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INTRODUÇÃO 

 

A Associação Amigos da Grande Idade juntou um grupo de amigos e colaboradores 

que de forma muito informal dedicaram algum tempo à análise dos principais 

programas eleitorais. 

A discussão deste trabalho não teve em conta quaisquer simpatias partidárias e 

tentou apenas ser o mais objectiva possível. Todo o texto dos quadros apresentados é 

reproduzido integralmente dos programas dos diversos partidos e coligações. 

Seleccionámos apenas os partidos políticos e coligações representados nesta 

legislatura na Assembleia da Republica com prejuízo para não darmos a importância 

devida a outras representações que podem vir a estar representados e mesmo que 

isso não aconteça poderão ter ideias inovadoras e interessantes sobre o 



envelhecimento e as pessoas idosas. Os poucos meios que temos não nos permitiram 

ir mais longe. 

A única opinião que publicamos é a opinião do Presidente da Associação Amigos da 

Grande Idade e concordamos por unanimidade que essa opinião não favorece nem 

toma partido por qualquer força politica e que apenas faz considerações gerais que 

entendemos serem fundamentais. 

 

 

 

 

 

 



OPINIÃO 

Rui Fontes, Presidente da Associação Amigos da Grande Idade 

 

Há 8 anos a Associação fez a análise dos programas eleitorais dos principais partidos 

políticos. Repetimos este exercício este ano, depois de 2 legislaturas passadas. 

A Associação sempre entendeu que a responsabilidade sobre o envelhecimento, as 

pessoas idosas, os serviços, modelos de intervenção, ofertas, fiscalização e outras 

áreas ligadas ao nosso trabalho dependem fundamentalmente do poder político, 

sendo também da sua responsabilidade o estado das coisas. É o poder político, eleito 

democraticamente por todos os cidadãos interessados que determina o caminho, que 

as respostas a um dos maiores fenómenos mundiais percorrem.  



É já fastidioso falar-se em números e estatísticas para demonstrar a importância de 

colocar na agenda politica a revolução que o envelhecimento está e vai causar nas 

sociedades. Todos conhecem a realidade e muitos vivem já dentro dela. 

O certo é que mesmo assim não nos parece que seja dada a devida importância ao 

fenómeno do envelhecimento, continuando a assobiar-se para o lado e descobrindo 

que afinal são as questões da natalidade que podem ser a resposta à actual situação 

dos países envelhecidos. É certo que nascer faz mais sentido que morrer e a 

natalidade é mais in que o envelhecimento.  

Hoje estamos numa fase em que concluímos com facilidade que será mais importante 

reflectirmos sobre uma quantidade de questões sobre envelhecimento do que 

procurarmos soluções sempre por reacção como temos feito. Pensemos primeiro e 

actuemos depois.  

É de facto importante termos preocupação com o envelhecimento ou devemos deixar 

correr e ver onde paramos. No fundo todos os velhos vão morrer e a questão afinal 



será mais como morrem do que como vivem até lá os seus últimos anos de vida. 

Sejamos de facto violentos e francos: o que interessa a uma força politica prometer 

ou planear investimentos para o envelhecimento. Aliás o Estado nunca teve essa 

preocupação, depositando na iniciativa social e alguma privada a responsabilidade de 

cuidar e de tratar os mais velhos. Quantas respostas públicas existem para idosos? 

De qualquer forma todos os partidos representados na Assembleia da Republica 

apresentam propostas para a área do envelhecimento. Agora que passou a moda do 

envelhecimento activo pouca coisa se observa sobre esse tema mas há quem se 

atreva: trabalhar menos nos últimos anos de vida activa e transitar para a reforma 

com alguma actividade e com suavidade, melhorar reformas e pensões de modo a ser 

possível viver com maior dignidade. De resto, são generalidades, pouca coisa: apoiar, 

colaborar, fomentar, contribuir, promover, etc. 

 



No fundo as propostas para o envelhecimento são poucas ainda que existam algumas 

que se devem destacar: mais que um partido fala e dá importância ao enfermeiro e 

médico de família para acompanhar o processo de envelhecimento; um dos partidos, 

extraordinariamente, fala numa proposta inovadora para as pessoas idosas: a 

introdução do modelo “co-housing”. É de louvar. Não sabemos é como a segurança 

social vai aceitar legislar e fiscalizar este modelo quando não é capaz de permitir 

inovações há décadas e torna-as todas ilegais nem que seja por falta de alguns metros 

quadrados. 

Poder-se-ia nestas alturas aproveitar para ir mais longe: definir onde se incluem os 

actuais lares de idosos. Se no social ou na saúde, e resolver definitivamente a 

incapacidade da área social para liderar o envelhecimento e as pessoas idosas, 

incluindo a institucionalização. 

 



Notamos completa ausência de propostas estruturais: a mudança do modelo de 

financiamento, a abertura a novos serviços que possam ser libertados de exigências 

faraónicas que afinal só servem para justificar a manutenção de milhares de lares e 

outros serviços ilegais, a introdução de sistemas de avaliação rigoroso e com 

evidência científica para a política de contratação com a segurança social, a formação 

dos cuidadores, a diversificação das tipologias com critérios idênticos aos cuidados 

continuados. Tudo situações que poderiam inverter o actual estado, pouco digno, do 

envelhecimento em Portugal. 

Sobressai a unanimidade dos partidos do círculo, na manutenção e até 

aprofundamento do apoio às entidades e instituições sociais que no fundo gera a 

enorme dependência do estado em relação às mesmas com nítidos prejuízos já hoje 

assumidos sem constrangimentos por muita opinião pública e publicada. Nem uma 

palavra na possível intervenção do sector privado nesta área, ao contrário da grande 



vontade em que isso aconteça na área da saúde e da educação. Mais uma 

oportunidade perdida. 

Um ou dois partidos referem, muito bem, a fiscalização. Mas deveriam antes disso 

referir a necessidade de restruturação dos serviços de segurança social que ficaram 

parados no ano em que nasceram. 

Por último lamentamos que não exista uma referência à representação de pessoas 

idosas de forma obrigatória e imposta pelo estado publico. Porque leis como o maior 

acompanhado, leis que podem gerir muito bem as procurações e as incapacidades 

não servem para continuarmos a decidir pelas pessoas idosas sem que alguem, de 

direito, fiscalize essas situações. Também nesta área continuamos a tapar o sol com 

uma peneira porque não estamos preocupados com os familiares que cumprem com 

rigor as suas responsabilidades éticas e morais porque esses são poucos. Estamos 

preocupados com os familiares que à rebeldia de qualquer lei, decidem pelos seus 



pais e avós sem terem qualquer direito a fazê-lo e contra as entidades e instituições 

que institucionalizam pessoas sem que essa decisão esteja devidamente legalizada.  

 PS PSD BE CDS PCP PAN 

      
GENERALI
DADES 

O PS acredita que um 
cidadão sénior tem um 
valor e um papel 
essencial na sociedade 
e merece ser tratado 
com dignidade, seja 
pelo que pode ainda 
dar à sociedade, seja 
pelo que já deu 
Por outro lado, as 
políticas para lidar com 
o envelhecimento não 
são apenas 
reparadoras, a activar 
nas situações de 
velhice. Há dimensões 
significativas do 
envelhecimento em 
que as políticas 
públicas operam de 
modo preventivo, por 

O espectro de 
recessão demográfica 
continua a pairar 
sobre a população 
Portuguesa. As 
estimativas são pouco 
animadoras e fazem 
ressaltar não só a 
diminuição dos 
nascimentos, bem 
como a redução da 
população activa e o 
aumento da 
população idosa. Os 
efeitos desta dupla 
tendência – a que os 
demógrafos definem 
como duplo 
envelhecimento – 
obrigam todas as 
forças políticas a 

Em Portugal as 
estatísticas registam 
que ¼ da população 
se encontra num 
patamar de pobreza 
e, entre estes, 
predomina a 
população mais velha 
e reformada. A 
erradicação da 
pobreza tornou-se 
uma urgência social. 
O Bloco coloca-se por 
inteiro no combate a 
esta nódoa social na 
luta por um Estado 
Social através de 
medidas continuadas 
e determinadas. 
(…) 
Os mais velhos e mais 

Preocupa-nos 
igualmente a forma 
como a sociedade 
pode e deve acarinhar 
os idosos, em número 
crescente, que devem 
ser para nós não um 
fardo, como tantas 
vezes são 
considerados, mas 
uma extraordinária 
riqueza, origem de 
sabedoria e tantas 
vezes de equilíbrio. 

Com o aumento da 
esperança média de 
vida temos de ser 
capazes de dar 
qualidade de vida em 
todas as idades do 

Uma estratégia 
nacional sobre as 
questões do 
envelhecimento – 
viver mais anos com 
saúde e bem-estar 
Portugal apresenta 
um elevado índice de 
envelhecimento 
resultante da redução 
da natalidade, da 
emigração e do 
aumento da 
esperança média de 
vida. O aumento da 
esperança média de 
vida é uma 
importante conquista 
civilizacional, que 
exige uma estratégia 
nacional sobre as 

A solidão, os baixos 
rendimentos, os 
baixos níveis de 
instrução e a 
inactividade 
constituem factores 
de risco para a 
população idosa 
que, associados a 
situações de 
incapacidade física 
que afecta a 
realização de 
actividades de vida 
diária, acentuam a 
sua vulnerabilidade 
económica e social, 
determinando a 
perda de 
autonomia, a 
dependência de 



exemplo no que toca à 
aprendizagem ao longo 
da vida como 
preparação para 
trajectórias bem-
sucedidas no mercado 
de trabalho ou, de 
modo muito claro, no 
campo da saúde. 
Ao mesmo tempo, há 
que impedir práticas 
discriminatórias em 
função da idade e 
prevenir casos de 
violência, inclusive 
familiar, contra pessoas 
idosas. 
(…) 
Promover respostas de 
saúde e bem-estar 
integradas e 
inteligentes, através da 
aposta na cooperação 
entre o SNS e a 
Segurança Social 
(…) 
Reforçar as soluções de 
transporte de doentes, 
nomeadamente 
promovendo parcerias 
estratégicas entre os 

encararem com 
especial atenção um 
dos mais sérios 
desafios que Portugal 
enfrentará nas 
próximas décadas. 
 
Em 2030 a população 
com 50 anos ou mais 
de idade poderá 
representar quase 
metade da população. 
O número de 
indivíduos com 65 ou 
mais anos poderá 
representar o dobro 
da população com 
menos de 15 anos e o 
triplo em 2050. 
Actualmente o 
número de pessoas 
com 65 e mais anos 
representa um pouco 
mais de um quarto da 
população em idade 
activa, mas em 2030 
poderá representar 
cerca de metade. 
A regressão 
demográfica é 
evidente, mas é 

velhas, sobretudo as 
pessoas pobres e 
reformadas, têm 
rendimentos tão 
baixos que, não 
atingindo o valor do 
Salário Mínimo 
Nacional, são 
obrigados a recorrer a 
apoios sociais 
diversos. Mesmo as 
reformas 
contributivas podem 
ser assustadoramente 
baixas (2/3 destas 
abaixo dos 800 euros 
por mês). Trata-se de 
todo um sector a 
exigir uma 
intervenção global em 
coordenação com as 
leis do mundo do 
trabalho, em nome da 
dignidade e da coesão 
social. 

Para além da 
exiguidade dos 
recursos financeiros, a 
população mais velha 
enfrenta muitas vezes 

envelhecimento. 

 Uma das formas de 
dar qualidade de vida 
é garantir que as 
pessoas podem 
transformar a sua 
vida activa, 
permitindo até tão 
tarde quanto possível, 
se e quando 
naturalmente 
desejado pelos 
próprios, a 
manutenção de 
atividade relevante, 
seja profissional seja 
numa base de 
voluntariado. 

Nesta matéria, o 
objetivo é prosseguir 
as políticas que 
permitam que os 
aposentados ou 
reformados que o 
desejem possam 
manter uma atividade 
relevante, seja 
remunerada seja 

questões do 
envelhecimento 
assente: em políticas 
que assumam o 
aprofundamento dos 
direitos dos 
reformados, 
pensionistas e idosos; 
garantam que viver 
mais tempo signifique 
fazê-lo com 
qualidade, com 
autonomia 
económica, bem-estar 
físico, psicológico e 
social e combatam e 
previnam os riscos de 
pobreza entre idosos 
e promovam uma 
adequada protecção 
na doença e na 
dependência.  

terceiros e, em 
muitos casos, 
potenciam a 
existência de abusos 
e maus-tratos. A 
violência contra 
pessoas idosas, a 
qual não pode ser 
entendida como um 
fenómeno isolado, 
considerando, em 
especial, o aumento 
dos relatos de 
episódios 
verificados em 
contexto familiar, 
constitui um 
problema de saúde 
pública e traduz-se 
numa grave violação 
dos direitos 
humanos.  

Importa recordar 
que em 2017, 20,7% 
da população com 
mais de 65 anos se 
encontrava em risco 
de pobreza ou 
exclusão social e 
que, segundo o 



serviços centrais e 
locais de saúde, 
autarquias e sector 
social; 
(…) 
 
Os atuais modelos de 
prestação de cuidados 
e de assistência na 
doença foram 
concebidos para uma 
sociedade muito menos 
envelhecida do que 
aquela que temos hoje 
e vamos ter no futuro. 
Pelo que os riscos 
associados ao 
envelhecimento, como 
a dependência e o 
isolamento, exigem 
uma capacidade de 
reorientação dos 
sistemas de protecção 
social. 
(…) 
Inovar nas respostas 
para as questões da 
dependência e do 
isolamento, tanto em 
contexto urbano como 
rural, reforçando não 

acompanhada do 
envelhecimento 
progressivo da 
população 
portuguesa. 
(…) 
De acordo com os 
últimos censos, a 
população portuguesa 
com 65 e mais anos 
de idade passou de 
16% da população, no 
início deste século, 
para 21% em 2011. 
Em 2018 representava 
21% da população e 
representará 32% do 
total da população 
portuguesa em 2050. 
Prevê-se, ainda, que a 
população com 80 ou 
mais anos venha a 
aumentar no nosso 
país, ultrapassando 
nas próximas décadas 
o peso da população 
jovem na população 
total. Este 
crescimento é 
superior ao 
projectado para o 

o isolamento social, a 
solidão e os 
problemas de saúde. 
O envelhecimento 
não pode ser vivido 
em sofrimento. 

 

voluntária. 

Que medidas se 
podem adoptar para 
garantir que isto seja 
possível? 

Que inovações se 
devem introduzir em 
matérias como a 
política laboral, a 
política de família ou 
a política do 
voluntariado para que 
os mais idosos 
continuem a ter um 
papel relevante e 
recompensador na 
sociedade? 

Consideramos que 
este é um dos 
desafios mais 
estimulantes e 
oportunos para 
sociedades que 
evoluíram muito, e 
Estados que se vêem 
a braços com factores 
negativos – a crise 
demográfica, de um 

último 
recenseamento, 
cerca de 400 mil 
idosos portugueses 
viviam sozinhos e 
804 mil, em 
companhia exclusiva 
de pessoas também 
idosas, o que 
contribui para o 
aumento daqueles 
riscos.  

Atendendo à 
especial 
vulnerabilidade da 
população idosa, é 
essencial que sejam 
adoptadas medidas 
específicas de 
combate às 
situações de abuso e 
violência e que 
contribuam para a 
diminuição da 
pobreza, isolamento 
e dependência. 

 

Criar a Secretaria de 



apenas a rede de 
equipamentos e 
serviços já existentes, 
de preferência em 
contexto inter-
geracional, mas 
também apostando na 
criação de modelos 
intermédios de apoio, 
que respeitem a 
autonomia potencial 
das pessoas, mas 
garantam redes de 
acompanhamento, 
quer de proximidade, 
quer de contacto à 
distância, combinando 
os modelos formais 
com os cuidados 
informais; 

conjunto da União 
Europeia. Os números 
falam por si. Em 
Portugal assistir-se-á 
a uma perda muito 
significativa da 
população activa e da 
força de trabalho e a 
um agravamento do 
índice de 
dependência de 
idosos (para 40,65 em 
2030 e 55,6 em 2050), 
com consequências 
directas 
nomeadamente na 
sustentabilidade do 
sistema público de 
pensões, na política 
da saúde e nas 
políticas sociais em 
geral. As necessidades 
específicas da 
população mais idosa 
têm sido resolvidas 
através das respostas 
que os sectores da 
saúde e da segurança 
social vêm 
desenvolvendo e que 
revelam dificuldades 

lado-, e factores 
positivos por outro – 
o aumento da 
esperança de vida. 

Pensar a fundo no 
envelhecimento ativo, 
percebendo que 
muitos idosos se 
sentem postos de 
parte, é em si mesmo 
uma prioridade e uma 
abordagem 
inovadora. 

 

Estado para a 
Terceira Idade  

 

 



de articulação, fruto 
de abordagens 
isoladas e distintas. O 
idoso é “cliente” do 
sistema de saúde e é 
“cliente” do sistema 
de segurança social. 
Desta visão parcelar 
dos problemas é 
imperioso que se 
passe para uma outra 
concepção, em que o 
idoso se torne o 
“centro” de actuação 
em cada um dos 
sistemas. Esta 
transição implica uma 
restruturação nos dois 
sectores, até aqui 
excessivamente 
departamentalizados 
em sistemas verticais, 
através da adopção 
de modelos de 
organização mais 
horizontais, logo mais 
capazes de criarem 
respostas integradas, 
globais e ajustadas às 
especificidades que 
resultam do 



envelhecimento da 
população 
 

Mudança simbólica 
do nome do 
Ministério para 
Ministério da 
Promoção da Saúde, 
como forma de 
evidenciar a 
importância das 
políticas de 
preservação da saúde 
e não apenas de 
combate à doença. 

 

ENVELHECI
MENTO 
ACTIVO 

Assegurar boas 
condições de vida aos 
cidadãos seniores, 
garantindo-lhes 
serviços públicos de 
elevada qualidade, 
capazes de oferecer 
respostas 
especialmente 
vocacionadas para as 
suas necessidades; 
 
Melhorar o acesso aos 

 Forte promoção dos 
hábitos alimentares e 
de vida saudáveis e da 
ingestão de 
nutrientes vitais para 
a saúde humana em 
articulação estreita 
com o conhecimento 
científico disponível.  

Agravamento fiscal 
dos produtos nocivos 
à saúde como, p.ex.,o 

 Alargamento dos 
passes sociais 
(urbanos e 
intermodais), com as 
mesmas condições, a 
todas as pessoas 
reformadas e 
pensionistas 
independentemente 
da sua idade; 
 Convergência 
progressiva das 
pensões mínimas para 

Com uma população 
cada vez mais 
envelhecida, Portugal 
precisa de começar a 
encarar o desafio de 
se preparar para um 
envelhecimento mais 
rico, mais activo e 
com mais opções para 
os portugueses. 
 Falta uma verdadeira 
Estratégia para um 
Envelhecimento 

Melhorar pensões e 
condições de vida 
dignas e investir no 
Serviço Nacional de 
Saúde para 
aprofundar as 
respostas que o 
envelhecimento 
coloca. 
Criar uma rede 
pública de 
equipamentos e 
serviços de apoio nas 

Desenvolver acções 
sobre as questões 
ligadas ao 
envelhecimento, 
para todas as faixas 
etárias, 
nomeadamente em 
escolas, visando 
combater formas de 
violência baseadas 
no preconceito 
contra a velhice, 
construindo uma 



cuidados de saúde e 
protecção social e da 
sua qualidade, desde a 
fase pré-natal, 
incluindo a procriação 
medicamente assistida, 
até à capacidade de 
assegurar dignidade 
das condições de 
envelhecimento 
Assegurar um 
envelhecimento activo 
e digno 
 
Contar com os cidadãos 
seniores: promover 
uma cidadania sénior 
activa e empenhada 
 
Com o aumento da 
esperança média de 
vida, a terceira idade 
será cada vez mais um 
período de 
enriquecimento pessoal 
e de dedicação a causas 
e projectos. A maior 
disponibilidade 
temporal deve ser 
livremente fruída e 
aproveitada em prol da 

açúcar ou o sal 
refinado (cloreto de 
sódio).  

 

valor equivalente ao 
Salário Mínimo 
Nacional; 
Alargamento do 
acesso ao 
Complemento 
Solidário para Idosos, 
alterando os valores 
do cálculo do 
rendimento anual 
máximo para o 
requerer, passando o 
CSI a ser calculado a 
partir do valor do IAS 
(485,76 € X 14 meses) 
e considerar apenas e 
exclusivamente o 
rendimento do/da 
requerente/casal; 
 
Criação de Gabinetes 
de Apoio aos Seniores 
em todas as 
freguesias; 
 
Reposição do valor 
nominal das pensões 
à data da reforma e a 
actualização anual das 
pensões; 
Reformulação do IRS, 

Activo. 
Aprovaremos uma 
Estratégia Nacional 
para um 
Envelhecimento 
Activo e para a 
Longevidade, que 
defina políticas 
públicas 
multissectoriais, e 
respectivas metas e 
objectivos, 
qualitativos e 
quantitativos. 
 Podemos suavizar a 
entrada na reforma 
Proporemos em sede 
de concertação social 
que, caso o 
trabalhador o 
pretenda, possa optar 
por trabalhar a tempo 
parcial, num período 
equivalente a metade 
do seu tempo normal 
de trabalho, nos 
últimos dois anos 
anteriores à idade 
legal de reforma. 
Queremos criar 
incentivos à 

diversas valências 
com apoio financeiro 
do Estado às 
actividades de âmbito 
cultural e desportivas 
Alargamento da 
redução dos custos de 
transportes e 
valorização e apoio do 
papel do 
associativismo 
específico dos 
reformados, 
pensionistas e idosos. 

sociedade que 
valorize e respeite  

O cidadão idoso  

 



comunidade, de acordo 
com as apetências de 
cada um, mediante um 
conjunto de iniciativas 
de ocupação social e 
dinamização 
interpessoal que 
constituam fonte de 
motivação e de 
qualidade de vida. 
 
Definir um plano de 
acção para o 
envelhecimento 
populacional, com um 
leque estruturado de 
respostas para as 
transformações que 
ocorrem nesta fase da 
vida; 
 
Apostar na criação de 
um mecanismo de 
reforma a tempo 
parcial, como forma de 
promoção do 
envelhecimento activo 
e de permanência no 
mercado laboral, num 
quadro de 
desagravamento das 

através da revisão dos 
escalões e taxas, pela 
alteração da dedução 
específica, 
nomeadamente 
passar para 14 x IAS. 

 

contratação  
Vamos criar 
incentivos adicionais 
de apoio à 
contratação de 
desempregados com 
mais de 55 anos, 
nomeadamente a 
dispensa do 
pagamento de 
contribuições para a 
Segurança Social 
relativas a esses 
trabalhadores por um 
período de 36 meses, 
quando inscritos no 
centro de emprego 
há, pelo menos, 90 
dias. 
 Um plano de gestão 
de carreira 
Iniciaremos, em sede 
de Concertação 
Social, a discussão 
para a criação do 
Plano de Gestão de 
Carreira em função da 
idade dos 
trabalhadores que 
inclua, 
nomeadamente, 



horas de trabalho 
 
Definir áreas 
específicas para 
contratação de 
cidadãos seniores na 
Administração Pública; 
 
Conceber diversos 
programas de 
dinamização para 
cidadãos sénior, em 
função de distintos 
perfis, que permitam a 
cada pessoa definir 
projectos de vida para a 
sua reforma, colocar a 
sua disponibilidade de 
tempo ao serviço da 
comunidade e, deste 
modo, encontrar novas 
formas de realização 
pessoal; 
 
Promover programas 
de voluntariado sénior, 
bem como apoiar 
iniciativas da sociedade 
civil como as 
Universidades Sénior 
 

formação em novas 
qualificações e 
actualização de 
qualificações técnicas, 
envolvimento dos 
trabalhadores mais 
velhos em programas 
de tutoria/mentoring 
e acções de 
sensibilização para o 
planeamento da 
reforma. 
 O voluntariado sénior 
pode ser muito mais 
dinamizado 
Valorizamos o 
voluntariado como 
factor de 
humanização, 
realização pessoal e 
coesão social. Na sua 
definição mais 
simples, é a boa 
vontade em acção. 
Queremos incentivar 
o desenvolvimento de 
iniciativas. 



Criar formas de 
atendimento 
personalizado para 
cidadãos sénior na 
prestação de serviços 
públicos, 
nomeadamente através 
da prestação destes 
serviços em local 
escolhido pelo cidadão; 
 
 
Garantir a qualidade de 
vida na terceira idade: 
por um envelhecimento 
saudável 
 
 

ISOLAMEN
TO 

Aprovar uma estratégia 
nacional de combate à 
solidão, prevendo um 
conjunto diversificado 
de medidas, ajustadas 
aos diferentes 
contextos demográficos 
e meios 
socioeconómicos, para 
atenuar este flagelo 
social que afecta 
sobretudo os mais 
idosos. 

    Sinalizar e 
monitorizar, de 
forma contínua, 
os idosos que 
vivem isolados  

 



Proteger os idosos em 
situação de 
dependência ou 
isolamento 
Desenvolver um 
sistema integrado de 
sinalização de idosos 
isolados, associado a 
uma “garantia de 
contacto” regular, em 
parceria e estimulando 
o voluntariado 
social;•Desenvolver, no 
âmbito do apoio à 
dependência, modelos 
de assistência 
ambulatória e ao 
domicílio, em parceria 
com a saúde; 
 
Criar um novo serviço 
no SNS, 
nomeadamente através 
da utilização de novas 
tecnologias para a 
monitorização do 
estado de saúde de 
pessoas idosas para, 
numa base 
estritamente voluntária 
e com absoluta 



protecção da 
privacidade, assegurar 
um acompanhamento 
de proximidade e de 
emissão de alertas de 
urgência relativamente 
à saúde de pessoas 
idosas que habitem em 
situações de 
isolamento; 

INTERVEN
ÇÕES 
PRIMÁRIA
S. 
PREVENÇÃ
O 

Promover uma maior 
integração de cuidados, 
centrada nas pessoas, 
através de um plano 
individual de cuidados 
que permita, 
relativamente a cada 
paciente, o 
acompanhamento das 
suas múltiplas 
patologias e a tomada 
de decisões 
partilhadas; 
 
Implementar a figura 
do gestor do doente 
crónico, através de 
projectos piloto, 
prevenindo 
descompensações e 
hospitalizações 

As políticas públicas 
de saúde têm sido nas 
últimas décadas mais 
orientadas para 
remediar e combater 
a doença do que para 
a promoção da saúde 
e dos estilos de vida 
saudáveis. Não será 
fácil inverter essa 
tendência, mas de 
não dermos, quanto 
antes, os primeiros 
passos na promoção 
da saúde seremos 
cada vez mais reféns 
da doença. 

Precisamos de uma 
nova estratégia para a 
prevenção, dando 

 É hora de 
implementar o 
Enfermeiro de Família 
Reforçaremos e 
alargaremos a todo o 
país o papel do 
enfermeiro de família, 
enquanto profissional 
qualificado, que 
integra a equipa 
multidisciplinar de 
saúde e assume a 
responsabilidade pela 
prestação de cuidados 
de enfermagem de 
proximidade, globais, 
a um grupo limitado 
de famílias, em todo 
os processos de vida, 
nos vários contextos 
da comunidade. 

– Atribuição de 
médico e enfermeiro 
de família a todos os 
utentes e a 
progressiva redução 
de lista de utentes por 
médico e por 
enfermeiro de família 
de acordo com as 
recomendações da 
OMS. 

 



evitáveis; 
 
Criar um sistema de 
identificação e 
sinalização das pessoas 
a viver em situação de 
vulnerabilidade 
associada ao 
envelhecimento, para 
efeitos de vigilância 
específica sedeada nos 
cuidados de saúde 
primários 

ênfase à 
responsabilidade 
individual, à 
orientação para a 
promoção da saúde e 
qualidade de vida, 
rompendo com a 
abordagem 
tradicional, 
essencialmente 
curativa, centrada na 
prestação de cuidados 
de saúde, e 
privilegiando as 
atitudes de prevenção 
da doença evitável. 

CUIDADOS 
CONTINUA
DOS, 
PALIATIVO
S E SAUDE 
MENTAL 

Duplicar o ritmo de 
investimento nas 
respostas de cuidados 
continuados 
integrados, garantindo 
a disponibilização de 
mais camas de 
internamento e a 
implementação de 
todas as tipologias 
previstas na rede até ao 
final da legislatura; 
 
Reforçar as respostas 
de cuidados 

Em parceria com as 
instituições do sector 
social, pretende-se 
alargar a rede de 
cuidados continuados 
e paliativos em 25%; 

Apostar em soluções 
flexíveis e de 
proximidade para os 
cuidados continuados, 
de modo a apoiar os 
cuidadores informais. 

 

 Temos de reforçar a 
Rede Nacional de 
Cuidados Continuados 
Integrados Sem 
prejuízo do reforço 
dos cuidados na 
comunidade, 
procederemos ao 
aumento do número 
de camas nas regiões 
com maiores 
necessidades (em 
função da dimensão 
da lista de espera e do 
tempo de espera para 

Criar uma verdadeira 
rede pública de 
Cuidados Continuados 
e Paliativos 
O alargamento da 
capacidade de 
resposta pública 
tendo em vista uma 
efectiva cobertura 
nacional sem custo 
para os doentes, com 
o aumento do 
número e capacidade 
de resposta das 
equipas de cuidados 

 



continuados, em 
articulação com o 
sector social 

entrada na rede) por 
forma a responder às 
necessidades ainda a 
descoberto da 
população. 
Reforçaremos as 
equipas comunitárias 
de suporte nos ACES e 
actualizaremos os 
preços da Rede 
Nacional de Cuidados 
Continuados 
Integrados 
 Temos de promover 
o acesso a cuidados 
de Saúde Mental 
Elaboraremos e 
implementaremos um 
Plano Nacional de 
Intervenção para as 
Demências, bem 
como procederemos 
ao reforço efectivo da 
Rede de Cuidados 
Continuados na 
vertente da saúde 
mental, sobretudo na 
sua vertente 
comunitária. As 
doenças e as 
perturbações mentais 

continuados 
integrados que 
asseguram o apoio 
domiciliário e o 
reforço dos apoios 
aos cuidadores 
informais, 
assegurando a sua 
articulação com a 
área da saúde, 
formação e Segurança 
Social 
Aumentar a 
capacidade de 
resposta pública da 
Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos 
(RNCP), através do 
aumento do número 
de Unidades de 
Internamento em 
Cuidados Paliativos. 



tornaram-se, nos 
últimos anos, na 
principal causa de 
incapacidade e numa 
das principais causas 
de morbilidade nas 
sociedades sendo 
Portugal o segundo 
país com a mais 
elevada prevalência 
de doenças 
psiquiátricas da 
Europa. De acordo 
com vários estudos 
internacionais, um 
investimento nesta 
área traduz-se num 
retorno social 
significativo pelo que 
queremos envolver 
especialistas na 
concretização de 
medidas políticas 
concretas para a 
saúde mental dos 
portugueses. 
Temos de reforçar a 
Nacional de Cuidados 
Paliativos 
 Queremos aumentar 
o número de camas 



nas regiões com 
maiores necessidades, 
bem como reforçar os 
Cuidados Paliativos 
Domiciliários, com 
parcerias entre os 
Cuidados de Saúde 
Primários, hospitais, 
as autarquias e o 
sector social e 
solidário, 
actualizando ainda os 
preços da Rede 
Nacional de Cuidados 
Paliativos. 

CUIDADOR
ES 
INFORMAI
S 

Assegurar a 
concretização plena e 
efectiva das medidas 
de apoio aos 
cuidadores informais 
previstas no respectivo 
estatuto. 

O PSD entende ser 
necessário consagrar 
e valorizar o Estatuto 
dos Cuidadores 
Informais, aprovado 
recentemente na 
Assembleia da 
República com os 
contributos do PSD, o 
qual deverá conferir 
particular atenção á 
articulação entre o 
trabalho e a ocupação 
de tempos livres. 
Todos os cuidadores 
informais terão de ser 

 Cuidador Informal: 
passar da teoria à 
prática 
Depois de muito 
trabalho e por 
iniciativa do CDS, foi 
aprovado um Estatuto 
do Cuidador. Foi uma 
batalha de anos, de 
que o CDS nunca 
desistiu.  
Poder-se-ia ter ido 
mais longe, e 
continuaremos a 
bater-nos por 
alterações que 

Desenvolver medidas 
de apoio às pessoas 
em situação de 
dependência e aos 
cuidadores informais, 
enquadradas no 
desenvolvimento de 
uma rede de apoio 
com base nos serviços 
públicos, 
designadamente das 
áreas da saúde, 
trabalho e Segurança 
Social 

 



apoiados por 
instituições de 
retaguarda (públicas, 
privadas ou sociais) 
na formação, 
capacitação e apoio 
psicossocial. Devem, 
ainda, ser objecto de 
regulamentação 
adequada em termos 
de direitos laborais e 
acesso ao regime de 
seguro social 
voluntário À 
semelhança do que 
hoje se permite às 
famílias que deduzem 
no IRS as despesas de 
institucionalização 
(lares de idosos, etc.) 
permitir também que 
as despesas com os 
cuidadores informais 
possam ser de igual 
modo dedutíveis 

reforcem esse 
Estatuto, mas é agora 
imperioso garantir 
que ele sai do papel, e 
que é concretizado e 
executado na 
realidade. 

CUIDADOS 
DOMICILIÁ
TRIOS 

Dinamizar o cluster da 
saúde, estimulando a 
inovação e criando 
condições para 
alavancar soluções de 
assistência à autonomia 

Implementação de 
um programa de 
apoio ambulatório 
aos idosos 
dependentes. 

 Nem tudo passa pelo 
internamento nem 
pela 
institucionalização 
Incentivaremos a 
prestação de cuidados 

  



no domicílio, em 
estreita ligação com a 
Segurança Social; 
 
Melhorar as respostas 
públicas de cuidados 
domiciliários, 
nomeadamente através 
da modernização e 
reforço dos meios ao 
dispor dos profissionais 
de saúde que os 
asseguram 

 A prestação de 
cuidados de saúde em 
regime ambulatório 
para idosos mais 
carenciados melhora 
a sua saúde e a sua 
qualidade de vida e 
permite aliviar a 
pressão sobre as 
urgências hospitalares 
e evitar alguns 
internamentos 
desnecessários; 

Deve ser privilegiado 
um novo tipo de 
serviço de apoio 
domiciliário que vá 
além das 
componentes básicas 
de apoio e que possa 
incluir serviços 
básicos de saúde com 
apoio tecnológico. 
Devem ser 
encontradas novas 
formas de habitação 
colectiva como as de 
“co-housing”, que 
permitem a criação de 
áreas de serviços 

de saúde domiciliários 
e de hospitalização 
domiciliária aos 
utentes que não 
precisam de cuidados 
agudos em 
internamento 
hospitalar, 
nomeadamente na 
população 
envelhecida e/ou 
mais dependente. 



colectivos integradas 
no apoio às 
respectivas 
residências. 
Defendemos que as 
pessoas em situação 
de dependência que 
não conseguem 
realizar as actividades 
da vida diária, devem 
manter-se no seu 
domicílio sempre que 
estejam garantidos os 
cuidados de saúde e 
apoio necessários que 
assegurem a 
manutenção do seu 
conforto, qualidade 
de vida e bem-estar. 

 

 

LITERACIA 
EM 
SAUDE. 
ATENDIME
NTO. 
APOIOS 

Investir numa maior 
literacia em saúde por 
parte da população 
com mais de 65 anos de 
idade, capacitando-a 
para a gestão da sua 
saúde e para a 
utilização efectiva dos 

Investir na literacia 
em saúde, com um 
papel fundamental 
das escolas no caso 
das crianças; 

  Alargar o 
atendimento dos 
Balcões da Inclusão. 
Facilitar a requisição e 
acesso de produtos de 
apoio e ajudas 
técnicas. 

Criar um regime 
especial, em matéria 
de defesa do 
consumidor, para 
protecção de 
pessoas idosas  



recursos e respostas 
existentes no SNS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INSTIT
UCION
ALIZAÇ
ÃO 

Incentivar as boas 
práticas nas 
unidades de 
cuidados primários 
e hospitalares, 
tendo em vista a 
redução de 
internamentos 
hospitalares 
evitáveis e dos 
efeitos adversos 
relacionados com 
os cuidados de 
saúde (infecção, 
quedas, úlceras de 
pressão, etc.); 

  

 

 

 

 Realizar os 
objectivos de 
Acção Social no 
quadro das 
responsabilidades 
do Estado- definir 
a relação do 
Estado com as 
instituições de 
solidariedade 
social assente no 
apoio ao seu 
papel 
complementar na 
Acção Social e na 
Rede de 
Equipamentos e 
serviços Sociais; 
corrigir a 

Criar equipas 
multidisciplinare
s com vista ao 
acompanhamen
to e intervenção 
social de 
proximidade 
junto da 
população idosa 
em situação de 
pobreza, 
exclusão e 
isolamento  

Assegurar 
cuidados de 
nutrição aos 
idosos utentes 
de instituições 



duplicação de 
competências e 
de funcionamento 
dos serviços, 
organismos e 
Instituto Público 
de Segurança 
Social; 
estabelecer um 
valor limite para 
as mensalidades 
dos utentes de 
equipamentos e 
estabelecimentos 
de acção social, 
apoiados pelo 
Estado (IPSS, 
Misericórdias e 
outras);  
Reactivar 
equipamentos e 
estabelecimentos 
de acção social do 
ISS, IP 
subocupados 

 
Prioridade ao 
desenvolvimento 
de uma Rede 
Pública de 
Equipamentos 

do sector social 
e solidário 

Reforçar a 
fiscalização aos 
lares de idosos, 
garantindo as 
adequadas 
condições de 
Sensibilizar 
capacitar os 
profissionais de 
saúde para a 
prevenção e 
detecção 
precoce de 
situações de 
maus-tratos a 
idosos  

Reforçar as 
competências 
das forças de 
segurança para 
prevenção e 
detecção de 
sinais de 
violência contra 
idosos   

Incrementar a 



Serviços Sociais 
O  peso dos 
estabelecimentos 
de acção social do 
Estado é hoje 
residual, sendo a 
acção social 
exercida quase só 
por via de IPSS 
ao mesmo tempo 
que se alarga uma 
lógica de 
privatização das 
respostas sociais. 
O PCP dará 
prioridade à 
criação de uma 
Rede Pública de 
equipamentos e 
serviços que 
responda a 
necessidades 
sociais, 
nomeadamente 
nas áreas dos 
direitos das 
crianças e jovens, 
das pessoas com 
deficiência e das 
pessoas idosas, 
particularmente 

formação dos 
profissionais 
que intervêm ao 
nível dos 
cuidados de 
saúde primários 
e dos 
equipamentos 
sociais 
destinados aos 
idosos, 
permitindo uma 
atempada 
identificação dos 
factores de risco 
que podem levar 
ao suicídio  

Criar um 
conjunto 
diversificado de 
equipamentos 
de residências 
alternativas para 
as pessoas 
idosas, quando 
já não seja 
possível 
permanecerem 
no seu lar, com 
um valor de 



 

 

 

 

 

 

das pessoas 
idosas 
dependentes. 
Uma Rede Pública 
que assegure 
igualdade no 
acesso aos 
equipamentos e 
serviços sociais, a 
qualidade de 
prestação do 
serviço público, 
com meios 
humanos e 
técnicos que 
assegurem a 
resposta 
necessária 

renda definido, 
mediante os 
rendimentos 
mensais de cada 
pessoa e com 
distintos graus 
de assistência  

 


