
II SEMANA SOCIAL 
PARÓQUIA DE CARNAXIDE

14 a 17 de março 2019 

AMEAÇAS, DESAFIOS e OPORTUNIDADES

na PROTEÇÃO e SEGURANÇA 

das PESSOAS
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TEMA DA II SEMANA SOCIAL

o futuro da terceira idade na cidade:

proteção e segurança

OBJETIVOS DA II SEMANA SOCIAL

sublinhar a visão da Doutrina Social da 

Igreja numa perspetiva alargada da família 

a partir da questão da segurança.

SEGURANÇA e PROTEÇÃO:

> face ao digital; 

> face às ameaças de tráfico humano, de 

maus tratos entre outros abusos, que to-

cam a infância e os mais velhos; 

> face aos estudos em curso com vista ao 

melhoramento das condições de vida, de 

mobilidade e habitabilidade nas nossas 

casas, nas residências para as pessoas 

idosas nas várias áreas do saber e do 

conhecimento com vista a mudanças nas 

políticas públicas. 



PROGRAMA

14 de março (quinta feira) | 19H00
Eucaristia presidida por D. Joaquim Mendes,
Bispo Auxiliar de Lisboa

15 de março (sexta feira) | 09H30 - 13H00

II Fórum Escola de Cuidadores: 

envelhecer em segurança

Público-alvo: colaboradores e técnicos de ação

social (Paróquias, Centros Sociais Paroquiais, 

Misericórdias, ação social municipal e de freguesia, 

entre outros); toda a comunidade

09h30 Arquitetura Confortável para Idosos: 
apresentação do projeto CArE - Comfortable 
Architecture for Elderly 

Oradora: Susana Azevedo Fagulha
ISCTE - IUL

11h00 Boas práticas de Ageing in Place: enve-
lhecer em casa e na comunidade em segurança 
e de forma independente

Orador: António Fonseca
Universidade Católica Portuguesa

11H45 Ageing in place: testemunhos e debate

12H30 Conclusões e desafios para o futuro 
Convidada: Teresa Bacelar
vereadora do Município de Oeiras 
(Desenvolvimento Social e Saúde)



15 de março (sexta feira) | à tarde

Público-alvo: funcionários, colaboradores e 

voluntários do Centro Social Paroquial São Romão 

de Carnaxide

14h30 A proteção das pessoas em situações 
de fragilidade: abusos e tráfico humano

Oradora: 

Eugénia Costa Quaresma
Diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações

15h30 Da teoria à prática: uma proposta para 
Carnaxide

Orador: 

Padre Luciano Vieira, SCJ 

15 de março (sexta feira) | à noite

Público-alvo: agentes pastorais 

(catequistas, dirigentes, agrupamento 908 CNE, 

voluntários dos grupos paroquiais)

21h30 A proteção das pessoas em situações 
de fragilidade: abusos e tráfico humano

Oradores: 

Eugénia Costa Quaresma
Diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações 

Padre Manuel Barbosa, SCJ



Que este momento ajude 

a tornar mais seguro o local onde 

vivemos e permita mais sinais de 

segurança e esperança.

***

Promova a construção 

do futuro da terceira idade 

na cidade e estará também 

a pensar em si, no seu futuro! 

16 de março (sábado) | à tarde

17h30 Concerto | Música do século XVIII
Igreja de Nossa Senhora do Amparo

17 de março (domingo) | à tarde

14h30 Mostra de folclore
Grupo de Folclore das Terras da Nóbrega
Salão Paroquial

19h00 Eucaristia e encerramento
Missa presidida pelo Padre José Agostinho de 
Sousa, Provincial SCJ 



Paróquia de São Romão de Carnaxide 

Centro Cívico - Rua 25 de abril, lote 5 

2790-161 CARNAXIDE

www.carnaxide-paroquia.org 

IgrejaParoquialSaoRomaoCarnaxide


