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Envelhecimento e 

intergeracionalidade  
Dinâmica Ativismo Sociopolítico 

 

Objetivos Sensibilizar e mobilizar os jovens para o apoio aos idosos 

 

Descrição 1.ª Parte  

- O professor bibliotecário lança às crianças e jovens, organizados 

em grupos de 4 ou 5 elementos, o desafio de apoiar os idosos.  

- Como ponto de partida para a discussão em torno do problema, 

solicita-lhes que analisem os dados de Pordata (ANEXO 1) e os 

vídeos com pistas para a resolução do problema (Recursos 1). As 

crianças e jovens debatem o tema e apresentam ações a 

desenvolver. 

 

2.ª Parte 

- O professor bibliotecário/ professores envolvidos nestas atividades 

organizam uma assembleia com a presença de decisores locais 

(autarquias, lares de idosos, universidades seniores, instituições de 

solidariedade social, diretores/ presidentes de unidades de ensino) 

e dos representantes de cada grupo das turmas envolvidas.  

- Do debate entre os decisores locais e as crianças e jovens resulta 

um conjunto de ideias que se consubstancia num programa de 

intervenção para apoio aos idosos, que pode passar pelo 

voluntariado ou outras ações de apoio.  

- Este programa é apresentado à comunidade escolar e são abertas 

as inscrições para outros participantes.  
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 3.ª Parte 

- É organizado e dinamizado um programa de formação para as 

crianças e jovens interessados em participar no programa de 

intervenção.  

- O programa de intervenção é monitorizado e avaliado pelas 

crianças, jovens, professores e demais responsáveis envolvidos, 

uma vez ouvidos os idosos que dele beneficiaram. 

  

Recursos 1.  

- SCML. Intergeracionalidade. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=AoyV2FP30Nw   

2.  

- SCML - SiforAGE. (2013). Programa Intergeracional entre seniores 

e jovens. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Le6jRVCrg9U  

 3.  

- SIC. Projeto Intergeracional em reportagem. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp8fJrIo820  

Autores  

 

Isabel Pardal | Isabel Ramos | Maritza Dias | Raquel Ramos | Rui 

Festa - Centro de Formação António Sérgio. (2020). Cidadania 

democrática em contexto de biblioteca escolar [Ação de 

Formação]. Lisboa. 
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ANEXO 1  

Tabela com dados retirados de:  

FFMS. Tabela Pordata – Base de Dados Portugal Contemporâneo. Disponível em: 

https://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-249498  

 

 
1981  1991  2001  2011  2018  

População residente 

milhares  9.851,3  9.960,2  10.362,7  10.557,6  10.283,8  

Jovens (%) 

menos de 15 

anos  

25,3  19,7  16,2  15,0  13,8  

População em idade ativa 

(%) 15 aos 64 anos  63,2  66,5  67,3  66,1  64,6  

Idosos (%)  

65 e mais anos  11,5  13,8  16,5  18,9  21,7  

Índice de envelhecimento 

idosos por cada 100 jovens  45,4  70,0  101,6  125,8  157,4  

  

 

https://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-249498
https://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-249498
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++m%c3%a9dia+anual+total+e+por+sexo-6
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++m%c3%a9dia+anual+total+e+por+sexo-6
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++m%c3%a9dia+anual+total+e+por+sexo-6
https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Tabela/?MicroId=513&Operation=1
https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Tabela/?MicroId=513&Operation=1
https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Tabela/?MicroId=513&Operation=1
https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Tabela/?MicroId=513&Operation=1
https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Tabela/?MicroId=513&Operation=1
https://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Tabela/?MicroId=513&Operation=1
https://www.pordata.pt/Portugal/Indicadores+de+envelhecimento-526

