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No âmbito da aprovação da candidatura ao Programa DLBC - Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária, a Santa Casa da Misericórdia vem divulgar a 
abertura do Espaço CAPAZ – Centro de Apoio ao Idoso. Este Projeto é 
cofinanciado pelo POR Lisboa 2020 - Fundo Social Europeu, contando com o 
apoio da Câmara Municipal de Sintra e da União Recreativa das Mercês. 
  
Objetivos: O Espaço CAPAZ visa a capacitação da pessoa, prevenção da 
doença e promoção do envelhecimento ativo e inclusivo, através da manutenção 
de atividades diárias, vivência de relações interpessoais gratificantes, promoção 
da autonomia individual e do bem-estar físico e psicológico para a continuidade 
da vida ativa. 
A intervenção holística deverá contribuir solidamente para ajudar a recuperar 
física e psicologicamente dos danos colaterais da Pandemia e capacitar a 
Pessoa para que possa viver um envelhecimento mais digno e feliz, com 
mobilização e participação social, mantendo-se no domicílio e integrada na 
família e comunidade. 
  
Local da intervenção: o Espaço CAPAZ encontra-se sedeado nas Mercês, 
estando em funcionamento contínuo e aberto aos utentes, nos dias úteis entre 
as 9h e as 17h. Os serviços são disponibilizados gratuitamente, de forma 
adaptada às necessidades de cada utente, podendo vir a ser prestados nas 
instalações ou no domicílio. 
  
Equipa: a equipa é composta por técnico de serviço social, psicólogo, 
enfermeiro, animador social, fisioterapeuta e técnico administrativo. 
  
Serviços: 
Na área da saúde são disponibilizadas consultas de Psicologia e Enfermagem, 
rastreios e diagnóstico precoce de indicadores físicos e psicológicos, articulação 
e/ou encaminhamento para parceiros na área dos cuidados de saúde primários, 
saúde mental e outras respostas especializadas. Em articulação com as 
farmácias locais procurar-se-á ainda acompanhar os utentes com morbilidades, 
de forma a incentivar à adesão terapêutica e garantir a segurança farmacológica 
da toma medicamentosa. 
Na área da intervenção social, o atendimento social poderá viabilizar o acesso a 
apoios sociais e articulação com serviços comunitários, com vista à melhoria das 
condições de vida do utente. 
Na área da socialização, animação e cultura serão promovidas atividades 
regulares com enfoque no convívio, cultura e lazer, formação na área digital e 
manutenção da atividade física, através de passeios e visitas, aulas de Pilates e 
ginástica sénior, caminhadas, sessões lúdicas, tertúlias e workshops, entre 
outros. 
  
 
 
 



Beneficiários:  este projeto tem por limite geográfico de intervenção o 
correspondente às circunscrições específicas previstas nas Estratégias de 
Desenvolvimento Local do GAL, beneficiando todas as pessoas residentes na 
freguesia de Algueirão Mem-Martins, com mais de 65 anos. Os utentes 
residentes noutras freguesias poderão igualmente inscrever-se no centro, vindo 
a beneficiar de um conjunto de atividades. 
  
Contactos: a inscrição no Centro é gratuita, mas obrigatória. Os contactos 
poderão ser feitos pelo utente ou entidade sinalizadora, através de contacto 
telefónico (21 602 32 90/ 962 018 705), email 
(lucilia.ganso@misericordiadesintra.pt), ou diretamente nas instalações, no 
horário de funcionamento ao público (R. Sacadura Cabral, Nº 2 loja, Mercês). 
  
 


