, 

do esforço pessoal contínuo na busca do autoconhecimento e do sentido da vida, isto 

é, de um estilo de vida saudável a nível psicológico, cognitivo e também biológico.  

O autoconhecimento e a superação dos conflitos do quotidiano são indispensáveis 

para que se possa atingir uma independência psicológica, que por sua vez é uma 

condição indispensável para a sabedoria e a retenção da mesma. O amadurecimento 

saudável é uma conquista individual e que se traduz pela modificação dos valores de 

vida ou pela aquisição da consciência para a pergunta (porque é que vivemos?). 

Com o envelhecimento psíquico há, portanto, redução da vulnerabilidade. A pessoa 

idosa torna-se suficientemente sábia para aceitar a realidade, tolerar a dor ou a perda 

da independência biológica, porque os seus mecanismos de interpretação e aceitação 

são cada vez mais eficazes na sua relação com o mundo. É a liberdade plena ou 

independência psíquica. O idoso compreende o sentido da vida (para quê?) e os 

valores que regem a sua vida são cada vez mais elevados, racionais, inteligentes e 

conscientes. O idoso, devido à sua riqueza vitalícia, entrega-se à existência de uma 

maneira livre, sem ingenuidade, com vigor, mas sem agressividade, com sensatez, 

mas sem demasiado orgulho. Torna-se um sábio, com a esperteza de uma raposa e a 

manhosice de uma serpente. A vida é uma grande viagem em busca da felicidade 

máxima. E, para isso, é necessário o aproveitamento de todas as fases da vida, 

superando os conflitos presentes em cada ciclo, na busca de um equilíbrio e de uma 

felicidade cada vez maior (figura 12). 5 

                                                           
4 http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_artigos/197.pdf 
5 http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_artigos/197.pdf  

http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_artigos/197.pdf
http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_artigos/197.pdf
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Figura 12-Envelhecer, mas com estilo 

Fonte: 

https://www.facebook.com/centrocomunitariodagafanhadocarmo/photos/rpp.329354633824188/2441237

919302505/?type=3&theater 

 

 

3. Envelhecimento Social 

O envelhecimento social é definido pela obtenção de práticas que resultem em uma 

estatura social com o objetivo de preencher os papéis sociais apresentados ou as 

expetativas em relação às pessoas com a mesma idade, cultura e grupo social. Um 

individuo pode ser mais velho ou mais jovem dependendo de como ele se comporta 

dentro de uma expetativa esperada para a sua idade numa sociedade ou cultura. 
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A medida da idade social ou envelhecimento social é composto por objetivos 

individuais nos papéis sociais e envolve características como, por exemplo, a maneira 

de vestir, os hábitos e a linguagem usada, bem como o respeito social para com outras 

pessoas em posição de liderança. Esta idade social também se relaciona com as idades 

cronológicas e psicológicas (figura 13). 

 

Figura 13: Rescaldo da viagem ao Navio Museu Santo André 

Fonte: 

https://www.facebook.com/centrocomunitariodagafanhadocarmo/photos/a.356304067795911/245196668

4896295/?type=3&theater 

 

 

O envelhecimento social deve ser entendido como um processo de alterações nos 

papéis sociais esperados dos idosos, como por exemplo, o tipo de comportamentos 

que correspondam aos papéis definidos para os mesmos. 

Diferentes tipos de roupa e de linguagem são fatores esperados de pessoas com idades 

diferentes. Por esta razão é atribuída correspondência aos comportamentos derivados 

dos vários papéis sociais à idade social, porque a sociedade é o fator determinante 

para os seus associados. A idade social é assim composta por propriedades que 

caracterizam as pessoas e que variam de acordo com a cultura, com o género, com a 

classe social, e com as condições de vida e de trabalho.  
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É preciso ter em mente que as diferenças destas condições (de vida e de trabalho) 

levam a desigualdades durante o processo de envelhecimento, tal como o nível de 

cultura, que tem um papel muito importante porque diferencia a forma como a 

sociedade vê a população idosa e o envelhecimento. Socialmente, pode-se concluir 

que uma pessoa é dada como idosa a partir do momento em que deixa o mercado de 

trabalho, ou seja, quando fica reformado e deixa de ser economicamente ativo. A 

sociedade atribui aos reformados o rótulo de improdutivos e inativos. Com a reforma, 

observa-se muitas vezes um choque brusco nas relações sociais com as pessoas com 

as quais o individuo conviveu durante muitos anos. Muitas vezes devido à falta de 

atividade fora do ambiente de trabalho e à redução de salário. É desta maneira que a 

reforma é vista. De um período não ativo e não produtivo que faz parte do 

envelhecimento. Para Rodolfo Herberto e Tatiana Quarti, segundo Debert (1999), a 

reforma é um ritual de passagem para a velhice. Para essa autora, a reforma torna-se 

num momento de descanso e de introspeção. 

Por fim, conclui-se que a velhice é uma experiência individual e pessoal, diferente 

para cada individuo. Trata-se de um processo complexo enquanto alguns consideram 

a reforma o início do vim da vida social outros vêm como o início de idade social 

repleta de prazer e atividades de lazer (figura 14). 
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Figura 14- Almoço na “Tia Arminda “na Costa Nova 

Fonte: Autoria Própria 
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4. Envelhecimento Ativo 

Tal como as restantes fases etárias, o envelhecimento também deve ser vivido de uma 

forma ativa. Segundo a OMS há três pilares principais em que se apoia o 

envelhecimento ativo: a saúde, a segurança e a participação. A saúde está ligada ao 

bem-estar físico, mental e social. É importante controlar os fatores de risco que estão 

conectados ao aparecimento das doenças crónicas e no declínio funcional e cognitivo. 

E, como resultado, quando estes fatores são controlados, as pessoas beneficiam de 

uma melhor qualidade de vida, não perdem a sua independência, mantêm-se mais 

saudáveis, são mais felizes e aproveitam mais a vida (figura 15). 

 

Figura 15- Aproveitar a vida 

Fonte:https://www.facebook.com/centrocomunitariodagafanhadocarmo/photos/a.421230554636595/2351

706538255644/?type=3&theater 
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As pessoas idosas precisam de mais tratamentos médicos constantes e também de 

serviços privilegiados. Estas assistências são asseguradas, respeitosamente, consoante 

as necessidades e aos direitos das pessoas idosas, à segurança social, física e 

financeira. Ficam assim garantidas a proteção, a dignidade e a ajuda às pessoas idosas. 

A participação está relacionada com a educação, com as políticas sociais de saúde e 

com os programas que assistem na participação em atividades sociais, culturais e 

espirituais. De acordo com a OMS, as capacidades, as necessidades e os desejos das 

pessoas contribuem para que continuem a ser ativas na sociedade com atividades não 

remuneradas enquanto envelhecem (OMS, 2005). É importante destacar que a OMS 

agrega o termo “ativo” não só à capacidade de estar fisicamente ativo, como também 

realça a sua importância (figura 16). 

 

 

 

Figura 16- Sessão de Ginástica no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 

Fonte: Autoria Própria 
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Deste modo, pode-se afirmar que o objetivo de um envelhecimento ativo é de promover 

um envelhecimento saudável e uma consequente melhoria na qualidade de vida. Por isso, 

a OMS defende que os projetos ligados ao envelhecimento ativo, como por exemplo, os 

programas e as políticas que promovam a saúde mental e relações sociais são tão 

importantes como as atividades que melhoram as condições físicas de saúde. 

O envelhecimento ativo também defende que as pessoas idosas participem ativamente na 

sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos e capacidades. Para Marta 

Azevedo segundo Ribeiro e Paúl (2011) a segurança está associada ao local de residência 

do idoso, ao meio ambiente em que a pessoa idosa se apresenta e, essencialmente, aos 

climas sociais na sua comunidade. Já a participação, envolve os grupos sociais onde as 

pessoas idosas estão inseridas (figura 17). Portanto, é de salientar a importância da 

presença dos amigos e da família para um envelhecimento bem-sucedido, tal como uma 

participação social ativa nos vários eventos sociais presentes na comunidade. 

 

Figura 17- Saber ser Idoso 

Fonte:https://www.facebook.com/maioresidadeilhavo/photos/a.1161566280585164/2743477775727332/?

type=3&theater 
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De acordo com Marta Azevedo, segundo Ferreira (2009), o envelhecimento ativo 

aplica-se a toda a comunidade e tem como objetivo principal aumentar a expetativa 

de uma vida saudável e de qualidade. Para isso é preciso que os indivíduos 

compreendam o seu potencial para o seu bem-estar físico, social e mental, oferecendo 

deste modo a participação ativa das pessoas idosas, em assuntos económicos, 

culturais, espirituais e cívicos. 

Todos os indivíduos e populações pertencem a uma cultura e esta determina, de certa 

forma, o envelhecimento das pessoas. As tradições, as atitudes, assim como os valores 

culturais moldam as sociedades na forma de aceitar o processo de envelhecimento 

como também influenciam na procura de comportamentos saudáveis (OMS, 2002). 

 

5. Comportamentos no Envelhecimento 

Os cuidados a longo prazo são definidos pela OMS (2005) como os projetos de 

atividades desenvolvidas por cuidadores informais (família, amigos e vizinhos) ou 

profissionais de saúde ou de serviços sociais, com o objetivo de assegurar 

comportamentos ativos à pessoa idosa para que esta seja capaz de efetuar as suas 

atividades de vida diárias e consequentemente uma maior qualidade de vida 

(OMS,2000). 

Assim, os cuidados a longo prazo incluem sistemas de apoio informais e formais 

(figura 18). Este último pode abranger uma enorme variedade de serviços 

comunitários, tais como, os serviços de saúde pública, cuidados de saúde primários, 

cuidados domiciliários, serviços de reabilitação e cuidados paliativos. Podem ainda 

incluir serviços de internamento.  

Os serviços de saúde mental também têm um papel muito importante no 

envelhecimento ativo e deviam ser parte integrante nos cuidados a longo prazo da 

pessoa idosa. É necessário estar particularmente atento aos diagnósticos de doença 

mental, especificamente em relação à depressão (OMS, 2005). 
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Os serviços sociais e de saúde devem estar organizados e acessíveis, não devem 

discriminar os indivíduos, pois todas as pessoas devem ser tratadas de forma igualitária, 

ou seja, com a mesma dignidade e respeito (OMS, 2005). Os determinantes 

comportamentais estão associados aos estilos de vida saudáveis e aos cuidados da saúde 

como bem essencial ao longo de todas as fases da ida. Entre estes comportamentos 

destacam-se o consumo de tabaco, a atividade física, a alimentação saudável, a saúde oral 

e o consumo de álcool.  

Estes fatores são determinantes para um envelhecimento ativo porque a adoção de estilos 

de vida saudáveis e a participação ativa dos indivíduos nos seus próprios cuidados são 

muito importantes em todas as fases estarias. As adoções destes comportamentos podem 

prevenir doenças, prolongar a vida e a qualidade de vida das pessoas (OMS, 2005). 

O consumo de tabaco é prejudicial em qualquer idade por isso não consumir ou deixar 

esse vício aumenta exponencialmente a qualidade e a longevidade de vida (figura 19). 

Fumar aumenta o risco de aparecimento de doenças, como também, pode levar a perdas 

na capacidade motora. Este comportamento tem consequências graves nos fumadores e 

não fumadores que estão expostos ao fumo, nomeadamente pessoas que sofram de asma 

ou de outros problemas respiratórios (OMS, 2002). 

O consumo de tabaco tem efeitos graves na saúde das pessoas porque conduz a uma 

dependência física e psicológica na maioria dos consumidores e em relação à sua 

longevidade, os fumadores perdem em média dez anos de esperança média de vida que 

podem ser recuperados se o fumador parar de fumar. Atualmente o consumo de tabaco é 

a primeira causa de mortalidade que pode ser evitada. 

 

6. Atividade Física no Envelhecimento 

A atividade física regular e moderada pode trazer grandes benefícios à saúde e pode 

retardar o declínio funcional. O exercício físico é muito importante na vida da pessoa 

idosa. Tornam-se mais úteis e mais autónomos nas atividades de vida diárias (OMS, 

2002). De acordo com Marta Azevedo, segundo Sé (2009), a atividade física é também 

considerada uma mais valia para as pessoas alcançarem um envelhecimento bem-

sucedido, mas, é de salientar que o conceito de atividade não inclui só atividades físicas, 

mas também, atividades mentais. 
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O exercício e a estimulação das propriedades cognitivas nas pessoas idosas têm 

importância, visto que, apesar de não fazerem desaparecer as diferenças de idade, tendem 

a contribuir para um declínio funcional mais tardio do que as capacidades não exercitadas 

(de acordo com Denney citando Fonseca, 2006). Embora sejam evidentes os benefícios 

da atividade física, a maioria da população idosa leva uma vida sedentária o que é 

alarmante. 

De mão dada com o exercício físico encontra-se a alimentação saudável e a alimentação 

é muito importante para melhorar a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. 

Relativamente às pessoas idosas, uma boa nutrição pode falhar devido a diversas causas 

tais como, baixos recursos sócio económicos, dificuldade na obtenção de alimentos, perda 

de dentes, isolamento social, deficiências cognitivas ou físicas que as impede de comprar 

comida e ou na confeção e situações de emergência (OMS, 2006), como também os seus 

hábitos alimentares que levaram durante toda a sua vida. Por outro lado, a ingestão em 

excesso de alimentos pode provocar obesidade e doenças cronicas durante o processo de 

envelhecimento, por isso, é importante melhorar os hábitos alimentares. 

Uma alimentação adequada e saudável tem como consequência a preservação da saúde 

oral. A OMS (2002) refere que um número elevado de pessoas idosas apresenta alguns 

problemas nível de saúde oral, nomeadamente caries, perda de dentes e doenças 

peridentais que, posteriormente, podem provocar outros problemas de saúde tais como, 

problemas gastrointestinais, otites entre outros. 

 

7. Excessos no Envelhecimento  

O consumo excessivo de álcool é atualmente um dos fatores de risco com maior impacto 

no aparecimento de doenças crónicas relacionadas com os estilos de vida das pessoas. 

Com o avançar da idade e consequentemente com a alteração do metabolismo, a 

resistência ao consumo de álcool modifica-se e as pessoas têm menos tolerância, assim, 

o consumo de grandes quantidades pode ter consequências muito graves. 

 

 

 



 

34 
 

Quando o consumo é excessivo pode causar perda de independência nas atividades de 

vida diárias, tais como, a diminuição do funcionamento cognitivo, ocorrência de 

acidentes, episódios de confusão recorrentes, sintomas de autonegligência (como a falta 

de higiene), diminuição da atenção e de atividades, de acordo com Marta Azevedo 

segundo Nunes, 2009. A OMS (2002) acrescenta ainda que para além destes problemas, 

o álcool também provoca alterações a nível da interação medicamentosa. 

Por outro lado, o álcool não tem só consequências negativas, existem evidências para 

pessoas com idade superior a 45 anos em que a ingestão de álcool ate uma dose por dia 

pode diminuir o risco de derrame e de doenças coronárias (OMS, 2002) 

No entanto é de salientar que a ingestão alcoólica interfere com os medicamentos e visto 

que as pessoas idosas são portadoras de doenças cronicas, e necessitam de medicação 

continua o consumo de álcool não é aconselhado. 

 

 

 

8. Fármacos na Terceira Idade 

Existem vários fatores que contribuem para que a população idosa não possua a porção 

farmacêutica necessária, entre eles estão as condições socioeconómicas o que vai 

provocar uma toma de medicação não continua ou a desistência da toma de medicação o 

que por sua vez conduz a novos problemas de saúde. 

Por outro lado, também há pessoas idosas que tomam medicação em excesso sobretudo 

tranquilizantes e calmantes o que pode contribuir para futuras quedas e, 

consequentemente, internamentos. Não basta as pessoas idosas ter a medicação 

necessária, têm também que aderir às práticas regulamentadas para os medicamentos. 

 Nos países desenvolvidos verifica-se que a adesão correta ao consumo da terapêutica a 

longo prazo por parte da população idosa é de 50 por cento, enquanto que nos países 

menos desenvolvidos a percentagem revela-se muito inferior. A não adesão tem 

consequências como, alterações nos tratamentos, na qualidade de vida, na economia e na 

saúde pública (OMS, 2005). 



 

 

 

CAPÍTULO III – 

ESTÁGIO CURRICULAR 
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O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo abrange inúmeros serviços, distinguidos 

pela prática de valores fundamentais do setor idoso, concedendo uma resposta às suas 

necessidades biológicas, psicológicas e sociais, promovendo a autonomia e a autoestima 

do utente. A instituição distingue-se através do término da ideia de exclusão da pessoa 

idosa, ao participarem ativamente na sociedade, bem como a sua presença online, que os 

tornaram figuras mediáticas nas redes sociais, sendo a instituição e os utentes conhecidos 

por todo o país.  

Numa experiência pessoal, durante a minha passagem pelo Centro Comunitário da 

Gafanha do Carmo, pude experienciar dos diversos meios e plataformas de aprendizagem 

que estavam disponíveis diariamente, tendo sido essenciais para complementar as 

aprendizagens de dois anos letivos.  

 

1. Estágio – Primeiro Dia 

O estágio principiou no dia 25 de fevereiro de 2019, numa segunda-feira, tendo iniciado 

com a devida apresentação da orientadora de estágio, Sofia Nunes e o seu colega Ângelo 

Valente. Após esse momento foi-me mostrado o espaço em que iria decorrer o estágio, 

assim como a equipa que me iria auxiliar durante esse período. Num segundo momento 

foi-me mostrada a sala principal onde conheci os utentes e os seus dois amigos de quatro 

patas.  

O ar, carregado de energia contagiante presente na instituição promovera a facilidade de 

execução da primeira atividade de ginástica que realizei, após esse momento enriquecido 

de energia chegou a hora em que auxiliaria com as refeições e as suas componentes. Fora 

nesse mesmo espaço onde conhecera as auxiliares de saúde da instituição que me 

acolheriam como se de família se tratasse. 

Seria na parte da tarde desse dia que os utentes me conheceriam a partir de um momento 

de partilha de conhecimentos e de emoções, onde falara da minha pessoa e os respetivos 

ouvintes fariam o mesmo de seguida. Ainda nesse mesmo dia aprendera a auxiliar a 

higienização dos utentes e do espaço que os rodeia. Foi um dia repleto de novidades que 

guardarei, assim como as memórias da extrema felicidade quando estava a alcançar os 

meus objetivos.  
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2. Rotina 

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo é composto por várias valências, pelo 

Serviço de Apoio Domiciliário, a Estrutura Residencial para Idosos e o Centro de Dia. 

Para assegurar o funcionamento destes serviços existem tarefas a executar de forma 

rotineira. 

Como consequência do estágio, foi possível presenciar todos os passos de cada um destes 

serviços (Serviço de Apoio Domiciliário; Estrutura Residencial para Idosos e Centro de 

Dia). Tanto no horário diurno como no diário noturno. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

No serviço de apoio domiciliário e por volta das 8h30, o pequeno-almoço é entregue a 

todos os clientes seguindo uma rota específica e individual. Na assistência na alimentação 

os funcionários encontram-se presentes e prestáveis através de um contato familiar e de 

uma mão sábia e amiga, assistindo de todas as maneiras possíveis não só na alimentação 

como também na hora de trocar de roupa ou mesmo na altura de tomar banho. 

De regresso ao Centro, os funcionários tratam da roupa lavada enquanto aguardam pelas 

12h para a entrega do almoço. Novamente, com as marmitas na carrinha, a volta definida 

é percorrida para entregar o devido almoço e lanche aos utentes do serviço de apoio 

domiciliário. 

Após a entrega do almoço, os funcionários vão almoçar e continuam as suas tarefas na 

lavandaria até às 16h. Chegada a esta hora é necessária a entrega do jantar e a verificação 

do bem estar do cliente.  
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Estrutura Residencial para Idosos 

Por volta das 6h da manhã os utentes começam o seu dia com a assistência das 

funcionárias noturnas que, individualmente, conhecem os utentes e os seus horários. 

Começam com quem acorda primeiro ou quem necessita de mais ajuda neste processo. 

Os utentes são acompanhados no banho, na muda de fraldas, na troca de roupas e todos 

os restantes procedimentos higiénicos e farmacêuticos. Com a troca de turno às 8h00 

entram outras funcionárias para colaborarem no pequeno almoço e na toma da medicação. 

Antes do pequeno almoço no refeitório, este é dado aos utentes acamados. De seguida é 

dada assistência a todo o tipo de pedidos ou necessidades tais como, ajudar os utentes a 

utilizarem a casa de banho, limpar as mesmas, trocar as roupas e fralda do utente e da 

cama e também, conversar com os utentes, o que é bastante importante, tornando, a 

estrutura residencial para idosos, num ambiente familiar. 

Pelas 11h, as mesas de almoço são devidamente postas e às 12h os utentes são chamados 

para virem almoçar e tomar a medicação. Novamente, antes do almoço, este é dado aos 

clientes acamados. 

Da parte da tarde, são realizadas atividades lúdicas que por norma são acompanhadas por 

algumas funcionárias e de seguida é posta a mesa para a hora do lanche. Aguardando as 

16h, a ocupação passa pela realização de atividades juntamente com os utentes de centro 

de dia.   

Na hora do lanche é dada a alimentação e fármacos aos clientes e é reposta a mesa para a 

hora de jantar. Às 23h começa o turno das funcionárias noturnas, cuja primeira função 

passa por dar suplementos a quem necessite ou simplesmente uma pequena ceia para 

quem queira e para isso dirigem-se a cada quarto individualmente. Entretanto, com os 

utentes a dormir e até serem chamadas, as funcionárias passam o tempo a organizar os 

espaços, mantendo o Centro Comunitário limpo. Durante estas funções, as funcionárias 

fazem voltas periódicas aos quartos para verificação do bem estar dos utentes. 
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Centro de Dia 

Este serviço esteve mais presente no meu estágio visto que o horário ia das 9h até às 17h. 

A primeira função consiste na recolha dos idosos através de uma rota individual e 

estudada, assistindo a entrada e a saída dos utentes da carrinha. De seguida, para quem 

não come nos quartos, esses utentes são encaminhados para o refeitório para a toma de 

pequeno-almoço e de medicamentos, se for o caso. 

Após o pequeno-almoço, os idosos dirigem-se para uma das duas salas presentes no 

Centro Comunitário, uma mais sossegada e outra mais movimentada. Por norma são 

efetuadas imensas atividades recreativas com o objetivo de estimular a parte cognitiva 

como também a vertente física e social. 

 Estas atividades são realizadas pelo engenho e criatividade do animador Ângelo Valente 

e da gerontóloga Sofia Nunes, desde passeios a pé ou de carrinha pela freguesia ou pelo 

distrito de Aveiro, como também atividades gímnicas ou a criação de novos vídeos, como 

se pode observar nos links seguintes: 

 https://www.youtube.com/watch?v=54ofaHrTEME 

 https://www.youtube.com/watch?v=CZEO6QzSESM 

À hora de almoço os utentes de centro de dia e da estrutura residencial para idosos 

dirigem-se para o refeitório. Com o almoço concluído, são continuadas as atividades 

matinais ou são começadas novas atividades com o objetivo de manter o tempo ocupado 

da melhor maneira, estimulando as vertentes psicológicas, físicas e sociais. 

Por fim, chega a hora do lanche e da medicação necessária e de seguida os utentes são 

transportados novamente para casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54ofaHrTEME
https://www.youtube.com/watch?v=CZEO6QzSESM
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3. A minha rotina  

A primeira função, e bastante crucial, começa pela colocação de música na sala principal 

e de seguida colaborar nos pequenos almoços. Enquanto cada idoso era cumprimentado 

individualmente a refeição era dada e de seguida os pratos recolhidos. Se fosse  necessário 

também colaborava no transporte dos utentes para as salas. Por fim, as mesas eram  

devidamente repostas para a hora de almoço. 

De seguida eram realizadas atividades para estimular a função social, psicológico e física 

como por exemplo, a ginástica ou a criação e gravação de novos videos tal como se pode 

observar abrindo o link que se segue: 

 https://www.youtube.com/watch?v=j99B1rBeXuI 

No almoço a função começava por assistir as funcionárias na distribuição das refeições e 

de seguida na recolha dos pratos. Após o almoço dos utentes, começava o almoço do staff, 

seguido da reposição das mesas para a hora do lanche. 

Com o fim da refeição, as atividades matinais são continuadas ou são criadas novas 

atividades como passear os cães do Centro Comunitário pela freguesia ou até mesmo pela 

cidade de Aveiro.  

Durante todas as atividades é possivel presenciar um ambiente familiar entre os 

funcionários, estagiários com os utentes porque durante todos os processos existentes no 

lar a estimulação social entre os utentes e os funcionários é e está sempre presente. 

Na hora do lanche, as refeições são distribuidas e as mesas são repostas para a hora de 

jantar. 

Por fim, até á hora de saída, ocorrem trocas de conhecimentos com os utentes e trocam-

se afetos com aqueles mais carinhosos e quebram-se barreiras com os mais teimosos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j99B1rBeXuI
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4. Outras Atividades de Estágio 

 

Entrevista na RTP - 27/2/2019 

Como consequência do bom trabalho desenvolvido no Centro Comunitário da Gafanha 

do Carmo, os utentes são muitas vezes alvo de entrevistas televisivas com o objetivo de 

elucidarem o público nas vantagens da terceira idade e da institucionalização (figura 24). 

 

Figura 18- Entrevista na RTP 

Fonte: Própria 

 

Objetivos:  

 Elucidar o público das alegrias presentes na terceira idade e do trabalho 

desenvolvido pelo animador Ângelo Valente e pela gerontóloga Sofia Nunes. 

Reflexão 

Como se pode verificar na figura 24, este tipo de deslocações a canais televisivos não são 

insólitos. Estes eventos são sempre momentos de alegria e de ansiedade para todos os 

intervenientes, abordados sem qualquer tipo de dificuldade e com um ligeiro nervosismo. 

No entanto devido à experiência de Ângelo Valente e de Sofia Nunes neste tipo de 

situações o dever foi cumprido. 
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Baile de Carnaval – 26/2/2019 

Devido à boa relação entre as Estruturas Residenciais e ao esforço da Camara Municipal 

de Ílhavo, criou-se um baile de carnaval para os idosos, com bebidas, comida e muita 

diversão (figura 25). 

 

Figura 19- Baile de Carnaval de Ílhavo 

Fonte: Própria 

 

Objetivos: 

 Escapar à rotina das estruturas residenciais; 

 Promover a atividade física e a estimulação social através do convívio e da dança; 

 Reviver músicas antigas e estimular o cognitivo. 

Reflexão 

Com a junção das estruturas residenciais mais participativas e com a ajuda da Camara 

Municipal de Ílhavo foi possível criar este convívio maravilhoso que envolveu utentes 

e funcionários vestidos a rigor para o carnaval. Foi possível lembrar músicas antigas 

como também recriar danças usadas nos bailes de antigamente. Um momento para 

nunca esquecer. 
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Caminhadas ao exterior – 28/2/2019 

Os passeios a pé pelas ruas eram uma das atividades mais frequentes no centro comunitário 

(figura 26). Uma hora depois de almoço os utentes, se assim o quisessem, participavam 

nestas caminhadas para quebrar o tabu, de que os idosos não são fisicamente ativos. 

 

Figura 20- Passeios pela Gafanha do Carmo 

Fonte: Própria 

Objetivos: 

 Estimular as funções físicas e sociais dos utentes; 

 Quebrar o estereótipo das estruturas residenciais para idosos. 

Reflexão 

Tendo boa ou má mobilidade, os idosos que quisessem participar eram sempre bem-

vindos e quanto mais melhor. Estas caminhadas eram sempre acompanhadas, 

primeiramente de respostas negativas demonstrando o estado físico da pessoa e 

terminavam sempre com agradecimentos e afetos. O ar puro, a natureza, a companhia dos 

animais e a estimulação física demonstravam ter efeitos muito positivos no dia-a-dia dos 

utentes, tendo como consequência melhorias nos idosos a níveis físicos, sociais e 

psicológicos. 
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Visita de uma escola primária – 4/3/2019 

Novamente pela altura do carnaval, o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo recebeu 

a visita da escola primária da Gafanha da Encarnação (figura 27) para partilhar o dia com 

os utentes. As atividades envolveram a dança do comboio à volta da sala, a apresentação 

de alguns dos alunos e dos utentes e muitos momentos divertidos. 

 

Figura 21- Visita de uma escola primária no Carnaval 

Fonte: Própria 

Objetivos: 

 Estimular as funções físicas, sociais e cognitivas; 

 Proporcionar o convívio intergeracional; 

 Troca de conhecimentos. 

 

Reflexão 

Este tipo de convívios são extremamente importantes devido à troca de conhecimentos 

que se faz e à valorização que se adquire perante os idosos. Com isto as crianças aprendem 

a respeitar as pessoas mais velhas e a ter a opinião delas em conta visto que os idosos 

também se divertem como eles. Cumpriram-se todos os objetivos propostos e mais devido 

à adesão dos idosos e das crianças na altura da dança e da folia, foi possível proporcionar 

momentos de prazer puros. 
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Baú da Biblioteca – 7/3/2019 

Devido à popularidade do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo muitas entidades 

querem permanecer um dia com os utentes ou realizar atividades com o mesmo no seu 

espaço e por isso o Centro Comunitário teve a sorte de partilhar o dia com a Biblioteca 

de Ílhavo. As funcionárias da biblioteca municipal (figura 28) partilharam histórias e 

livros com os utentes, consequentemente, deixaram um baú cheio de filmes, histórias e 

contas com o intuito de ser utilizado pelos idosos. 

 

 

 

 

Figura 22- Baú da Biblioteca de Ílhavo 

Fonte: Animador Ângelo Valente 
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Objetivos: 

 Melhorar a atenção; 

 Estimular os processos de memória e foco; 

 Incentivar a leitura aos idosos. 

 

Reflexão 

Com a leitura de vários contos os idosos demonstravam o seu interesse no seguimento 

das histórias, no entanto o objetivo estava na leitura individual e não partilhada como este 

exemplo. Este objetivo foi concluído no dia seguinte à visita da Biblioteca Municipal, 

porque vários idosos demonstravam o desejo de ler mais histórias e de trocar a televisão 

pelos livros. 
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Recolha de Lixo – 19/3/2019 

No mês de março apareceu um desafio online que se tornou viral. Este desafio consistia 

na recolha de lixo demonstrando o resultado anterior e posterior, um desafio ecológico 

cujo principal objetivo se trata do aumento da nossa pegada ecológica. Por essa razão e 

pelo facto de se ter tornado viral, o Centro Comunitário decidiu aderir a esta atividade e 

contribuir, como também, dar o exemplo (figura 29). 

 

 

Figura 23- Recolha de Lixo na Gafanha do Carmo 

Fonte: Animado Ângelo Valente 
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Objetivos: 

 Dar exemplo às gerações mais novas; 

 Demonstrar o nosso conhecimento nas mais recentes modas online; 

 Contribuir para sociedade diminuindo a nossa pegada ecológica; 

 Estimular os processos cognitivos, físicos e sociais. 

 

 

Reflexão 

Este tipo de atividade é bastante interessante porque, em primeiro lugar, inspira as pessoas 

a seguirem o exemplo como também contribui para melhorar a perspetiva do ser ativo 

que são as pessoas idosas. E em segundo lugar, contribui positivamente para o nosso 

planeta e para os intervenientes desta ação que ganham um sentimento de autorrealização 

e bem-estar próprio após realizar uma boa ação. 
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Visita da Santa Casa da Misericórdia de Braga – 15/4/2019 

 

Como o Centro Comunitário possui alguma atração, os utentes de uma Estrutura 

Residencial de Braga (figura 30) decidiram passar o dia no lar. Repletos de boa 

disposição, vontade de aprender e muita comida foi possível organizar atividades de 

entretenimento e momentos de lazer. 

 

 

Figura 24- Hora da despedida dos utentes bracarenses 

Fonte: Animador Ângelo Valente 

 

Objetivos: 

 Estimular as funções sociais; 

 Partilhar conhecimentos e realidades de ambas as estruturas residenciais para 

idosos; 

 Comparar as diferenças e semelhanças entre os dois lares; 

 Mostrar o Centro Comunitário e apresentação dos seus utentes;  

 Proporcionar momentos de lazer. 

 



 

50 
 

Reflexão 

Foi possível concretizar todos os objetivos propostos com grande facilidade. A boa 

disposição dos utentes bracarenses transbordava e contagiava todas as pessoas tornando 

qualquer tipo de atividade diferente e bem divertida com a sua presença. Concluiu-se uma 

enorme troca de conhecimentos e experiências individuais entre os idosos de ambos os 

lares. 

 

Idolíadas – 25/5/2019 

Um concurso de arte sénior ou a arte da maior idade que, com o apoio de parceiros 

artísticos, origina a criação de performances de teatro, música, dança, artes plásticas e 

vídeo. Este concurso (figura 31) é apresentado e avaliado na Casa da Cultura de Ílhavo 

onde a assistência está sempre repleta, seja pelas claques representantes seja por 

entusiastas desta arte da maior idade. 

 

 

 

Figura 25- Peça de teatro do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 

Fonte: 

https://www.facebook.com/centrocomunitariodagafanhadocarmo/photos/a.2280433058716326/22804331

72049648/?type=3&theater 
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Objetivos: 

 Incrementar a inteligência espacial; 

 Aumentar a concentração e raciocínio lógico; 

 Adquirir e trocar conhecimentos; 

 (Re)Ativar a memória; 

 Crescer de um modo afetivo. 

 

Reflexão 

O Idolíadas é definitivamente uma arte de maior idade, consegue juntar uma enorme 

afluência de espetadores como de participantes. Este projeto é complementado por 

estimular as vertentes cognitivas, físicas e sociais nos idosos, nomeadamente a 

estimulação social porque, durante os ensaios os participantes têm que interagir com 

utentes de outros lares. Este projeto trata-se de uma vertente do espetáculo “Escoliadas 

“e tem como objetivo acabar com o sedentarismo na terceira idade, mudar o estereótipo 

da pessoa idosa e contribuir ativamente para a cultura individual e do município. 

 

Futuridade – 22/6/2019 

Futuridade 2069 – Sentir o Futuro é o título do evento criado, para 2019, pelo Animador 

Ângelo Valente e pela Gerontóloga Sofia Nunes em junção com o Centro Comunitário 

da Gafanha do Carmo (figuras 32 e 33).  

Trata-se do encontro das mais diversas celebridades televisivas ou da internet, das mais 

diversas áreas de trabalho com o objetivo de explicar, nas suas próprias palavras, como 

se vêm daqui a 50 anos. 

O ano 2019 contou com um leque de celebridades sonantes, como por exemplo Pedro 

Boucherie Mendes, Ana Gomes, Pedro Chagas Freitas, Inês Lopes Gonçalves, Wandson 

Lisboa, Tiago Velhinha, António Bastos, António Pedro e Gonçalo Diniz. 
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Figura 26- A Dona Ermelinda contente por ter assistido o Futuridade 2069 

Fonte: 

https://www.facebook.com/centrocomunitariodagafanhadocarmo/photos/a.356304067795911/234610831

8815466/?type=3&theater 

 

Objetivos:  

 Dar a conhecer as realidades futurísticas dos oradores; 

 Melhorar a compreensão individual sobre os temas tratados, no futuro; 

 Contribuir para um envelhecimento ativo; 

 Partilhar conhecimentos. 
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Figura 27- Futuridade 2069 – Sentir o Futuro 

Fonte: 

https://www.facebook.com/centrocomunitariodagafanhadocarmo/photos/a.421230554636595/232738893

4020738/?type=3&theater 

 

Reflexão 

É uma conferência entre os oradores e o público, em que em 15 minutos cada um dos 

oradores imagina o seu futuro num espaço de tempo de 50 anos nas mais diversas áreas 

como a televisão, o cinema, as redes sociais, a música e as emoções.  

Não só contribui para um papel mais positivo em relação ao envelhecimento como 

também ajuda na visualização de problemas atuais e futuros presentes na vida dos idosos, 

como também colabora com a presença de programas ou eventos realizados para a terceira 

idade. É possível afirmar que o Futuridade se trata de um projeto único criado e executado 

com carinho e sempre com um cariz familiar. 
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Reflexão Final 

O estágio curricular realizado no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo teve início 

no dia 25 de Fevereiro de 2019 e acabou no dia 15 de julho de 2019. 

A oportunidade de trabalhar no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo tornou o 

estágio curricular numa aventura de conhecimento empírico, de emoções e de novos 

ambientes, mas, também, permitiu consolidar e ao mesmo tempo complementar os 

conhecimentos já adquiridos no decorrer do Curso de Técnico Superior Profissional de 

Gerontologia. 

Os primeiros dias demonstram sempre o início de uma jornada repleta de dúvidas e de 

vontade de aprender. No entanto, com o passar dos dias, todas as atividades, todos os 

utentes e funcionários tornaram-se cada vez mais familiares o que facilitou e acalmou 

quaisquer nervos restantes.  

Sendo morador na Gafanha da Nazaré que por sua vez é bastante próxima da Gafanha do 

Carmo, onde se situa o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, levou a que o meu 

conhecimento sobre este Centro fosse enriquecido devido ao contato com várias pessoas 

cujos pais/avós lá residem. Fora toda a fama e conhecimento que o Centro Comunitário 

tem, o meu conhecimento provêm de fontes pessoais e não de redes sociais e essa terá 

sido uma das razões da escolha do lugar para o meu estágio curricular. 

No decorrer do estágio foi possível experienciar desafios na área da saúde, da animação 

sociocultural, de práticas gímnicas e de psicologia que contribuíram profundamente para 

o enriquecimento da minha formação profissional, concluindo deste modo todos os 

objetivos propostos pessoalmente. A ajuda do Animador Sociocultural Ângelo Valente, 

da Gerontóloga Sofia Nunes e de todas as funcionárias de Ajuda de Ação Direta foram 

imprescindíveis para a aprendizagem de técnicas e estratégias aplicadas a cada utente na 

realização de várias atividades ou mesmo em situações de repouso e lazer. 

O meu trajeto de estágio permitiu observar e experienciar as três valências que o Centro 

Comunitário da Gafanha do Carmo dispõe, a Estrutura Residencial para Idosos, o Centro 

de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário o que permitiu complementar a minha formação 

ao conhecer estes três serviços e as realidades que representam cada um.  
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No entanto, a maior parte do estágio realizou-se no Centro de Dia e por isso e é esta a 

realidade mais presente na minha experiência e sem menosprezar qualquer serviço, é este 

com qual mais me identifico. Por outro lado, a breve passagem pelo Serviço de Apoio 

Domiciliário elucidou-me na realidade da efemeridade da vida e como tudo se pode 

alterar de um momento para o outro e a ajuda deste serviço para várias pessoas é 

imprescindível. 

Portanto, os conhecimentos adquiridos pela passagem por estes serviços torna-se muito 

relevante porque é possível interagir pessoalmente com os idosos criando laços e 

intimidades ao dar-lhes ajuda nos cuidados básicos e nas atividades de vida diárias o que 

por sua vez vai aumentar a sua confiança e consequentemente melhorar a sua autoestima 

e qualidade de vida. 

A minha passagem pelo Centro Comunitário da Gafanha do Carmo começou com receio 

e acabou com muitas amizades, muitas experiências e principalmente muita aquisição de 

conhecimento. Foi possível partilhar histórias, emoções, carícias com os idosos e com os 

funcionários devido ao ambiente familiar que transborda o Centro Comunitário. Todos os 

dias eram quebradas barreiras sociais impostas pelos idosos e a recompensa deste projeto 

é inigualável quando finalmente se arranca um sorriso de quem nunca sorri. Consigo 

sentir que cresci bastante a nível profissional como também a nível pessoal e por isso 

saliento a importância dos estágios curriculares e da importância que estes têm na 

conclusão da formação profissional. O contato direto e aquisição de conhecimentos na 

área são muito importantes como também a superação de objetivos pessoais ou impostos 

pelo estágio melhoram o carater pessoal e desenvolvem características pessoais. No final, 

foi possível ganhar amizades eternas e um amor incondicional todos os dias. 

Em relação ao TeSP de Gerontologia, verifiquei que algumas disciplinas presentes no 

curso não tiveram qualquer tipo de aplicação teórica ou prática e por isso creio que a 

tipologia das unidades curriculares para os TeSP deveria ser revista para uma melhoria 

na integração dos estudantes em situações de estágio. Por outro lado, considerei a melhor 

experiência que tive o prazer de integrar até ao dia de hoje, o decorrer do curso, as 

amizades criadas e o estágio curricular.   
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