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Alguns dados

• Portugal é um dos países da União Europeia com a
população mais envelhecida.

• Em 2016 a esperança média de vida1 subiu para
• 77,7 anos para os homens
• 83, 4 anos para as mulheres

• Em 2017 21% da população tinha 65 anos ou mais

1Dados PORDATA



Definição de ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL da 
OMS - Organização Mundial de Saúde:

“Processo de otimização das oportunidades para a 
saúde, participação na sociedade, segurança 

e
melhoria da qualidade de vida, 

à medida que as pessoas envelhecem.”



Inovação Social

Conceito inclusivo e multidimensional que coloca
em destaque aspetos específicos do processo de
inovação, o contexto e o impacto das inovações, tais
como:

• A orientação às necessidades e/ou problemas
sociais;

• A introdução de novas práticas sociais;
• A adesão dos(as) participantes;
• Os benefícios sociais e individuais.



GERAP – Agenda do Projeto

FASE I - outubro de 2019 a novembro 2020

Objetivo principal:

Mapear e divulgar as inovações
sociais direcionadas a seniores, bem como
padrões do envelhecimento ativo e saudável, nos
18 distritos do território de Portugal.



Fase I
Outubro 2019 a 31 de março 2020

• Ações de divulgação e capacitação sobre o
projeto

• Desenvolvimento de uma Plataforma
• Início da receção das Manifestações de

Interesse em participar no projeto

1 de abril a 31 de agosto
• Inserção das EIS – Entidades de Inovação

Social na Plataforma



Fase I
1 de setembro a 30 de setembro de 2020
Análise das EIS 

a. Como foi iniciado o processo?
b. Que colaboração existiu?
c. Como foi feita a coordenação?
d. Quais foram os participantes?
e. Que problemas emergiram?
f. Financiamento(s)?
g. Impacto(s)?
h. Mudanças?
i. Aprendizagens e transferência de saberes.



Fase I

Outubro de 2020
5 EIS serão convidadas a participar no Congresso de 
Encerramento do Programa de Capacitação PO ISE 
288.



Fase I - Produtos
PLATAFORMA GERAP - Plataforma de
Inovações Sociais
• Identificação e divulgação de Práticas

Bem Sucedidas
• Identificação e divulgação de Iniciativas

Inovadoras
• Transferência de saberes
• Replicação



Fase II

Dezembro 2020 a março 2022

• Partilha de experiências com países da
União Europeia

• Apresentação de propostas de alteração
ao Quadro Legislativo


