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RESUMO 

 

Se queremos uma participação mais ativa da população sénior na sociedade, as iniciativas públicas 
municipais não podem mais descurar a importância que a tecnologia assume para reforçar estes 
compromissos cívicos. Uma política de “cidades inteligentes” será tão mais eficaz quanto mais abrangente 
for em matérias como a acessibilidade e a inclusão digital, de todos! A população sénior é mais exigente nas 
condições favoráveis ao desenvolvimento de competências tecnológicas, é por isso que um projecto como a 
Universidade Sénior pode fazer a diferença para o desenvolvimento territorial inclusivo de qualidade e 
inteligente. Os municípios quando apoiam projectos de envelhecimento ativo para a sua população sénior 
que lhes permita adquirir competências tecnológicas, seja por via de contextos de formação e aprendizagem 
on-line, seja pela familiarização com as redes sociais, seja pela construção de produtos (informativos, 
utilitários, curiosidades, …)DIGITAIS, estão a garantir-lhes uma infinidade de oportunidades para a 
preservação da independência, mobilidade e participação social dos idosos (dos SENIORES), inclusivamente 
dos que precisam de cuidados especiais ou dos que estão mais isolados. 
 
A revisão bibliográfica ajuda-nos a definir Qualidade de Vida como a condição com que uma pessoa desfruta 
das possibilidades importantes na sua vida, ou seja, a percepção que o indivíduo tem da sua posição na vida 
no contexto cultural e de valores onde está inserido, relativamente aos seus objectivos, expectativas, 
padrões e preocupações. É por isso um conceito complexo e determinado por quem o avalia: - o cliente final; 
- o decisor político/gestor de políticas públicas. Uma Visão para a Qualidade de Vida na “nossa” Sociedade 
(Comunidade, Município, …, País) é uma orientação motivacional essencial para  políticas públicas de 
planeamento e desenvolvimento territorial inteligentes, sustentáveis e promotoras da tão desejada coesão 
social (sócio-económica). Acreditamos que as tecnologias e o ganho de competências tecnológicas 
favorecem a inclusão social dos indivíduos na sociedade em que vivemos, reforçam laços entre gerações, 
conquistam cidadania e, particularmente à população sénior, devolve oportunidades, autonomia e 
participação. A Universidade Sénior de Nelas assume-se, portanto, como um projecto inclusivo, inteligente e 
promotor de Qualidade de Vida para os seniores que directamente dela beneficiam, assim como das suas 
famílias e comunidade envolvente. 
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Associação Nacional de Municípios 

Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” 

Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes _ RENER LIVING LAB 

 
 
O enquadramento institucional da Rede na Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” permitirá, 
fundamentalmente, posicionar o conceito ‘smart city’ como área estratégica da ANMP e estabelecer uma 
plataforma institucional ampla e verdadeiramente representativa de desenvolvimento de políticas e 
projectos associados a este conceito em estreita parceria com todos os organismos locais, regionais e 
nacionais. 

 
Visão 2030 
Afirmar-se como a Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes com projecção internacional, integrando 
territórios mais criativos, inovadores, sustentáveis, inclusivos, participados e conectados. 

 
Consideramos que um projecto como a Universidade Senior de Nelas contribui, contextualizando aos 
objectivos estratégicos definidos para esta Rede da qual o Município de Nelas faz parte, para: 
 

i) Promover estratégias de inteligência colectiva com vista a aumentar a sustentabilidade, a inclusão social e 
cultural, a competitividade e a geração de emprego;  

ii) Fomentar a utilização de novas tecnologias pelos cidadãos, empresas e autoridades locais, com vista à 
criação de cidades mais interactivas e conectadas;  

iii) Reforçar o papel das cidades e dos territórios na definição das políticas públicas, intensificando o 
envolvimento dos actores locais;  

iv) Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos dos municípios da rede.  

 
 
Em virtude do plano de acção definido pela secção de municípios “cidades inteligentes”/RENER da ANMP, a 
participação do Município de Nelas no workshop “Sociedade e Qualidade de Vida”_smart cities tour 2017”, 
tem como principal objectivo demonstrar que através da Universidade Sénior de Nelas, recursos humanos, 
contextos formativos, rede de parceiros, e demais variáveis deste projecto em curso desde 2014, podemos 
contribuir activamente para umas dás áreas estratégicas delineadas, designadamente a criação da RENER 
HEALTH & WELLBEING LAB. 
 
    RENER HEALTH & WELLBEING LAB. 
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    Contexto  

• População cada vez mais envelhecida e a esperança de vida cada vez maior;  

• Os problemas cognitivos ou ligados à memória são cada vez mais um problema do dia-a-dia de muitas pessoas;  

• Incapacidades ou limitações físicas são cada vez mais comuns;  

• Emerge a necessidade de encontrar soluções que ajudem este tipo de população a manter um estilo de vida 
autónomo e independente, bem como aumentar a sua qualidade de vida.  

 
Objectivos  

• Promover a criação de uma rede intermunicipal de laboratórios de teste e experimentação, numa 
lógica de inovação aberta, procurando soluções inovadoras;  

• Promover a prevenção e a melhoria da saúde e bem-estar da população envelhecida ou com 
limitações (físicas e cognitivas);  

• Criar soluções inovadoras e flexíveis para o dia-a-dia de pessoas com problemas/desafios físicos e 
cognitivos;  

• Facilitar e tornar mais eficiente o trabalho dos profissionais sociais, bem como apoiar e ajudar os 
familiares ou acompanhantes deste grupo alvo.  

Actividades  
• Análise das necessidades nos diferentes municípios e análise das necessidades dos utilizadores finais - 

grupo alvo;  
• Levantamento de actores relevantes (investidores sociais, empreendedores sociais, universidades e 

investigadores, instituições de apoio social, etc.);  
• Criar uma plataforma de discussão e partilha de ideias de desenvolvimento e implementação de novas 

soluções em cuidados de saúde e bem-estar.  
 

Resultados  
• Criação de pólos especializados na área da saúde e bem-estar, através da implementação de 

laboratórios de experimentação aberta;  
• Geração de novos produtos e serviços orientados para melhoria da qualidade de vida do grupo alvo.  

 
 
 
Universidade Sénior de Nelas 
 
Um pouco sobre o projecto 
 
A Universidade Sénior de Nelas, visa dar resposta à ânsia do saber contínuo, sentido e manifestado por um 
número significativo de munícipes. Tem como finalidade a promoção da valorização pessoal e social do 
público sénior através da aquisição de conhecimentos e novas aprendizagens, concedendo-lhes a 
oportunidade de trocar experiências, vivenciar e partilhar a vida, proporcionando regulamente actividades 
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sociais, culturais e de convívio. A Universidade Sénior tem sede na Escola Primária de Nelas (escola da Serra), 
com horário de funcionamento de segunda a sexta- feira das 09.00h às 17.00h. Esta resposta é dirigida a 
todos os munícipes maiores de 50 anos, podendo no entanto incluir pessoas com menos idade, no caso de 
situações de desemprego e existência de vagas para os papéis de monitor/ professor ou aluno. Cabe ainda, 
salvaguardar que o leque de monitores é composto por pessoas voluntárias e colaboradores da Câmara 
Municipal.  
 
No ano letivo 2014/2015 foram 94 o número de inscritos, no ano letivo de 2015/2016 inscreveram-se mais 
59 alunos e no ano letivo de 2016/2017 contabilizaram-se 10 novas inscrições perfazendo o total de 163 
inscritos, destes, 111 são do sexo feminino e 52 do sexo masculino, com idades compreendidas entre 52 e 91 
anos. Nos anos letivos anteriores a Universidade disponibilizava 18 disciplinas com diferentes temáticas. 
Motivada pela acrescida procura de ocupação dos tempos livres e pela maior diversidade de interesses 
demonstrados pelos alunos, em 2016/2017 a Universidade Sénior aumentou o seu leque de disciplinas para 
um total de 36. As mesmas são ministradas na sua sede e em diferentes edifícios da Câmara Municipal de 
Nelas, como é o caso do Cineteatro, da Biblioteca Municipal António Lobo Antunes , das Piscinas Municipais, 
do Pavilhão Desportivo e do Edifício Multiusos , mais especificamente na Sala Orgânica e no Auditório . 
 
Os alunos da Universidade Sénior de Nelas são oriundos de quase todas as localidades que constituem o 
concelho de Nelas, embora sejam nas localidades de Nelas e Canas de Senhorim que se registem mais 
pessoas inscritas na Universidade Sénior. Importa referir que a Universidade Sénior também é frequentada 
por indivíduos de fora do concelho, como expresso na figura anteriormente apresentada, um aluno é 
oriundo de Cabanas de Viriato, outro de Pedreles (Concelho de Mangualde) e uma aluna do Concelho de 
Carregal do Sal. Totaliza, hoje, 170 alunos inscritos com idades compreendidas entre 57 a 92 anos de idade. 
 
 
Esta “resposta de empreendedorismo social” promove com regularidade diária/semanal diversas actividades 
sociais, culturais, educacionais e de convívio, num contexto de formação ao longo da vida. Para além de tudo 
o que outrora fora referido, as actividades realizadas e promovidas pela Universidade Sénior de Nelas, têm 
contribuído para a melhoria das condições e da qualidade de vida e para o reforço da coesão social 
(intergeracional, de género, de condição, de oportunidades) da Comunidade Municipal. A actual oferta 
formativa da Universidade Sénior, divide-se em várias disciplinas, sendo elas: Artes e Cultura; Expressão 
Dramática e Teatro; Dança e Expressão Corporal; Tecnologias da Informação e Comunicação, Comunicação 
Digital; Nutrição; Culinária; Expressão Musical e Aulas de Canto; Manualidades - expressão plástica; 
Atividade Física; Costura, Práticas de Direito, História Local e de Portugal, Histórias de Vida… Vidas com 
História - desenvolvimento pessoal e social; Inglês iniciação e Inglês avançado; Psicologia e Cidadania; 
Hidroginástica, Francês e mais recentemente numa perspectiva de inclusão digital surgiu a disciplina de 
web rádio.  
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O principal objetivo das disciplinas existentes nas áreas das novas tecnologias, TIC, Multimédia e Web Rádio 
é contribuir para o desenvolvimento do meio onde se insere, procurando para o efeito intervir de forma 
equilibrada nas vertentes sociais, económicas e culturais, nomeadamente através de uma maior divulgação 
das vantagens de integração na Universidade Sénior a todos os séniores que está a resultar numa maior 
sensação de pertença e valorização pessoal, sendo ao mesmo tempo um meio de integração e partilha no 
mundo actual, entre gerações, e de (para) quem está mais longe. 
 
Realizações em destaque, para o contexto desta apresentação: - a Rádio online da USN; - o Jornal da USN;  - 
projectos para a Inclusão Digital (Criação de micro-sites, Livro digital de receitas e dicas gastronómicas, 
Albuns digitais, Dinâmicas do facebook); - Equipas de Verão 5 Jovens/5Séniores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mafra, 22 Março 2017 
A Vice-presidente da Câmara Municipal de Nelas 
Dra. Sofia Relvas 


