
 

Selo “Comunidades Pró Envelhecimento 2020-2021” 
 

 

No dia 1 de outubro de 2020, a Freguesia da Guarda assinalou o Dia Internacional do Idoso, destacando 

as atividades em que a comunidade sénior se tem envolvido ao longo do ano. Foi também neste dia que 

a Freguesia da Guarda teve a notícia da atribuição do Selo de “Comunidade Pró-Envelhecimento 2020-

2021”, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atribuição do Selo de “Comunidade Pró-Envelhecimento 2020-2021” resultou de uma candidatura 

elaborada pela Junta de Freguesia, onde foi possível destacar as suas boas práticas, os seus planos 

estratégicos e as suas políticas, de modo a potenciar os benefícios do envelhecimento ativo. 

A Freguesia da Guarda tem tido já um forte papel na preocupação com o bem-estar da comunidade. É 

notório que quando há um investimento nas estratégias para um envelhecimento ativo, há também uma 

forte relação com a satisfação dos nossos seniores, permitindo-lhes uma maior autonomia, um maior 

investimento pessoal, aumento da proatividade, assim como uma maior inclusão na comunidade geral. 

Para que todas estas possibilidades se tornem uma realidade é necessário haver estruturas, atividades, 

técnicos, voluntários que permitam todo o conjunto de ações, formais e informais, necessárias a estas 

boas práticas. 

Assim sendo, após a submissão da candidatura vimos reconhecido o esforço e investimento, junto de 

outras 93 Comunidades, com a atribuição deste Selo. Há assim, por parte da Freguesia da Guarda, um 

forte compromisso com o bem-estar, com a qualidade de vida e com a promoção de um envelhecimento 

saudável e ativo. A valorização dos seniores da Freguesia é essencial, pois são eles fonte de experiência e 

sabedoria. 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000edhZUAQ
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000edhZUAQ


 

 

 

"As evidências (científicas) sugerem que até 40% dos casos de demência podem ser adiados ou evitados 

através da mudança de comportamento, precocemente. O problema é que as campanhas de saúde 

pública têm um registo insatisfatório e pouco ou nada abordam a doença pré-existente mais intratável da 

demência: a velhice" (The Economist, 27 de Agosto de 2020). 

Através de algumas atividades específicas, como as “Oficinas de Estimulação Cognitiva”, a “Ginástica 

Sénior” e os “Ateliês de Pintura e Bordados”, a Freguesia da Guarda tem-se preocupado em criar 

estratégias para retardar possíveis demências e estimular o cérebro, diminuir a incidência de Depressão 

e criar um ambiente motivador e saudável. Sabemos que o contexto atual tem sido de grandes desafios 

ao longo do ano de 2020, no entanto, quando foi possível retomar as atividades foram tomadas todas as 

precauções para minimizar as possibilidades de contágio, havendo sempre toda a responsabilidade e 

segurança possíveis. 

Para a Freguesia é fundamental continuar a lutar pelos direitos dos seniores, no sentido de integraram 

comunidades inclusivas, ativas, saudáveis e seguras. É assim um orgulho termos sido destacados 

enquanto “Comunidade Pró-Envelhecimento”. 

 

 

 

https://www.economist.com/leaders/2020/08/27/the-rising-prevalence-of-dementia-is-a-global-emergency

