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Introdução
Dando continuidade ao intercâmbio entre a Universidade da Extremadura - Espanha e
o Instituto Politécnico de Leiria, de 11 a 16 de abril de 2016, o Programa IPL60+
recebeu um grupo de 22 estudantes do Programa de Mayores daquela universidade,
acompanhados por dois colaboradores.
Através do presente relatório, efetuamos uma breve descrição e avaliação das
atividades realizadas, bem como do apoio prestado pelos Serviços de Ação Social
(SAS), do Instituto Politécnico de Leiria, para a concretização da iniciativa.

Descrição das Atividades
O plano de atividades (apresentado em anexo) foi definido pela coordenação do
IPL60+, com a colaboração dos representantes dos estudantes seniores, e colocado à
consideração dos responsáveis pela UMEX.
Dia 11 de abril
A chegada dos estudantes seniores da UMEX aconteceu pelas 14.00, tendo sido
recebidos na ESECS pela coordenadora do IPL60+ e por um grupo de estudantes
seniores. Foram entregues algumas lembranças aos seniores Espanhóis.

Pelas 15.30, realizou-se a sessão de receção oficial no auditório dos Serviços Centrais,
com a presença do Professor Florentino Entonado, Diretor do Programa de Mayores da
Universidade da Extremadura, que acompanhou o grupo nesse dia. Para além dos
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estudantes seniores dos dois países, estiveram presentes a Coordenadora do
Programa IPL60+, Doutora Luísa Pimentel, e o Vice-Presidente do IPL, Doutor João
Paulo Marques. Este encontro serviu, também, para a coordenadora apresentar o
IPL60+ e o plano de atividades do intercâmbio. O Grupo de Jograis do IPL60+
presenteou os presentes com uma breve atuação.
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O almoço, nesse dia, decorreu no restaurante dos SAS, do Campus 1.

Pelas 17:30, realizou-se um seminário de Gastronomia e Vinhos, dinamizado pelo
Professor Edgar Lameiras. No final do seminário atuou a Tuna IPL60+, que muito
agradou os presentes.
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Seguiu-se um lanche ajantarado, que contou com o apoio logístico e material dos SAS.
Os seniores portugueses partilharam os seus salgados e doces caseiros, tendo deixado
os espanhóis surpreendidos com o acolhimento.
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O convívio culminou com a presença da Tum’Acanémica, tuna mista dos estudantes da
ESECS, que nos presenteou com uma breve, mas muito simpática, atuação.

Dia 12 de abril
No dia 12 de abril realizou-se uma visita cultural pela região (Batalha, Alcobaça,
Óbidos, Nazaré, Leiria). Houve, ainda, a oportunidade de apreciar a orla costeira.

Batalha
8

Nazaré

Óbidos

Alcobaça

9

Almoço em Caldas da
Rainha

13 de abril
No dia 13 de abril realizou-se uma visita ao CDRSP-IPL, na cidade da Marinha Grande,
na qual os seniores espanhóis, tal como os portugueses, tiveram a oportunidade de
conhecer os laboratórios e os trabalhos de investigação aí realizados.
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No regresso a Leiria, os seniores da UMEX quiseram deixar uma marca da sua
presença. Assim, plantaram uma árvore no espaço do Cultivo Divertido (IPL60+) e
pintaram uma tela, no âmbito da Oficina das Artes Plásticas.
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Ao final da tarde, os visitantes, acompanhados pelos colegas portugueses e pelo
Professor Mário Oliveira, puderam conhecer a zona ribeirinha da cidade, através de
uma caminhada junto ao rio Lis.

14 de abril
A manhã do dia 14 de abril foi passada na ESECS. Começou com uma aula de dança e
Atividade Física, orientada pela Professora Isabel Varregoso.
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De seguida, conheceram alguns espaços e projetos da Escola, nomeadamente a sala de
informática, onde decorria uma das aulas de TIC do Programa, o Centro de Cultura
Chinesa (Pagode) e o Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID).

A manhã terminou com uma aula de História Local, orientada pela Professora Alda
Mourão.

Ao início da tarde, os visitantes foram recebidos na Biblioteca José Saramago pelo
Diretor da ESTG, Doutor Pedro Martinho, tendo este apresentado as principais
valências da Escola. Seguiu-se uma visita à Biblioteca José Saramago, com a
colaboração da Doutora Maria Dulce Correia. Pelas 16:00h, os visitantes efetuaram
uma visita ao Laboratório de Robótica do Departamento de Engenharia Eletrotécnica,
dinamizada pelo Doutor Carlos Neves, seguindo-se a visita ao Laboratório de
Engenharia Automóvel, organizada pelo Doutor João Fonseca Pereira.
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Na Biblioteca José Saramago

Na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão
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Dia 15 de maio.
No penúltimo dia de intercâmbio, realizou-se um passeio pela zona alta da cidade, com
particular destaque para as visitas guiadas ao Castelo, Mimo – Museu da Imagem e do
Movimento, Moinho de papel e Museu da Cidade.

Castelo

MIMO

15

Moinho de Papel

Museu da Cidade

Ainda nesse dia, houve tempo para o jantar de convívio e de despedida, no Tromba
Rija. A dança ao som do acordeão, bem como as cantigas populares dos dois países
não podiam faltar.
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Dia 16 de maio
A saída para Badajoz aconteceu ao início da tarde, depois de uma manhã livre, durante
a qual os seniores puderam passear pela cidade e realizar as últimas compras.
A satisfação era grande, depois de uma semana de confraternização e de criação de
novas amizades.
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Divulgação da iniciativa
A divulgação da iniciativa foi feita no blogue do Programa
(http://web.esecs.ipleiria.pt/60mais/) e na página de Facebook do mesmo.

IPL60+

Relevância dos SAS para a concretização da iniciativa
Para a concretização desta iniciativa contámos com o apoio dos SAS, que foi
fundamental para garantir a qualidade do acolhimento aos seniores espanhóis.
Os SAS colaboraram no fornecimento de refeições (almoço diário no restaurante do
campus1, pelo valor de 5€, nos no dia 11, 13, 14 de maio); na organização e confeção
do lanche ajantarado, que se realizou no dia 11 de maio, no restaurante do campus 1
(para o qual forneceram diversos géneros alimentícios e bebidas, disponibilizaram o
espaço e o apoio de uma funcionária); e ainda na cedência de autocarro para a
deslocação ao restaurante, localizado nos Marrazes, no dia 15 de maio.
Os SAS mostraram, ainda, disponibilidade para ceder o autocarro para a concretização
da visita ao CDRSP, no dia 13 de maio. No entanto, devido à dificuldade de recursos
humanos (motorista), houve necessidade de contratar os serviços de uma empresa de
aluguer de viaturas. Foram feitos todos os esforços para encontrar uma solução no
interior do IPL, mas os recursos existentes não estavam disponíveis.
A parceria entre o IPL60+ e os SAS pressupõem uma articulação regular com os
responsáveis pelos vários serviços, concretizada através de diversos contactos
telefónicos ou por via eletrónica. Destacamos a qualidade dos serviços prestados, a
celeridade das respostas e o empenho dos funcionários envolvidos nas várias etapas.
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Conclusão

Esta iniciativa tem diversos benefícios para os grupos envolvidos, não só pela
experiência social e cultural que vivenciam, mas também pelos laços que se
constroem.
O programa elaborado inicialmente foi cumprido e o balanço final é bastante positivo,
ainda que haja necessidade de incluir mais momentos livres e de descanso na
planificação da semana. Os seniores espanhóis mostraram uma elevada satisfação com
as atividades proporcionadas, com o modo como foram recebidos e com o empenho
de todos os intervenientes. Essa satisfação é também afirmada pelos responsáveis da
UMEX.
Para a concretização das diversas iniciativas, contámos com a colaboração dos
responsáveis pelas unidades orgânicas e serviços do IPL, de estudantes colocados no
IPL60+ ao abrigo do Programa FASE (SAS), de vários docentes, que dinamizaram as
atividades, e de funcionários, que apoiaram na organização das mesmas.
Houve, ainda, um importante contributo da Câmara Municipal de Leiria, que autorizou
e acompanhou a visita ao castelo e aos vários museus da cidade, a título gratuito.
Procurámos, uma vez mais, descentralizar a iniciativa, envolvendo mais diretamente a
ESTG, o CDRSP e a Biblioteca José Saramago. A estratégia resultou, tendo havido uma
grande recetividade por parte de responsáveis e colaboradores dessas unidades
orgânicas.
No que concerne ao envolvimento dos seniores portugueses, a maioria participa nas
iniciativas de forma pontual, de acordo com a sua disponibilidade, notando-se algum
desinteresse. Contudo, há um pequeno grupo (cerca de 15 pessoas) que vem
participando no intercâmbio há vários anos e que recebe os seus colegas de forma
exemplar, estando presente em todos os momentos e atividades.

Leiria, 8 de julho de 2016
Luísa Pimentel (coordenadora do IPL60+)
Iolanda Silva (colaboradora do IPL60+)
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Intercâmbio Internacional de Estudantes
Programa IPL60+ e Universidad de Mayores de Extremadura - 11 a 16 de abril de 2016
segunda - 11

terça - 12

quarta - 13

quinta - 14
09:00 – Aula de dança, com Prof. Isabel

12:30 – Chegada ao Hotel

Visita cultural pela

Visita ao CDRSP – IPL

região

(Marinha Grande)

Manhã

11:00 – Visita à ESECS (IPL)
13:30 – Acolhimento na ESECS

Almoço

14:00 - Restaurante SAS Campus1

9:00 – Saída de Leiria

9:30 – Saída de Leiria

Batalha

12:00 – Aula de História Local - Prof.

Alcobaça

Alda Mourão (auditório 1 ESECS)

13:30 – Almoço livre

13:30 - Restaurante

Alcobaça

SAS Campus1

15:30 – Momento oficial de
receção (auditório do edifício
sede) (Participação dos Jograis)
Tarde

17:30 – Seminário Gastronomia e
Vinhos, com o Prof. Edgar
Lameiras (auditório 1 da ESECS)

Óbidos

18:30h – Lanche Ajantarado
(restaurante SAS – ESECS)

13.30 - Restaurante SAS – Campus1

sábado - 16

10.00 - Visita ao
Castelo de Leiria

11- Visita ao MIMO
(Museu da Imagem e

Manhã livre

do Movimento)

Almoço livre

Almoço livre

15:00 – Visita à Biblioteca José

15:00 – Visita ao

15.00 –

Saramago (IPL)

Moinho do Papel

Partida para

Nazaré

Badajoz
16:00 – Visita à ESTG (IPL)

20:00 – Chegada a

17:30 – Caminhada

Leiria

junto ao rio Lis, com o

18:30 – Conferência “O poder das

Prof. Mário Oliveira

Historias Digitais com Idosos” – Prof.

(SessenTuna)

Jantar

Varregoso (ginásio ESECS)

sexta- 15

16:00 – Visita ao
Museu da Cidade

Maria dos Anjos Dixe (auditório ESSL)
Livre

Livre

Livre

20h Jantar convívio
Tromba Rija
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