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“ A maioria dos idosos não vive, existe.
E, existir sem ser visto, é uma espécie de morte.”
Josias Gyll
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Sumário Executivo
A sociedade em que vivemos é diariamente assolada por notícias lamentáveis sobre maustratos, abandono e a exclusão social das pessoas idosas. De acordo com investigações
feitas em todo o Mundo sobre esta realidade são enunciadas graves consequências tanto ao
nível físico como psicológico para esta população.
Tendo em conta esta realidade, foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Projecto uma
pesquisa com o objectivo de analisar as condições de vida das pessoas idosas, expondo
algumas políticas sociais que tentam dar respostas sociais às necessidades, isto é, contribuir
para melhorar a qualidade de vida desta população.
A realização deste trabalho tem como objectivos gerais:
•

Corresponder a uma exigência curricular;

•

Ser instrumento de avaliação;

•

Permitir a exposição do problema identificado;

•

Realizar uma análise às políticas sociais com o intuito de saber quais os sucessos e
insucessos.

Foi-nos dada a possibilidade de optar por um tema que nos suscitasse interesse, que nos
motivasse para a realização deste Projecto. Mediante um vasto leque de escolha nesta área,
optamos por um tema que consideramos actual, pertinente e que nos permitirá um
enriquecimento a nível pessoal e profissional. Assim, o tema escolhido por unanimidade é
“ A integração da pessoa idosa na sociedade”.
A informação que recolhemos mostrou que esta problemática é inquietante, todavia essa
informação permitiu-nos constatar que na nossa sociedade ainda existem pessoas solidárias
que se orientam em prol do bem comum, reunindo esforços para alcançar os seus fins.
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INTRODUÇÃO
Vivemos numa sociedade onde se tem verificado uma tendência para que a população
idosa ocupe um espaço cada vez mais significativo na estrutura demográfica mundial. Esta
tendência também se verifica em Portugal, onde também são visíveis as assimetrias
regionais com uma distribuição irregular da população idosa em todo o território nacional.
É visível a enorme frequência de falta de condições, incluindo maus-tratos. O presente
projecto tem como fundamento a constatação destes fenómenos, pretendendo analisar
políticas públicas que lhes procuram dar resposta.
Para começar é preciso reconhecer, estudar e diagnosticar a situação deste grupo
populacional. Só assim, é possível preparar planos/ medidas de intervenção que tenham
como finalidade a resolução dos problemas, carências e dificuldades detectadas neste
grupo.
No primeiro capítulo são apresentadas as tendências demográficas que dão conta do
envelhecimento da população no nosso país e noutros países ditos desenvolvidos. Depois
descreve-se a política social em Portugal relativa aos idosos, mostrando-se que actualmente
uma boa parte já beneficia de uma protecção adequada na velhice, mas que há ainda muitos
para quem isso não acontece.
A aposta passa pela integração das pessoas idosas fazendo com que desempenhem novos
papéis na comunidade, utilizando para isso o muito saber que acumularam ao longo de
todo a sua vida. Contudo, o mais importante é a necessidade de solidariedade entre
gerações.
A análise destas políticas inspira-se nas teorias positiva e normativa da política económica,
dando-se especial ênfase às razões de equidade que são a principal justificação para as
políticas aqui tratadas.
Das várias políticas sociais relevantes neste caso vamos estudar o Programa de Apoio
Integrado a Idosos, e mais precisamente o Projecto de Serviço e Apoio Domiciliário por
ele apoiado, tal como foi aplicado pela Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Soares dos
Reis do Concelho de V. N. de Gaia.
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Para esta análise baseamo-nos não só em relatórios de execução, mas também no contacto
directo com os beneficiários do programa. Através das conversa informais tidas com os
mesmos percebemos que os resultados são ambíguos, pois em muitos casos os serviços de
acção social conseguem dar respostas às necessidades sentidas pelos idosos, mas essas
respostas positivas nem sempre chegam atempadamente.
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I. SITUAÇÃO DAS PESSOAS IDOSAS NO MUNDO E EM
PORTUGAL
1. Análise Demográfica
Nas últimas décadas ocorreram grandes mudanças na estrutura demográfica da população
mundial, nomeadamente o aumento da população idosa. Se esta tendência se continuar a
verificar, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), o peso desta população vai
aumentar do modo apresentado no quadro seguinte.
Peso da população idosa
Na actualidade

No futuro

Países desenvolvidos

20%

25%

Países em desenvolvimento e menos desenvolvidos

10%

20%

Fonte: ONU

1

Tabela 1: Peso actual e projecção do peso da população idosa na população total
Como podemos verificar pela tabela, as previsões da ONU apontam para um aumento do
peso da população idosa em todo o mundo, sendo o seu peso maior nos países
desenvolvidos. No entanto, o peso relativo dos idosos nos países em vias de
desenvolvimento e nos menos desenvolvidos tenderá a aproximar-se do dos países
desenvolvidos o que levanta problemas dado o facto de disporem de menos recursos para
se fazerem face a este envelhecimento da população.
Segundo o INE (Instituto Nacional de Estatística), Portugal segue a tendência mundial, isto
é, tem-se verificado um envelhecimento da população resultando no abrandamento do
ritmo do crescimento populacional do nosso país. Existem vários factores que contribuíram
para esta realidade, sendo os principais seguintes:
1. A tendência para a diminuição da dimensão das famílias (em média três pessoas
por família – só um filho) relacionado com o declínio da fecundidade (gráfico 1) e
a redução da taxa de natalidade (gráfico 2);
1

“ Uma Sociedade para todas as idades” – Publicado em 1999
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2. Redução da taxa de mortalidade, o que implica um aumento da longevidade
(gráfico 3).
Índice sintético de fecundidade

Fonte: INE e EUROSTAT

Gráfico 1:Índice sintético de fecundidade para Portugal, UE a 15 e UE a 25 entre 1960 e
2003
Pirâmide etária2 de Portugal

Fonte: INE

Gráfico 2: Pirâmide etária de 1994 a 2004
2

Ver glossário.
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Esperança média de vida à nascença3

Fonte: INE e EUROSTAT

Gráfico 3: Esperança média de vida à nascença para Portugal, UE a 15 e UE a 25 entre
1960 e 2003
Conclui-se que, a razão para a tendência do aumento da população idosa, especialmente da
mais idosa (com mais de 80 anos), se deve, essencialmente, à conjugação da baixa
fecundidade e do aumento da esperança de vida.
Se esta realidade se continuar a verificar ou mesmo a aumentar, um possível cenário
realizado pelo INE para o ano de 2050, será, como nos mostra o gráfico 4, de um
alargamento do topo da pirâmide, revelando uma grande concentração da população com
idades superiores a 65 anos.

3

Ver glossário.
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Pirâmide Etária de Portugal para os anos de 1960, 2004 e 2050

Fonte: INE.

Gráfico 4: Pirâmides etárias sobrepostas de Portugal de três momentos em análise, 1960,
2004 e 2050.
Toda esta tendência acarreta consequências não só económicas, como também sociais.
Para perspectivarmos essas consequências é necessário analisar qual é o peso real desta
população na população activa, esta análise é feita através do índice de dependência total4
e do índice de envelhecimento5.
O índice de dependência total é de 48,5 em 2004, que se divide em 23,2 jovens e 25,2
idosos6. A região com um maior número de idosos dependentes é o Alentejo e a região
com um menor número é a Região Autónoma da Madeira.

4

Ver glossário.
Ver glossário.
6
Ver gráfico 5 pagina 19.
5
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Índice de dependência total

Fonte: INE.

Gráfico 5: Índice de dependência total por regiões no ano de 2004.
O índice de envelhecimento revela que, em 2004, por cada 100 jovens existiam 109 idosos,
tendo-se registado um aumento em relação a 2003 em que eram 107 idosos. Analisando
por regiões o Alentejo, o Algarve e o Centro estão acima da média, já as Regiões
Autónomas apresentam valores mais baixos.
Índice de envelhecimento

Fonte: INE.

Gráfico 6: Índice de envelhecimento por 100 indivíduos desagregados por regiões, no ano
de 2004.
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2. Tendências recentes da economia portuguesa
Os efeitos da tendência de envelhecimento da população são condicionados pela evolução
da economia.
Indicadores da evolução económica e financeira em Portugal
Indicador

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

PIB

4,2

2,3

1,4

-0,8

1,3

2,3

3,6

3,7

4,7

3,4

3,2

4,7

4,1

4,1

5,5

6,8

7,2

7,3

6,7

5,0

4,4

4,0

13,4

10,9

8,9

6,5

5,2

4,1

3,3

2,2

2,8

2,3

2,9

68,2

71,7

63,8

67,8

69,8

71,5

70,7

59,4

54,6

54,2

53,2

7,0

2,9

4,6

-5,2

3,5

1,8

7,7

11,9

9,1

5,2

4,0

7

(tvr em %)
Taxa

de

desemprego (em
%)
Taxa de inflação
8

– IPC (tv em %)
Divida

pública

(em % do PIB)
FBCF (tvr em %)

Fonte: Conta Geral do Estado.

Tabela 2: Evolução da economia portuguesa para o período 1990 – 2000.
Através da tabela 2 é possível observar que, durante a década de 90, a economia
portuguesa cresceu, com excepção de um ano, bem como o investimento. Apesar disto, a
estratégia utilizada pelo Governo não foi a mais adequada uma vez que adoptou políticas
pró-cíclicas que levaram a um aumento da despesa pública.
Como a maior parte das despesas do Sector Público Administrativo (SPA) são com as
funções sociais9, a necessária contracção das despesas públicas que agora se tem que fazer
não poderá deixar de ter efeitos negativos sobre aquelas funções.10.

7

Taxa de Variação Real.
Taxa de Variação.
9
Ver gráfico 7 página 21.
10
Ver gráfico 8 página 21.
8
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Distribuição funcional das despesas totais do SPA, 2003
12,70%

9,50%

Funções de soberania
Funções Sociais
Funções Económicas
77,80%

Fonte: Américo M. S. Carvalho Mendes11.

Gráfico 7: Despesa do SPA divididas pelas suas três funções.
Distribuição da despesa do SPA por funções, 2003

0,90%
1,90%

Funções de Soberania
9,50%
Saúde
Educação

37,60%

25%
Funções Económicas
Segurança e Acção Social

12,70%

12,50%

Habitação e Serviços
Colectivos
Serviços Culturais,
Recreativos e religiosos

Fonte: Américo M. S. Carvalho Mendes12.

Gráfico 8: Despesas do SPA com a função social subdividida.
11
12

Sebentas de Política Económica: “Políticas Sociais”.
Sebentas de Política Económica: “Políticas Sociais”.
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3. Sistema de Segurança Social
A Lei de Bases da Segurança Social13 estabelece um sistema de Segurança Social, onde
estão definidos os objectivos gerais do sistema, os seus princípios, bem como as
competências das instituições de segurança social e as suas relações com instituições
semelhantes. Esta lei baseia-se nos seguintes princípios14:
•

Universalidade (acesso a todas as pessoas à protecção social);

•

Igualdade (não discriminação dos beneficiários);

•

Solidariedade (responsabilidade colectiva das pessoas);

•

Equidade social (tratamento igual);

•

Diferenciação positiva (flexibilização e modulação das prestações em função da
situação);

•

Inserção social (natureza activa, preventiva e personalizada nas acções
desenvolvidas);

•

Primado da responsabilidade pública (dever do Estado de organizar, coordenar e
subsidiar o Sistema);

•

Complementaridade (articulação das várias formas de protecção social);

•

Unidade (actuação articulada dos diferentes sistemas, subsistemas e regimes);

•

Descentralização (autonomia das instituições);

•

Participação (responsabilização dos interessados);

•

Eficácia (concessão oportuna das prestações legalmente previstas);

•

Conservação dos direitos adquiridos e em formação (assegurar o respeito por esses
direitos);

•

Garantia judiciária (assegura aos interessados o acesso aos tribunais);

•

Informação (divulgação a todas as pessoas dos seus direitos e deveres, bem como a
sua situação perante o Sistema).

A actual Lei de Bases introduziu dois novos princípios:
•
13
14

Subsidiariedade social (reconhecimento do papel essencial das pessoas);

Lei N.º 32/2002, de 20 de Dezembro.
Artigos 6º a 23º da Lei de Bases.
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•

Coesão social (equilíbrio e equidade geracional).

O Sistema é composto pelo Sistema Público de Segurança Social, o Sistema de Acção
Social e o Sistema Complementar. O Sistema Público de Segurança Social subdivide-se
em Sistema Previdencial, Subsistema de Solidariedade e Subsistema de Protecção
Familiar.
Este Sistema tem diversas fontes de financiamento que estão previstas no artigo 112º da
Lei de Bases, sendo as principais as quotizações dos trabalhadores, as contribuições das
entidades empregadoras e as transferências do Estado.
Nas últimas décadas a fonte de financiamento tem sofrido fortes pressões porque ocorreu
um crescimento do sistema, quer em número de beneficiários e pensionistas, quer em
despesas que têm sido maiores que o crescimento das receitas, isto é, têm sido maior que o
crescimento do produto, da produtividade e do emprego. Sendo assim, a sustentabilidade
futura da Segurança Social está em causa se as condições não se alterarem, então torna-se
necessário a introdução de medidas que garantam a equidade e a solidariedade
intergeracional.
As despesas correntes da segurança e acção social dividem-se em três partes: prestações da
segurança social, acção social e rendimento mínimo garantido. Através do Gráfico 9 é
possível verificar que as prestações da segurança social tiveram uma crescimento mais
acentuada que as outras, sendo que o rendimento mínimo garantido só teve início a partir
de 1996.
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Despesas correntes da Segurança e Acção Social
(a preços de 2001)
25000000

M ilh a re s d e e u ro s

20000000

15000000

10000000

5000000

0
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Anos
Prestações da Segurança Social

Acção Social

Rendimento mínimo garantido

Fonte: Américo M. S. Carvalho Mendes15

Gráfico 9: Despesas correntes da Segurança e Acção Social divididas por três prestações
para o período de 1991 a 2001.

De acordo com os objectivos do presente trabalho, o subsistema que mais nos interessa é o
da Acção Social, que tem como destinatários os grupos mais vulneráveis crianças, idosos,
jovens, pessoas com deficiência e pessoas em situação de carência, com o objectivo de
prevenir e reparar situações de exclusão e carência económica, assim como a integração e
promoção das pessoas na sociedade. O gráfico 10 mostra a quantificação das despesas da
acção social, onde se observa que uma parte considerável das mesmas é com a terceira
idade, demonstrando uma tendência para o crescimento. As despesas com a infância e
juventude são superiores a estas, e também registam uma tendência de aumento. As outras
prestações (invalidez e reabilitação e família e comunidade) evoluíram de forma positiva
sem grandes flutuações.
15

Sebentas de Política económica: “Políticas Sociais”.
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Despesas com a acção social (em contos, a preços de 2000)
250000000

200000000

Contos

150000000

100000000

50000000

0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997
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Fonte: Américo M. S. Carvalho Mendes16.

Gráfico 10: Despesas com a AS dividida por tipos de prestações para o período de 1990 –
2000.

4. Acção Social – Pessoas Idosas
Os idosos, como grupo vulnerável, da nossa sociedade, merece uma especial atenção por
parte da Política de Acção Social. Segundo a SS “as respostas sociais e programas
disponíveis para este grupo de pessoas têm por objectivo, tanto quanto possível, a
promoção de condições de autonomia e bem estar, favorecendo a sua permanência no
domicílio e no seu meio familiar e social e privilegiando a sua inserção social e
comunitária.”17 Para tal são dirigidas a este grupo diversas respostas sociais, das quais se
destacam: Apoio Domiciliário, Centro de Convívio, Centro de Dia, Centro de Noite,
Colónia de Férias, Lar, Refeitório e Residência Acolhimento familiar, Apoio Domiciliário
e Lar.
16
17

Sebentas de Política Económica: “Políticas Sociais”
http://www.seg-social.pt/
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5. Direitos da Pessoa Idosa em Portugal
As políticas públicas em relação aos idosos procuram dar cumprimento ao disposto na
Constituição a este respeito. De acordo com o artigo 72º18 da Constituição:
•

“1. as pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de
habilitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia
pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social.

•

2. A política de terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e
cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização
pessoal, através de uma participação activa na vida da comunidade.”

A velhice pode conferir direitos a uma pensão de velhice e a um complemento por
dependência. “Têm direito às prestações de velhice todos os trabalhadores inscritos num
regime contributivo da Segurança Social.”19

18
19

Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976, Capítulo II – Direitos e Deveres Sociais.
Http://www.seg-social.pt/
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II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
1. Teorias Económicas
1.1. Teoria Normativa da Política Económica
Esta teoria centra o seu estudo em duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, procura
estudar as razões segundo as quais o Estado deve ou não intervir na economia e, no caso de
o dever fazer, como deve proceder. Um critério para saber se o Estado deve intervir ou não
é o da Eficiência de Pareto20. Melhorias de Pareto são melhorias na eficiência económica,
isto é, alterações no estado da economia que melhoram o bem-estar de alguns agentes
económicos, ou de todos, sem prejudicar os outros. Se o estado inicial da economia
permitir melhorias de Pareto diz-se que é ineficiente no sentido de Pareto. Caso o mercado,
por si só, não permita realizar estas melhorias, então pode justificar-se a intervenção do
Estado.
O pressuposto base desta teoria é o da existência de um Estado Benevolente, o que
significa que o Estado e os seus agentes económicos se comportam sempre segundo o
interesse colectivo, com vista à realização de melhorias de eficiência económica.
Nesta teoria há dois resultados importantes chamados os dois “teoremas fundamentais da
economia do bem-estar”.
O primeiro teorema diz o seguinte:
a) se houver mercados completos, informação perfeita, preferências com não saciação e
comportamento competitivo dos agentes económicos
b) então o equilíbrio geral é eficiente no sentido de Pareto.
Decorre do teorema que a concorrência perfeita um mecanismo para alcançar a eficiência,
mas isto se os pressupostos deste teorema se verificarem. Se não for o caso, ou seja, se
houver “falhas de mercado” então o mecanismo de mercado poderá ter resultados que não
são eficientes. O Estado poderá, então, intervir para suprir essas “falhas de mercado”. Isto

20

Ver glossário.
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não implica, no entanto, que esta intervenção será isenta de ineficiências. Um dos
objectivos da teoria positiva da política económica é estudar estas possíveis ineficiências.
O segundo teorema fundamental da economia do bem-estar económico diz o seguinte:
a) se as preferências dos consumidores e as tecnologias forem convexas
b) então uma redistribuição exógena do rendimento inicial dos agentes económicos
juntamente com mercados competitivos permitirá alcançar o estado da economia que se
considerar socialmente desejável, de acordo com os critérios de justiça social que
presidirem a essa política redistributiva.
De acordo com este teorema é possível reconciliar eficiência com equidade, numa
economia de mercado concorrencial: os mercados competitivos devem ser usados para
atingir a eficiência e não devem ser distorcidos por políticas públicas que visem a
equidade; esta deverá ser alcançada apenas através de políticas públicas que redistribuam o
rendimento inicial dos agentes de uma forma exógena, isto é de uma forma que não possa
ser influenciada pelos seus comportamentos.
Políticas sociais de apoio aos idosos que consistem em redistribuições de rendimento em
seu favor baseadas em critérios que estes não possam influenciar (ex. idade, situação de
saúde, etc.) enquadram-se na linha deste segundo teorema.

1.3. Teoria Positiva da Política Económica
Nesta teoria deixa de existir o pressuposto do Estado Benevolente.
A teoria positiva de política económica pretende saber quais os efeitos da intervenção do
Estado e se estes vão no sentido da eficiência económica ou da justiça social.
A intervenção do Estado pode ter falhas na sua implementação, sendo que muitas vezes
estas falhas devem-se às características específicas do Sector Público. Exemplos destas
características são: as dificuldades em medir o output, separação de decisões sobre receitas
e decisões sobre despesas, o comportamento burocrático, a informação assimétrica, fraca
coordenação intersectorial, centralização, mecanismos de terminação eleitoral, conflitos de
redistribuição e separação entre custos e benefícios.
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Além disso, entre as instâncias responsáveis pelas políticas públicas e os seus destinatários
existe uma relação de agência, com os inerentes problemas de informação assimétrica que
podem conduzir a falhas na implementação das políticas.

2. Análise de Implementação de políticas públicas
A análise de implementação de políticas aqui adoptada consiste nos passos seguintes:
1) identificação dos objectivos da política tais como foram definidos pelos seus
responsáveis;
2) identificação das falhas ou sucessos de implementação;
3) investigação de factores explicativos dessas falhas ou sucessos, os quais podem ter a ver
com as seguintes condições:
•

Restrições de exequibilidade: disponibilidades de recursos materiais, humanos e
financeiros para atingir os objectivos propostos para a execução da política;

•

Restrições de racionalidade individual: saber se os destinatários d de facto, viram
ou não a sua situação melhorada com ela;

•

Restrições de compatibilidade de incentivos: saber se os destinatários da política a
utilizaram, de facto, para aquilo para que foi concebida e não para outros fins.
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III. POLÍTICAS SOCIAIS
Segundo o programa do XVI Governo Constitucional21:
•

“... deverá ser dada uma especial atenção às políticas do desenvolvimento dos
territórios, às políticas de apoio às famílias e às que visam o apoio aos
rendimentos dos mais desprovidos.”;

•

“Desenvolver as capacidades das pessoas, das famílias, dos grupos, dos
territórios.”;

•

“Diferenciar as respostas de acordo com as condições particulares dos seus
destinatários, de acordo com as circunstâncias próprias dos distintos territórios,
no respeito pela equidade na distribuição dos recursos.”

•

“Contratualizar as soluções assegurando que todos os intervenientes cidadãos,
famílias, instituições públicas e privadas são mobilizadas e assumem
compromissos nas intervenções de que sejam parte.”

•

“O governo apostará na reestruturação do sistema de Solidariedade e Segurança
Social como garante de uma atitude de proximidade com os cidadãos e as
comunidades, e de práticas políticas promotoras da participação de todas as
entidades e instituições na luta por um Portugal mais coeso em que a luta contra
a pobreza e a exclusão seja a marca distintiva do crescimento e
desenvolvimento de Portugal.”

•

Defende-se ainda “ Uma acção adaptada às diferentes realidades regionais”.

Os pressupostos em que o Estado se baseia para fazer a sua intervenção são:
•

O envelhecimento é uma conquista civilizacional;

•

O Envelhecimento é fundamentalmente uma questão social com repercussões
financeiras;

•

Necessidade de definir níveis de responsabilidade em relação às acções de
apoio aos idosos: Pública; Sociedade; Família e Individual.

21

in Cap. II – Novas Políticas Sociais - IV- Protecção Social e Combate à pobreza - Uma nova fronteira no
combate à pobreza e à exclusão
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O Estado deve intervir com a finalidade de garantir aos cidadãos sem rendimento
suficiente para isso o acesso aos serviços sociais adequados à satisfação das suas
necessidades básicas. Uma forma de o fazer é através de acordos de cooperação celebrados
entre os serviços de Segurança Social e as IPSS que regulam o financiamento público da
produção daqueles serviços por estas instituições. Esta intervenção também tem por
objectivo regular a qualidade dos serviços prestados através da imposição de requisitos
mínimos22 nas construções de novos equipamentos e na adaptação dos existentes e a
definição de modelos de avaliação da qualidade por níveis nos diversos processos e
serviços das respostas sociais e boas práticas.
As respostas sociais dependem das características da pessoa idosa: se a pessoa idosa for
autónoma que possa viver só, isolada geograficamente, em família, ou num lar de idosos;
tem ao seu dispor os seguintes serviços: apoio domiciliário, centro de convívio, centro de
dia, centro de noite, colónia de férias, lar, refeitório e residência. Para a pessoa idosa em
situação de dependência que possa viver só, isolada geograficamente, em família ou num
lar de idosos; existe o serviço de acolhimento familiar, o apoio domiciliário e Lares.
Foi a pensar na população idosa que se criaram três programas de inserção social, Plano
Avô, Recriar o Futuro e o Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII).

1. Plano Avô
O Plano Avô é uma certificação de qualidade para lares de idosos, baseada numa
norma desenvolvida numa de parceria entre o Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social, o Ministério da Economia e o Instituto Português da Qualidade.
Este programa propõe-se desenvolver um processo de revisão da legislação enquadradora
dos lares para pessoas idosas. O principal objectivo deste programa é assegurar a qualidade
de serviços prestados, satisfazendo as necessidades de cada utente tendo em consideração

22
Estes requisitos variam de programa para programa. A Segurança Social tenta desenvolver projectos
capazes de abranger toda a população idosa, mesmo com características e preferências diferentes.
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as infra-estruturas e os equipamentos existentes para a prestação de serviços nos lares,
apostando na formação dos recursos humanos envolvidos.
O certificado de qualidade que uma instituição residencial para pessoas idosas pode obter
corresponde à ISO 9001/2000 (documento normativo que revela quais as directrizes a
seguir por cada lar de idosos). A certificação de qualidade será atribuída após diversas
auditorias a efectuar por organismos competentes que emitem posteriormente um relatório
de avaliação geral.
Para obter a certificação, as instituições de apoio à terceira idade têm que obedecer a
normas que se prendem não só com instalações, mas também com a gestão dos espaços por
técnicos superiores de serviço social e a relação dos prestadores do serviço com os utentes.

2. Recriar o Futuro
O programa Recriar o Futuro é um projecto de âmbito nacional e tem um cariz
preventivo e integrado. Tem como princípios o envelhecimento activo entendido
como processo permanente – Empowerment; e a aprendizagem e desenvolvimento
ao longo de toda a vida.
Os objectivos gerais deste programa são:
1. Promover o desenvolvimento pessoal, social e empresarial através da criação de
planos – projectos para a preparação para a reforma;
2. Promover uma gestão de recursos humanos humanizada e ética, em que se valorize
a sensibilização para a necessidade de preparação da reforma;
3. Facilitar a transição do trabalhador e promover a adaptação à nova etapa de vida
que é a reforma;
4. Disponibilizar documentação técnica e informação que promovam a participação e
inclusão social;
5. Fornecer informação sobre hábitos de vida saudáveis, direitos e alternativas de
ocupação que promovam o bem-estar.
Este programa destina-se às entidades empregadoras do sector público, privado e social;
aos representantes dos trabalhadores e a outras entidades com responsabilidade formativa.
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O plano de acção anual específico para cada entidade promotora compreenderá os
objectivos, os tipos e os destinatários, as várias acções e os timings das mesmas devendo
integrar as seguintes vertentes/ eixos de acção: sensibilização, acompanhamento e
preparação.
Para aderir a este programa, as entidades que estejam interessadas celebram com o Centro
Distrital da segurança Social – CDSS um protocolo23 e deverão preencher uma ficha de
candidatura24 a ser entrega no CDSS da sua área.

3. Programa de Apoio Integrado a Idosos – PAII
O Programa de Apoio Integrado a Idosos foi criado pelo Despacho
Conjunto de 1 de Julho de 1994 do Ministério da Saúde e do Ministério do
Emprego e da Segurança Social.
Este programa destina-se a pessoas com 65 anos de idade ou mais, famílias, vizinhos,
voluntários, profissionais e a comunidade em geral. Tem como objectivo:
1.

Promoção da autonomia das pessoas idosas e/ou pessoas com dependência;

2. Implementação de respostas de apoio às famílias que prestam cuidados a
pessoas com dependência, especialmente idosos;
3. Desenvolver medidas preventivas do isolamento e da exclusão.
Algumas das entidades envolvidas são Serviços de Saúde; Centros Distritais da Segurança
Social; Autarquias; ONG’s; PT comunicações; Cruz Vermelha Portuguesa; Bombeiros;
Escolas; Instituições Particulares da Segurança Social; União das Misericórdias
Portuguesas; entre outras.

23
24

Ver anexo 1
Ver anexo 2
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IV. Estudo do Programa de Apoio Integrado a Idosos – PAII
Será que a intervenção do Estado no apoio aos idosos tem sido bem sucedida no objectivo
de melhorar a situação destes? Vamos procurar responder a esta questão considerando
apenas o Programa de Apoio Integrado a Idosos – PAII.
A análise deste programa será desenvolvida em quatro etapas:
1. Análise das justificações económico-sociais do programa;
2. Objectivos e instrumentos do programa;
3. Identificação das falhas e/ ou sucessos de implementação
4. Análise de implementação

1. Objectivos gerais do programa
Este programa “visa assegurar a oferta de cuidados, com carácter urgente e permanente,
que visam primordialmente manter a autonomia do idoso no domicílio e no seu ambiente
habitual de vida.”25

2. Análise das justificações económico-sociais do programa
As razões principais que justificam esta intervenção do Estado são de justiça social. Ao
pretender-se manter os idosos no sue domicílio e no seu ambiente habitual de vida,
pretende-se que eles tenham igualdade de condições de vida relativamente ao resto da
população que também vive no seu domicílio.

3. Instrumentos do programa
Como já foi referido o PAII é promovido conjuntamente pelo Ministério da Saúde e pelo
Ministério da Segurança Social, da Família e da Criança e abrange um conjunto

25

http://www.portugal.gov.pt/
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significativo de projectos que visam promover o bem-estar e a qualidade de vida das
pessoas idosas.
O PAII desenvolve-se através de projectos de promoção local e central. Os projectos de
promoção local destacam-se os seguintes:
•

Serviço de Apoio Domiciliário – SAD, visa a promoção e manutenção da
autonomia das pessoas idosas ou com dependência, no seu ambiente habitual de
vida, junto da família, amigos, vizinhos.

•

Formação de Recursos Humanos – FORHUM, destina-se a familiares, vizinhos,
profissionais, nomeadamente das áreas de acção social e da saúde habilitando-os
para a prestação de cuidados formais e informais.

•

Centro de Apoio a Dependentes/ Centro Pluridisciplinar de Recursos – CAD, visa a
prevenção e a reabilitação de pessoas com dependência, desenvolvendo-se a partir
de estruturas já existentes, assegurando apoios e cuidados diversificados, em
ambulatório e internamento temporário.

Dos projectos promovidos pela administração central evidenciam-se os seguintes:
•

Serviço Telealarme – STA, é uma resposta social complementar, a partir de um
sistema de telecomunicações que permite, accionando um botão de alarme,
contactar rapidamente a rede social de apoio de cada pessoa, para mais eficazmente
responder à necessidade de ajuda ou encaminhá-la para o serviço adequado.

•

Passes de Terceira Idade, proporcionando descontos a pessoas com 65 anos de
idade ou mais anos, nos transportes das redes urbanas e sub-urbanas de Lisboa e
Porto.

•

Saúde e Termalismo Sénior, projecto realizado em parceria com o INATEL,
permitindo à população idosa de menores recursos financeiros o acesso a
tratamentos termais, o contacto com um meio social diferente e a prevenção do
isolamento social.

No seu conjunto, estes projectos constituem medidas complementares e organizadas para a
prestação de cuidados integrados e apoio à população idosa, baseadas na área da saúde e da
acção social.
As acções cobertas pelo programa são as seguintes:
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1. Assegurar a oferta de cuidados, com carácter urgente e permanente, que visam
prioritariamente manter a autonomia das pessoas idosas no domicílio e no seu
ambiente habitual de vida;
2. Estabelecer medidas destinadas a assegurar a mobilidade das pessoas idosas e a
acessibilidade a benefícios e serviços;
3. Implementar respostas de apoio às famílias, que tenham de assegurar cuidados e
acompanhamento adequados a familiares que se encontrem em situação de
dependência, nomeadamente pessoas idosas;
4. Promover e apoiar iniciativas destinadas à formação, inicial e em exercício, de
profissionais, voluntários, familiares e outras pessoas da comunidade e
5. Promover atitudes e medida preventivas do isolamento, da exclusão e da
dependência e contribuir para a solidariedade intergeracional, bem como para a
criação de postos de trabalho.
A gestão deste programa é da responsabilidade de representantes do Ministério da Saúde e
do Instituto da Segurança Social.
No dia 21 de Agosto de 1997 foi publicado o Despacho Conjunto nº. 259/97 onde se reitera
os objectivos do programa, os instrumentos financeiros afectos aos projectos e foram
também definidos os objectivos para cada projecto.
Este programa tem como instrumentos financeiros apenas as verbas que advêm do
JOKER, isto é, no início de cada trimestre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa afecta o
produto de 25% dos resultados líquidos daquele jogo, apurados no trimestre anterior. De
acordo com o artigo 10º do regulamento do PAII o limite do financiamento por entidade
promotora é de 80% das despesas elegíveis, que não podem ultrapassar os 199.518,80.
De acordo como relatório de actividades do PAII – 2003, podemos constatar que desde a
sua implementação, em 1994, até 2003, as receitas que provêm de 25% das receitas
liquidas do Jogo JOKER, perfizeram um total de

59.773.562,68, tendo as despesas

efectivas atingido um montante de 47.871.599,46. Os encargos assumidos até 2003 e
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ainda não liquidados perfazem um total de 9.371.676,32, sendo que o total das despesas
assumidas atinge um valor de 57.243.275,78.
As despesas deste programa dizem respeito à promoção dos projectos locais e à promoção
de projectos de administração central.
O excedente resultante do total das receitas e do total das despesas, 2.530.286,90, referese a projectos cuja execução financeira foi inferior à totalidade da verba aprovada. Este
excedente reverterá em prol de novos projectos em planos anuais futuros.
Como se pode constatar no quadro seguinte, as receitas do Jogo JOKER até 2001
apresentavam uma tendência decrescente, no entanto, actualmente, tem-se registado um
ligeiro aumento.
Anos Receitas do PAII Despesas efectivas do PAII
1994
6.342.878,66
1995
7.399.015,03
2.902.909,04
1996
7.078.014,03
3.445.589,93
1997
6.877.768,00
6.797.153,62
1998
6.600.349,68
5.955.455,07
1999
5.091.238,02
6.195.574,54
2000
5.176.293,46
5.131.081,19
2001
3.720.770,61
7.538.126,09
2002
5.027.076,38
4.981.636,25
2003
64.601.58,81
4.924.073,73
Total
59.773.562,68
57.242.275,78
Fonte: Relatório de Actividades do PAII – 2003

Tabela 3: Evolução das Recitas/ Despesas do PAII
Receitas e despesas do PAII
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Gráfico 11: Evolução das Receitas/ Despesas do PAII

37

A partir de 2002 a situação das receitas do Jogo JOKER alterou-se, isto é, começou a
crescer. Assim sendo, esta nova realidade vai beneficiar os projectos de promoção local na
medida em que a verba disponível para estes custos variáveis tende também a aumentar,
possibilitando desta forma que um número superior de candidatura aos projectos SAD,
CAD e FORHUM seja aprovados, resultando, assim, uma maior abrangência a pessoas
idosas e à promoção de mais acções de formação.

4. Identificação das falhas e/ ou sucessos de implementação
De 1995 a 2003 foram aprovados 245 projectos de SAD, 73 projectos de CAD e 104
projectos de FORHUM, fazendo um total de 431 projectos implementados em Portugal.
Podemos constatar que 80% das despesas de âmbito local foram absorvidas pelo SAD,
16% para o CAD e 4% para o FORHUM. Ao nível dos projectos de âmbito central, temos:
Passes da Terceira Idade 55%, STS 22%, STA 4% e Turismo Sénior 19%. Este último
projecto deixou de ser financiado pelo PAII a partir de 1999 devido ao peso significativo
na despesa.
Verificamos que no final do ano 2003 existiam projectos que tinham sido aprovados nos
planos anuais de 1998 e 1999 que não prestaram o encerramento de contas à comissão de
gestão do programa26, como resultado verificaram-se saldos por liquidar respeitantes a
esses anos. Isto pode ser considerado com uma falha de implementação do programa.
Assim sendo, achamos fundamental que a Comissão de Gestão Financeira deste programa
seja mais rigorosa.
As taxas de execução médias para o PAII face à previsão inicial foram de 85,46% para o
SAD, de 92,66% para o CAD e de 73,53% para o FORHUM.

26

Plano anual de 2003 do PAII
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5. Factores explicativos das falhas e sucessos de implementação
Ao nível das condições de exequibilidade verificamos que apesar de terem permitido
executar todos os projectos e ainda ter havido um excedente27, os recursos financeiros são
escassos, na medida em que estes apenas provêm do Jogo JOKER e das respectivas
entidades promotoras. No nosso ponto de vista pensamos que se houvesse mais recursos
financeiros talvez fosse possível aprovar mais projectos, ou mesmo até, desenvolver
projectos mais inovadores.
Quanto às restrições de racionalidade individual, pelo que podemos verificar nas conversas
informais28 com beneficiários do PAII, mais precisamente do projecto SAD29, estes
consideram o projecto de serviço e apoio domiciliário positivo, na medida em que,
segundo eles, lhes melhora a qualidade de vida. Também constatamos que ainda existe
uma grande dificuldade na aproximação a determinadas pessoas idosas, que por vezes
rejeitam a ajuda prestada pelas instituições credenciadas. O motivo dessa rejeição resulta,
em grande parte, pela desconfiança que sentem em relação a pessoas estranhas,
principalmente em zonas mais despovoadas.
Por último, no que se refere às razões de compatibilidade de incentivos, do que analisamos
podemos concluir que durante os anos execução deste programa não existiu qualquer tipo
de desvio da utilização dos apoios para outras finalidades. É ainda de referir, que existem
projectos que ainda não forneceram os seus relatórios de execução à Comissão de Gestão
do PAII, não sendo assim possível avaliar se nestes casos esses desvios aconteceram.
Assim sendo, estas observações muito parciais vão sentido do programa ter tido algum
sucesso na sua implementação. Esta conclusão, no entanto, não pode passar de uma
hipótese uma vez que a sua validação exigiria muito mais estudo do que aquele que foi
possível dentro do tempo e dos recursos muitos limitados deste trabalho.
Para aprofundarmos um pouco mais nesta análise procedemos ao estudo dos projectos
SAD que a seguir apresentamos.
27

Este excedente reverte para os projectos a executar no ano seguinte.
Através de serviço voluntário efectuado pelos membros do grupo.
29
Este projecto será mais desenvolvido nas páginas seguintes.
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V. Estudo do Projecto de Serviço e Apoio Domiciliário – SAD
1. Análise do Projecto SAD a nível nacional
Os trinta e quatro projectos foram aprovados nos planos anuais de 1999, 2000 e 2001.
Todos estes projectos concluíram as suas actividades ao fim de dois anos.
Região

Concelho

Número de projectos aprovados

Carrazeda de Ansiães
Matosinhos
Paredes
Vila Nova de Gaia
Centro
Alcobaça
Aveiro
Bombarral
Caldas da Rainha
Coimbra
Figueira da Foz
Louçã
Nazaré
Oliveira de Azeméis
Soure
Vila de Rei
Viseu
Lisboa e Barreiro
Vale do
Tejo
Cascais
Lisboa
Sintra
Seixal
Torres Novas
Alentejo
Vila Viçosa
Açores
Madalena do Pico
Total

1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1

Norte

1
3
5
1
1
1
1
34

Total
de
Projectos
5

15

12

1
1
34

Fonte: Relatório de Actividades do PAII – 2003

Tabela 4: Distribuição geográfica dos Projectos SAD (V/a)30
30

Estes resultados são valores absolutos.
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Os projectos são, na sua maioria, de âmbito concelhio e a zona de implementação mais
frequente é a rural (35%) e a mista (32%), seguindo-se a zona urbana (29%) e semi-urbana
(3%).
Estes trinta e quatro projectos implementados englobam diversos serviços:
•

Serviços de enfermagem, apoio psicossocial e cuidados médicos, estes constituem
os serviços mais preponderantes que as entidades promotoras procuram investir de
forma a responder às necessidades dos seus utentes, como se pode constatar no
gráfico;

•

Serviços de apoio social, sendo que a totalidade dos projectos tem o serviço de
higiene pessoal prestado ao domicílio, seguido da limpeza da casa onde habitam.
Os serviços de entrega de refeições e de lavandaria também começam a ter o seu
peso.

Serviços Médicos e de Acção Social

Fonte: Relatório de Actividades do PAII – 2003.

Gráfico 12: Serviços Médicos e de Acção Social.
Para a prestação destes serviços é necessário a existência de pessoas qualificadas para
determinadas prestações de serviços, como é o caso dos médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas da fala, técnicos de serviço social, animadores,
auxiliares, entre outros.
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O PAII, na sua totalidade integra 422 pessoas que trabalham nos trinta e quatro projectos.
O gráfico seguinte ilustra o número efectivo de recursos humanos existentes na totalidade
dos projectos.
Número efectivo de recursos humanos existentes na totalidade dos projectos31

Fonte: PAII

Gráfico 13: Número efectivo de pessoas existentes na totalidade dos projectos
Um estudo aprofundado realizado pela Segurança Social revela que a população idosa é
cada vez mais dependente32 de terceiros, isto é, necessita de assistência para realizar as
actividades diárias, como por exemplo: higiene pessoal, medicação, alimentação,
mobilidade; de forma sistemática e/ ou permanente.
Este serviço – SAD também é prestado a pessoas idosas que vivam com elementos da
família (cônjuges ou filhos ou netos). Caracterizando o contexto social e familiar observase que a maior parte das mulheres (55%) vive com a família, já os homens correspondem a
50%33.

31

Os valores que o gráfico apresenta são percentagens.
“Considera-se pessoa dependente o indivíduo que não possa praticar com autonomia os actos
indispensáveis à satisfação das necessidades básicas da vida quotidiana, carecendo da assistência de
outrem.” – Definição de dependência instituída pelo decreto-lei nº 265 de 14 de Julho de 1999.
33
Ver gráfico 15.
32
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Contexto social e familiar da população idosa

Fonte: PAII

Gráfico 14: Contexto social e familiar da população idosa

2. Análise de implementação do SAD a nível nacional
Desde a implementação deste projecto que os Serviços de Saúde, a Segurança Social e as
Autarquias foram as entidades que mais contribuíram para o sucesso do mesmo. Mas no
que diz respeito às escolas, PSP/GNR, as organizações de voluntários e o Corpo de
Bombeiros estes estiveram menos presentes, sendo que estas duas últimas entidades,
apesar de estarem previstas no início do projecto, acabaram por não se realizarem durante a
execução do projecto.
Do que estava previsto fazer verificou-se que o realizado foi inferior ao que estava
inicialmente previsto pelas entidades, isto é, estava programa abranger 1360 utentes e
foram abrangidos 1257, correspondendo a um diferencial de 103 pessoas idosas34.
Realizou-se um inquérito para avaliar o grau de satisfação da população beneficiária, que
teve como resultado uma avaliação muito positiva, apesar de não ter existido unanimidade
no método de avaliação utilizado, uma vez que algumas entidades procederam a uma
avaliação qualitativa e outras utilizaram instrumentos de medida para avaliar o grau de
satisfação dos beneficiários35.
34
35

Relatório de Actividades do PAII – 2003, página 29.
Relatório de Actividades do PAII – 2003, página 30.
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3. Análise do Projecto SAD no Concelho de Vila Nova de Gaia da Liga dos
Amigos do Centro de Saúde de Soares dos Reis
3.1. Área e população abrangidas
O nome deste projecto é “Serviço de Apoio Domiciliário a Idosos e Isolados”, que
pretende abranger as populações de idade igual ou superior a 65 anos. Este projecto resulta
do fenómeno de modificação da estrutura etária no nosso país. No continente há 13,7% e
dentro desta 26,8% reside na região norte36.
A área de intervenção da Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Soares dos Reis
(LACSSR) é a freguesia de Mafamude e de Vilar de Andorinho do Concelho de Vila Nova
de Gaia. A freguesia de Mafamude, urbana por excelência tem 3.621 idosos, segundo os
Censos 1991 e em 1999 registou um total de 5.835 idosos recenseados37. Em Vilar de
Andorinho, área semi-urbana, o total de idosos nos Censos de 1991 é 719.
É muito significativo o número total de idosos inscritos no Centro de Saúde de Soares dos
Reis (CSSR), em Março de 1995 eram 43.547, sendo 42% homens e 58% mulheres. Já em
2001 eram 51.621, onde 48,27% homens e 51,73 % mulheres
A LACSSR realizou este projecto para apoiar 50 idosos dos quais 31 são dependentes sem
retaguarda familiar (familiares ausentes durante o período de trabalho), e tendo que assinar
um acordo de cooperação para mais 12 utentes no dia 5 de Dezembro de 2002.
Recursos locais:
A freguesia de Mafamude possui:
•

1 Lar (IPSS);

•

1 Lar Particular;

•

1 Centro de Convívio para a Terceira Idade (pertencente a junta de freguesia de
Mafamude);

•

36
37

1 Associação de idosos reformados e pensionistas.

INE – Censos 1991
Ministério da Administração Interna
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Já a freguesia de Vilar de Andorinho, não possui qualquer estrutura de apoio aos de
terceira idade.

3.2. Objectivos
Objectivos gerais do projecto: desenvolver, em parceria, um trabalho multidisciplinar
que proporcione à população idosa residente, nas Freguesias de Mafamude e Vilar de
Andorinho o seguinte:
• Melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa e/ou isoladas e seus familiares;
•

Criar condições para a sua permanência no domicílio e no seu meio familiar e
social;

•

Melhorar o nível da qualidade da prestação de cuidados de saúde à população.

Objectivos Específicos:
•

Prestar cuidados médicos e de enfermagem no domicílio;

•

Rentabilizar e optimizar o circuito de articulação interinstitucional;

•

Criar condições estruturais à instituição para uma continuidade de apoio findo o
projecto;

•

Prestar uma assistência domiciliária interdisciplinar adequada mediante a
colaboração de diferentes técnicos (médicos, enfermagem, serviço social).

Metas:
Estes cuidados abrangem:
•

Cuidados médicos e de enfermagem (Centro de Saúde);

•

Alimentação;

•

Cuidados de higiene pessoal e da habitação;

•

Realização de pequenas tarefas no exterior (pagamento de água, electricidade,
telefone, levantamento de receitas, medicamentos).
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3.3. Desenvolvimento do Projecto
Destinatários:
População Alvo

N.º de Homens

N.º de Mulheres

Idosos totalmente dependentes 15

10

Idosos a viverem sós

15

10

Total

30

20

Tabela 4: Destinatários do SAD
Numero de idosos a abranger pelo SAD: 50 idosos.
Tipos de serviços aprestados:
•

Maior acessibilidade serviços de saúde;

•

Cuidados de saúde no domicilio:
o Médicos;
o Enfermagem;

•

Higiene pessoal;

•

Higiene habitacional;

•

Fornecimento de refeições;

•

Tratamento roupas;

•

Acompanhamento ao exterior;

•

Pequenas tarefas no exterior;

Pessoas envolvidas no projecto:
Prestadores de cuidados

N.º de pessoas

Médicos

1

Enfermeiros

1

Técnicos Serviço Social

1

Ajudantes Familiares

4

Outros: -Voluntários

30

- Administrativos

1

Tabela 5: Prestador dos serviços
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Âmbito Geográfico:
Concelho: Vila Nova de Gaia
Freguesia (s)/ localidade: Mafamude e Vilar de Andorinho
Tipo de zona de implementação:
•

Urbana;

•

Semi-urbana.

Etapas:
Etapas

Entidades / Agentes envolvidos

Diagnóstico da situação

•

A.R.S.N./S.R.S.P. (Centro de Saúde Soares
dos Reis, Unidade de Saúde das Camélias e
Vilar de Andorinho);

•

Hospital Eduardo Santos Silva;

•

Autarquias.

Definição

dos •

Protocolos com os parceiros anteriormente

comprometimentos

dos

mencionados.

parceiros
Interligação

de

serviços

e •

Todos os parceiros acima mencionados.

instituições
Divulgação do projecto

•

Todas as entidades envolvidas.

Contratação da equipa operativa •

Direcção da LACSSR.

Aquisição de recursos materiais

•

Direcção da LACSSR.

Avaliação

•

Comissão

de

Avaliação

e

Direcção

da

LACSSR.
Tabela 6: Várias etapas e as respectivas entidades

47

Cronograma:
Acções

2000
1ºTrim

2001
2ºTrim

3ºTrim

4ºTrim

1ºTrim

2ºTrim

3ºTrim

4ºTrim

do X

X

X

X

X

X

X

X

Visitação domiciliária X

X

X

X

X

X

X

X

Actualização
diagnostico
aos

utentes

Identificados
Contratação da equipa X

X

operativa
Divulgação do projecto

X

Avaliação

X

X

X

X

X
X

X

Tabela 7: Cronograma da prestação dos serviços
Duração do projecto:
Início: 01/01/2000
Conclusão: 31/12/2001 (com possibilidade de continuação)
Sistema de Avaliação:
Responsáveis pela avaliação:
Nome dos responsáveis

Entidade

Miguel Paulo Barrosa Pinto de Miranda

Centro de Saúde dos Reis

Dalila Graça de Azevedo Campos Monteiro Junta de Freguesia de Mafamude
Afonso
António Morais Viera

Centro de Saúde Soares dos Reis.

Tabela 8: Responsáveis pela avaliação
Periodicidade da avaliação: realizada trimestralmente.
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Parcerias:
Parceiros

Designação

Serviços da Saúde

-A.R.S.N./S.R.S.P. (Centro de Saúde Soares dos Reis)
-Hospital Santos Silva

Autarquias

-Junta de Freguesias de Mafamude e Vilar de Andorinho

Organizações de Voluntários

-Liga dos Amigos do Centro de Saúde Soares dos Reis

Bombeiros

-Companhia de Sapadores Bombeiros Voluntários de Vila
Nova de Gaia

Tabela 9: Parcerias
Recursos Humanos:
Responsável Técnico: Miguel Paulo Barrosa Pinto de Miranda.
Qualificação Profissional: Assistente Graduado de Clínica Geral.
Equipa Técnica do Projecto:
Nome

Qualificação

Função

Profissional
Miguel Miranda

Assistente

Instituição
Graduado Director do Centro de Medico no Centro

de Clínica Geral

Saúde de Soares dos de Saúde Soares
Reis

Dalila Afonso
Equipa Operativa:

Serviço/

Licenciatura

em Assistente Social

dos Reis
Junta de Freguesia

Serviço Social

de Mafamude

1 Assistente social

PAII

1 Enfermeiro

PAII

1 Administrativo

PAII

1Médico

PAII

4

Ajudantes

PAII

Domiciliarias
10 Enfermeiros

ARSN/SRSP

24 Médicos

ARSN/SRSP

Tabela 10: Equipa técnica
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Colaboradores /Prestadores de cuidados informais:
Designação

N.º Pessoas

Familiares

70

Vizinhos

10

Amigos

10

Voluntários organizados

30

Outros:
•

Ajudantes Domiciliárias

TOTAL

4
124

Tabela 11: Colaboradores
Garantias da continuidade das acções:
•

Preservação e desenvolvimento de dinâmicas locais no âmbito do projecto;

•

Celebração de acordos de cooperação com o centro regional de segurança social e
outros parceiros envolvidos;

•

A continuidade das acções previstas neste projecto é assegurada pelos serviços da
liga dos amigos do Centro de Saúde de Soares dos Reis.

3.4. Avaliação do Projecto SAD38
O período que avaliamos foi a segunda fase do projecto, isto é, de 1 de Julho de 2002 a 31
de Janeiro de 2003.
O apoio domiciliário pode tomar diversas formas: apoio diurno, apoio nocturno, 24/24
horas, fins-de-semana e feriados. Até à presente avaliação este projecto apenas disponha do
serviço de apoio diurno.

38

Ver anexo 3: formulário para a avaliação do SAD
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Quantificação:
Este apoio estava caracterizado da seguinte forma:
Apoio Domiciliário

Apoio Diurno

Nº utentes

72

Nº horas/ dia

8

Média horas/ dia/ utente 1
Média dias/ utente

5

Tabela 12: Apoio nocturno
Periodicidade do apoio:
Nº utentes em cada situação

1xsemana

2xsemana

1xdia

2xdia

>3xdia

33

0

27

11

1

Tabela 13: Periodicidade do apoio
O SAD tem como média de idade dos idosos apoiados: nos homens é 76 anos e nas
mulheres é de 79 anos.
De seguida foi efectuada a caracterização da população-alvo de acordo com a situação de
dependência no contexto sócio-familiar:
Situação

Homens

Mulheres

Idosos a viverem sós:
•

Totalmente dependentes39

1

9

•

Parcialmente dependentes40

7

12

Idosos a viverem em família:
•

Totalmente dependentes*

6

10

•

Parcialmente dependentes

5

9

Famílias com idosos doentes/ dependentes, a cargo

6

7

Total

25
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Tabela 14: Dependência no contexto social e familiar
39

Idosos totalmente dependentes: necessita de ajuda total para as actividades de vida diária (AVD’s)

40

Idosos parcialmente dependentes: necessita de ajuda para algumas actividades de vida diária (AVD’s)
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Nesta análise ficou claro que a acessibilidade aos serviços melhorou, quer a serviços de
saúde quer a serviços de acção social.
Foram analisadas três tipos de apoios e cuidados que foram efectuados no âmbito deste
projecto: serviços prestados, serviços de saúde mais frequentes/ cuidados prestados e
ajudas técnicas. Sendo que não foram registadas ajudas técnicas, que consiste na
disponibilização de cadeiras de rodas, camas articuladas, colchão anti-escaras, andarilhos e
outras.
Os serviços prestados foram:
•

Cuidados de saúde no domicílio: através de médicos e enfermagem;

•

Higiene Pessoal;

•

Higiene habitacional;

•

Fornecimento de refeições: através de refeições distribuídas no domicilio;

•

Tratamento de roupa em Instituições;

•

Acompanhamento no exterior.

As situações de saúde mais frequentes / cuidados prestados
•

Escaras: com prevenção e tratamento;

•

Fracturas de membros superiores;

•

Problemas cardiovasculares: enfarte;

•

Problemas cérebro – vasculares: AVC;

•

Problemas de incontinência

•

Alterações metabólicas: diabetes descompensada;

•

Alterações de saúde mental: demência e depressão;

•

Outras.

Os meios de transporte utilizados pela equipa da LACSSR são uma viatura da instituição,
adquirida no âmbito do PAII e a pé. Em média por dia a viatura percorre cerca de 85 km e
cerca de 15 km a pé.
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Os recursos Humanos envolvidos no projecto são:
Prestadores

N.º de pessoas

N.º horas/ semana

Médicos

24

2

Psicólogo

2

2

Enfermeiros

11

6

Técnicos serviço social

1

35

Ajudantes familiares

4

40

Voluntários

31

12

Administrativa

1

35

Tabela 15: Pessoas envolvidas no SAD
Para a realização deste projecto foram realizadas parcerias, nomeadamente: Serviços da
saúde, Serviços da segurança social, Outras IPSS/ONG’s, Autarquias, Organizações de
voluntários, Bombeiros e Escolas.

3.5. Conclusão
Para analisarmos o grau de execução do projecto em relação ao programado sabemos que
estava programado este abranger 50 utentes e que na realidade foram abrangidos 72
utentes, obtemos assim, um grau de execução de 144%.
Por último, foi quantificado o grau de satisfação dos parceiros e do pessoal, ficando por
documentar a satisfação dos idosos e dos familiares.
Muito satisfeito

Satisfeito

Pouco satisfeito

Parceiros

9

0

0

Pessoal

30

0

0

Tabela 16: Grau de Satisfação
Também aqui os resultados da avaliação permitem emitir a hipótese de que este programa
deve ter tido sucesso na sua implementação.
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V. CONCLUSÃO
As tendências demográficas em Portugal e no mundo vão no sentido do envelhecimento da
população. De entre os vários grupos sociais, os idosos são dos mais vulneráveis a
situações de exclusão social, situações essas que o mercado, por si só, não resolve.
Em Portugal existem algumas políticas públicas com o objectivo de combater este tipo de
exclusão social. Estas políticas têm subjacente principalmente objectivos de equidade.
Estudamos aqui uma delas que visa assegurar aos idosos condições de vida semelhantes às
do resto da população. O exemplo estudo foi o Programa Avô. Estudou-se o programa a
nível nacional e através de projectos locais SAD. Destes observa-se um na zona da V N
Gaia. Embora muito parciais, os resultados da análise de implementação feita permitem
emitir a hipótese de que foi um programa bem sucedido no objectivo de combater a
exclusão social dos idosos.

“Há uma idade na vida em que os anos passam demasiado depressa e os dias são uma
eternidade.”
Virginia Wolf
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GLOSSÁRIO
Cabaz de consumo41

“Uma distribuição é eficiente se for

“Resulta da escolha de uma determinada

possível e não dominada, isto é, se não há

combinação de quantidades dos n bens e

nenhuma distribuição alternativa que faça

serviços disponíveis para consumo”

algumas pessoas melhores e ninguém
pior.”

Curvas de indiferença
Conjuntos

de cabazes que

para

o

Esperança média de vida à nascença44

consumidor são indiferentes, ou seja,

“Número médio de anos que uma pessoa

conferem o mesmo nível de utilidade.

à nascença pode esperar viver, mantendose as taxas de mortalidade observadas.”

Desenvolvimento Sustentável42
“Desenvolvimento que procura satisfazer
as necessidades da geração actual, sem

Falhas de mercado45

comprometer a capacidade das gerações

São factos que impedem que uma

futuras de satisfazerem as suas próprias

economia alcance um óptimo de Pareto,

necessidades, significa possibilitar que as

isto é, o estado de bem-estar social

pessoas, agora e no futuro, atinjam um

através

nível satisfatório de desenvolvimento

interferência do Estado.

do

livre

mercado,

sem

social e económico e de realização
humana e cultural, fazendo, ao mesmo

Funções de procura Marshaliana46

tempo, um uso razoável dos recursos da

Sistema de funções de procura que

terra e preservando as espécies e os

relaciona as quantidades que um ou mais

habitats naturais.”

agentes estão dispostos a adquirir de bens
e

Eficiência de Pareto43

41

“Fundamentos de Microeconomia” - 2002,
Américo M. S. Carvalho Mendes
42
http://www.solvay.pt/sustainabledevelopment/

serviços

existentes

no

mercado,

43

“Fundamentos de Microeconomia” - 2002,
Américo M. S. Carvalho Mendes
44
Segundo o INE
45
“Fundamentos de Microeconomia” - 2002,
Américo M. S. Carvalho Mendes
46
“Fundamentos de Microeconomia” - 2002,
Américo M. S. Carvalho Mendes
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considerando os preços de cada bem e um
nível de rendimento.
Regulação do mercado50
Índice de envelhecimento47

“Intervenção directa ou indirecta pública

É a relação existente entre o número de

com o objectivo de alterar o resultado da

idosos

interacção

e

a

população

jovem.

É

habitualmente expresso em número de

no

mercado,

isto é,

os

incentivos dos agentes económicos”

residentes com 65 ou mais anos por 100
residentes com menos de 15 anos.
Índice de dependência total48
“Numero de jovens (indivíduos dos 0 –
14 anos) e de idosos (com 65 e mais
anos) em cada 100 indivíduos em idade
activa (15 – 64 anos).”
Pessoa Idosa
Pessoa com 65 anos ou mais; considerada
como capital humano, com muito ainda
para dar aos outros; ser humano como os
outros, com direito a condições de vida
dignas.
Pirâmide etária49
“Distribuição percentual da população
por sexos e idades até aos 100 e mais
anos de idade.”
47

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de
_envelhecimento
48
Segundo o INE
49
Segundo o INE

50

“Regulação” – 2005, Ricardo Gonçalves
(seminário inserido na disciplina de Política
Económica)
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